
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000

CNPJ NS 31.342.177/0001-08
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CONTRATO NS 25080403/2021

PROCESSOADMINISTRATIVO NS1103001/2021

unicef?^

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N2

25080403/2021, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, E A EMPRESA TERRA
CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS por intermédio da Secretaria Municipal de Educação de
São João dos Patos /MA, inscrita no CNPJ n® 31.342.177/0001-08, neste ato .'representada pela Secretária

Marianna L^a dã Rocha Santos Teixeira, portadomjcía Çarteiri^e Identidade ns
í986.676.024-34, doravante denominada CONTFWTÀNTE, e| ajempresa TERRA
EIRELI; inscrita no CNPJ/MF sob 19.604.956/ÒOÒÍ-20, seidiada na RUA 07 DE

Municipal de Educaçãp>'Sra.

3.315.608 (SSP/PI)^,ercpjF nj
CONSTRUTORA E.LOCADORA

SETEMBRO. N^f 580, -ÇENTjRO, CEP: :65:665-000>, em São João dos Patos/MA, doravante designada
{ ' V' i i'| í

CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Marcílio da, Fonseca Pinto Neto, portador da Carteira de
Identidade n2 676372921 ,{s'esP/MA) e CPF ns 709.716'.68]^91, tendo em vistajo què consta no Processo n^
1103001/2021 eem observância às disposições'cja'̂ èi'n2^^8:666;-dè 21 de jurihJicle 1993, àa Lei n2 10.520, de
17 de julho de 2002 e ná Lei n® 8.078, de l990-- CõdiM''de'Defesàfdo Consumldor> do Decreto n® 7.892, de 23

í -,'5 1 í ic ' *•' f—•• '"i" : • i ir'' 'I '
de Janeiro de 2013, resolvem-celebrar o^ presenteJ'ermo 'de-.Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n®

' 5- ' 1- • V Th S.V- • l' ".-Jv '' "• ' j
04/2021, mediante asxláusulas e condições a seguir enunciadas.xV1 i

I : 1\'''J '• i ^
•' '• ~:ü

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.
•Jl -

Referência, anexò do EditalJ U

I J II \\< " •• - X 1' »1.1. Oobjeto do presente Termo de Contrato éacontratação deienripresa especializada para a realização
de manutenção de computadores] lrhprê'ssorás-è<rede^de computadores para atender a Secretaria Municipal
de Educação de São João dos Patos/MA,_cppfo.rme_especlfi.caç.ões^ejquahtitatlvpfestabelecidos no Termo de

i-fíi

li?

i: 1] 51
/// L.b' - ri

" -identificado ino preâmbulo e à1.2.

proposta

/

Este Termo de Cohtr'atòkvinculasse'áo Edital, do Pregão Eletrôriicoridé
vencedora, independentemente de transcrição. ""V'/' ^

1.3. Descrição do objeto:

ft

• I

ITEM 1 1 >|DESCRICÃO DOSSERVIÇOS.. l sS--'1 •'UND.,íi ifjQTD ilV.UNIT. V. TOTAL

1 SERVIÇO DE,F0RMATAÇA0 EINSTALAÇÃO DEPRGGRAMAS.E DRIVERS.Z""- UNO 1, 30 i[V- 38,00 1.140,00

2 SERVIÇO DE LIMPEZA DE COMPUTADOR \ UND.i; ;ii 30' . 16,50 495,00

3 SERVIÇO DE LIMPEZADE IMPRESSORA UND'Ii ( 30 9,00 270,00

4 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA und;íí 4 30 ^ 29,50 885,00

5 SERVIÇO E INSTALAÇAO PORPONTO DE REDE ETHERNET " . UND }• 30 ii 38,00 1.140,00

6 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE ETHERNET UND 1 !' 30 íl 39,00 1.170,00

7 SERVIÇO DE1NSTALAÇÃ0;DE IMPRESSORA und;I? l 30 13.50 405,00

8 SERVIÇO DE RESET.DEIMPRESSORA— - -- - :• UND.L 30'" 28,00 840,00

9 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR UND 30 35,00 1.050,00

TOTAL 7.395,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA-VIGÊNCIA.

2.1.0 prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de,Referência, com iníciona data
de 25/08/2021 e encerramento em 31/12/2021, prorrogável na forma do art. 57, §12, da Lei ns 8.666, de
1993.

!3. CLÁUSULA TERCEIRA-PREÇO.
-II—TH

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



PPEFEITLIfiA OE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000

CNPJ NS 31.342.177/0001-08

Secretaria Municipal de Educação unicef^B)

3.1. o valor do presente Termo de Contrato é de R$7.395,00 (sete mil, trezentos e noventa e cinco reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integrai do
objeto da contratação.

L4u CLÁUSULA QUARTA r DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. '-irnff

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADErSECRETARIA DE EDUCAÇÃO .
12.361.0003.2010Í0000 - mXnuVeNÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PUCAÇÃÓ.
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAJÜRIDIGA il li'

'5. CLÁUSULA CIUINTA-PAGAMENTO. ,
ií r.._.

•! i-ÀLí

II . ' Uii' l i
a) o pagamento será rfensáÍ;^éfetVado no prazojde até-30\(trint_a) jJJas có^^ acompanhado da
Certidão de Dééitos Relatíyois à^Cràitò/'Tributários Federais e à<p.ívida:-Ati^ e FGTS, com
vaiidades compatíveis à^dátãldo pagam'ento,'desde que não haja fatdrjmpeditivorprovocado pela Contratada.

\ 1 f| '^-v\v i/'V\ • 'ri" ?{ I j -'ÍNN ^ ; lii, „ ll[6. CLÁÜS^sWW^k^ ,
6.1. Os preços são fixos e irrèajustáyás no'̂ prazo de um ano contado clá datà limitejpara
a apresentação das propostas. | p— —r—'
6.2. Dentro do prazo de vigência do, contrato e mediante soiicitaçãò.da contratada^; os preços tc
poderão sofrer reajuste apósio interrègrío.delumiano, apiícando-se.O'índÍce ÍPCA/IBGE exclusive
Obrigações iniciadas e concluídas apos^aocprrencia daanuaiidade:.^ f/i / S]i:; • ?
6.3. Nos reajustes subsequentes-ab^p^fimeirô,"ô:;interregno mínimo dèíum ano'sérá;contadoiajpartir >
financeiros do úítimo reajuste. ' \ íj ,Í
6.4. No caso de atraso ou não divuigaíãdlHò^jhdice^de=i^juBt'amerito^ GONTRÁTA^ pagarájà CONTRATADA
aimportância calculada peia!últÍmVVafiaçãjo^.onJiécída7liqLn^ndo^ correspondente tão logo seja
divulgado oíndice definitivol]. O-p J- {•>•. jj. I
6.5. Fica aCCNTRATADAÍ obrigada aapresentar rhernóriá-de cáTcüíõ referente-ao rkjustamentp de preços do
valor remanescente, semprejqüe este ocorrer. . | || j |i |
6.6. Nas aferições :finais,|o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente; adeflnitivo.' /
6.7. Caso oíndice estabelecido para Veajustamento venha aser extinto ou delpuai^uer forma^não possa mais
ser utilizado, serk adotácio, em substituição, Oque vier aser determinado peiallegislaçãoyhtão em vigor.
6.8. Na ausênciaye_preyisãOjiega[quanto00 índice substituto, as partes elegerão novo índice oficiai, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. ,

.üí
Ai' li f i

- 1

contratados

exclusivamente para as

dos efeitos

17. CLÁUSULA SÉTÍMA?!- GARANTIA DE EXECUÇÃO. rm

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

5] CLÁUSULA OITA^-ENTREGA ERECEBIMENTO DO OBJETO.

9. a) O produto deverá ser entreguede acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.
O horário da entregadeveser de acordo com o funcionamento dasSecretarias: das OShOOmin às IBhOOmin. O
nãocumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.
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10. b) Todos os botijõeS|iicltados deverão ser entregues diretamente nas'Secretarias Municipais e em
suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante.
11. c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o;especificado no edital serão
devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;
12. d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento ,'das unidades: OShOOmin às
13h00min horas. , '

13. e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. '
14. f) Este processo refere-se à contratação de serviço, por meio de Processo licitatório na modalidade
Pregão Eletrônico com Registro de Preços, do tipo menor Preço por item;
15. • O preço contido na prpposta^dqs iicitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos Incidentes,, taxa de administração, materlalSj jíerviçosj 'encargos sociais,
trabalhistas, segur.os, frete, |emba[agens/:= lucro e outros necessários ao;çumprÍmento íntegra! do objeto
presente neste termo dé referência; " ij p|[ || 1
16. •Todos os, produto^ entregues deverão estar acompanhados de^úm!comprovante:àe recibo oqual
constará a assinatura do reçeíjedor, em duas vias (uma viá para o fornecedqffe urn pára a unidade). Os
produtos deverri ser conferidos de acordo-com a ordérfi::de-fornecimento," quantidade e qualidade. Caso não
estejam de acordo com as normas, os mesmos'deverao.ser devolvidos juntamente com .b comprovante deentrega não assinadpi'I j) ^ -|

NON^IlSCÁUZÀÇÃO.
"1 •'Cl, l \\ í /

_ ..I 11 . \b-.\v X.-.

17. CLAUSULA

Afiscalização, dá exeçuçãõ^ào Ibjetorserá efetSada por ÀmlsíãoyfRe^^^17.1.

CONTRATANTE, na forme estabelecida no Termd deíReferênclá, anexo'do'Edita!^

18. CLÁUSULA DÉCIMÃ^r OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE'E DA CONTRATADA^
. ..i - —T-_—

• J
A Contratante.se obriga a:

a) acompanhar e fiscalizar a execüçãq^doxontrato';
b) permitir olivre acessojdos'empregados dà^c^htratada às dependências dò contratante pára

. . ' =1 fl.-. "yi/Ái irrtiK -assuntos pertinentes aqs'produtos adquindos;><:;^_.,.-<,..'í-' •'•'LJ/ I 'm' - '
c) rejeitar, no todo ou ern paijte, os plodut^sem de"sac^r.dO"com""o:^tratQ'; í', JÍ'
d) proceder ao pagamento db contratb'̂ dentrb;;i^o pfazozesta^leçldo;^ ;j'! Çjíf;
e) proporcionar todas as*conèições necessárias aoibom ándarnehtc^doTornecimento dos produtos atestados.

) i M f
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o casqr,

AContratada se|0briga ãt
a) manter preposto, açéito pela administração da Prefeitura.Municipal deSãolòãp.dos Patòs-MA, durante
todo operíodo de vigência dá licitação, para representá-lo-sempre que for necessário; }
b) informar ao cj^fe dpfsetor de Cqmqrasda Prefeitura Municipaide São Joãg'dgs\gatos^-MA, ou ao seu
substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
c)manter,durantetoda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificaçãoexigidas na licitação;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento do contratante; ,

e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos éposturas, bem como quaisquer
determinações emanadas dasautoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação,
cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas conseqüências de qualquer transgressão de seus
prepostos ou convenientes;

•" V ^ '
V. / I ri ' .'i i.Jii i'

lí''i#
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f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à
aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
g) não transferir a terceiros, quer totai ou parcialmente, o objeto a ser contratado; sem a devida anuência da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.
h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o
exigido;
í) entregar os produtos nos prazos, condições e locai indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consumidor;

j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.
k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados
ou prepostos. , í—"' " ; 7-. 1'' .j,,'

[19. CLÁUSUiA DÉCliyiÁ-^RlMEIRA-SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1 . Comete infração administrativa, nos termos da Lei n210.520; de 2002,0 jicitanté/fadjudicatário que:

. i.. Cl
! t

m-

19.2.

dentro do prazo

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

Não assinar o

de validade

o:termò de contrato qu^aÇèítWrét^raTp^^instrumento êqulyaiente, quando convocado
idàe da proposta;-',''!; I 'ffu J \

'lí é'^Í\ "V ''«b. <. v ' «
Apresentar docLirríentaçãp faisa;;C

1 iSVV' i—íHí
Deixar de entregar ps dòcumento5'éxigido5'no' certame;

r *̂1 ií i rv }

.1 w-v.--- r ' \

1?

Ensejarjo retárdámehto çià execução do objeto;
I - I ' i ]t , li

Não mantiver a, proposta; "í L
í I i iF' ''í '

Cometer fraude fiscal; tts \ \-

7 - •
Comportar-se de modo-inidôneo;V.<-^-.:

! í ,Í ,VW ••

>\v

V •! < 'l

fíl/]

y;t
-••• X f '

\ i--

?

'y

íih
///

19.9. Oatraso. Injustificado oü^rejardarnénta^ha p?esta^o ,dejseiTÍ|çds'objeta deste certame sujeitará aS, 'i ... í - í.
ti!

empresa, ajuizo

de 10% (dez por
da Admjnistfaçâo,íà :rnulta:mofàtór de 0;5% (meiotp.pr çento) por dia dejjatraso, até o
cento); çonfprme dete7mÍna^ait;[^s;86^^J^iN2^^ || ify' ji '|

19.20. Amuitpprevista neste ITEM será descontadapos créditos que a contratada possuir-com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÂoIdoS PATOS/MA, e poderá cumular corh as demais sanções admirílstrativas, inclusive
com as muitas previstas. ,! Ií;!'

•• NI-

limite

[ í ... j J •'

19.21. Ainexeçução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as
seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo N2.87, da Lei N2 8.666/93:' '

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem deaté20% (vinte por cento) sobre
o valor total do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, porprazo nãosuperior a 02 (dois) anos;
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d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita peia Administração da Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade
05 (cinco) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N® 87 da Lei N® 8.666/93, c/c art. Ns 7® da Lei Ns
10.520/02 e art. NS 14 do Decreto Ns 3.555/00.

20.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias'úteis, a contar da ciência da
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente
informado para a apreciaçâo e decisão superior,"dentrcdo mesmoprazor— 1•»

I r .. . - •" i líii' i120.2. Serão publicadas najimprensa .Oficiardo Município de SÃO JOÃO DOS PATpS/I^A as saríções
administrativas previstas neste edital; Inclusive a reabilitação perante aAdminikração Rúbitcaj

'"rilsõ: CLÁUSULA DÉCIMA^EGUNDA - RESCISÃO.

20.20. OPRESENTE TERMObE.CONTRATO PODERÁ,SERÍrESCINDIDO:
-1

j|
ir'.' ri

r
,i -

'-L
f I

20.20.1. Por ato; uniiateraijè escrUo-da^.AjJrhinistração,lnas situações•previsUsmósiihcisos
78 da Lei ns 8.666, de 1993p ejcom 'as'/consequênciashndicadasVd>art.''80 dàlnnesma Lei,Vsem prejuízo da
aplicaçao das sanções previstas noTermo de Referencia,.anexo ao Edital;/.-^ i r.

} ''i \ 'hN ^
y"" \ r

20.20.2. Amigavelmente,ínos terrhos do art. 79, inciso II, ~dà Lei ns 8;666}de 19931'':I • ? ' • V • . > ^ I ie \

a-XII e XVII do art.

20.21. Os casos de i

direito à prévia e ampla

- .1 . 'IN - ' yh, , .--1 t 1 1, •' !1" 'i W-\ii <, iMI íl,,'|
rescisão contratual serão formalmente motivados,'/assegurãndo-se|la .CONTRATADA o
»4efe|3-•;|irir: • ; • fl.i'Si i

vv.-. : ij-; r, Ij. I
.22. A CONTRATADAtreconhece os direitos da CONTRATANTE ém casOide-rescisão admin
'art.77daLeinS 8.666;de>1993i, h 'W i'- I

• •• y/yi A y ii

20

no

strativa prevista

20.23. O TERMO DE-RESCISÃO

CONFORME OCASO: ^3
SERÁ^RRECEDIDO-DE'-RELATÓRl0.UNDlCATÍVOtbOS SEGUINTES ASPECTOS,

n:Isílp i; •ifí( "
contratuais^á^cífmpridÕs ou;par^alment'e cumpridos;;20.23.1. Balanço dos evéntos

t . - ij ' \
20.23.2. Relaçãddos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

í - •? "

20.23.3. Indenizações e multas.

21. CLÁUSULA DÉCIMÁiTERCElRA - VEDAÇÕES.

M'-
li

? i

: [SíiL

21.20. ÉVEDADO À CONTRATADA:

21.20.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

21.20.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em' lei.

122. CLÁUSULA,Décima' quarta - alterações. z'nsL

22.20. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art.65 da Lei n® 8.666, de 1993.
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' 22.21. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas rnesmas condições 'contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco porjcento) do valor inicial atualizado
do contrato.

I I

i 72.22. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderio exceder o limite
I;de 25% (vinte ecinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
i

: 23.20. Os casos omissos'serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as'disposições contidas na Lei ne
8.666, de 1993, na Lei ns lo!520, de 2002 edemais normas federais de licitações e contratqs.administrativos e,

' subsidiariamente, segundo'às disposições contidas na-Lei n5,8;Õ78, del990 '-Código deiDefesa do Consumidor
- e normas e princípios gerais dos.contratds.; ' ' '• \ • •

'•54Í '̂S®í^sy)i^G!!Víl5E®?^gyp|A^®||l||̂
• ' • t •' J I • ... - - ^

i I . . .i- . .> ' ••

. 24.20. incumbirá ò CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrdrnepto, por.extrato, no Dlano
Oficial do Município,"nd pràzò previsto ha Lei n9 8.666, dè 1993.

. ' j' ! ;j- H ^
" !vj|ífvt§;ífltr£!íií|í

I ' ' ' '
25.20. Éeleito oForo da!|Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA para dirimjrjos litígios que decorrerem da
execução deste Termo ;de Contrato que não possam sercompostos pela conciliação', cònfotme art. 55, §25 da
Lei n9 8.666/93. , il 'I

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contráto.foi lavrado em duasi(duas) vias de igual
£teor, que, depois dé lidp eachadÓem:Ordem,vai'assinadq pelos coritráéntes;/|- ' •

jfi: '< '

•São Joãò dds;Patos/MA>;25i,dei;agpsto!de 2021. ^ ;. •-v '

TESTEMUNHAS

.1 iA.l, >oe .i

Marianna

Secretária

. "V— • j, '

Lyrada Rocha Santos Teixeira i
iria MuntClpyi.dé"Eaucaç30 jj', l

Contratante •

'2

âa^ifd^cfá ^o]}sec^
Representante Legal

Contratado

1-
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www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Av. GetúlioVargas, 135, Centro - CEP; 65.665-000,São João dos Patos/MA


