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CONTRATONS 25080401/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 1103001/2021

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N^

25080401/2021, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, E A EMPRESA TERRA
CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS por intermédio da Prefeitura Municipal, com sede na Av. Getúlio
Vargas, NS 135, centro, na cidadéUe São João dós Pa"tos7MA," ihscritd"no"CNPjr^ 06l089i668/0001-33, neste
ato representado pela Secretária Municipal de Administração, Sr. Thüany Costa de Sá Gomes, portadora da
Carteira de Identidade ne 0311460720061 (SSP/MA), e CPF ne 038.921.083^82, doravante denominada
CONTRATANTE, /e a empresa TERRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI;- inscrita no CNPJ/MF sob o ns
19.604.956/0001-20, sedfadajna RUA 07 DE SETEMBRO, NS 58Ó, CENTRO, CEBi 65;665-00d^:em São João dos
Patos - MA, doravante designada CONTRATADA, nesfè ato representada pelo Sr.- Marcílio da Fonseca Pinto
Neto, portador da Carteira de|Identidade n? 67637292Í'(S|S?yJI^ ne 709.716.681-91,'tendo em vista o
que consta no Processo n® 110300l/2021;e^em''obServância'às~dispo^^^ 8.666,jjde 21 de junho de
1993, da Lei ne ífezo, de.líjde jujho de^idoz"^ ena Lel[ne 8:078fdeÍÍ990-Cddigade Defes^ Consumidor,
do Decreto ns 7i892, de 23 de janeirb.dé'2Òl3, resolvem celebrarV.presWe téfmo de Contrato, decorrente

' í "j ,-v 1 r í •' [ i
do Pregão Eletrônico ns 0,4/2021 i .

í:

!, ["'mediante ás cláusulas econdições^^a-segUir e^hciadas. !

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

i ; ík'' _ i \ /.•
1.1. o objeto do presente ferhio.de Coritrato.é.a contratação.dejemf)resa especializada para a realização
de manutençãolde computaijorès/impressoras e redè^de computadores para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Ãdm'inistração; de<São João dos Patos/MÁ,_conformé especificações e quantitativos
estabelecidos nóTermo de Referência, anexo do Edital. s - íi -- '

1.2.

proposta

i ,| < ,s-. ' I Y- ' •' ! i I
' I M 'n'*\ '' '' i ' t !Este Termo de Cpntratp'̂ yincuja-sè ao. Edital do Pregão Eletrônico,lidéntificado?no preâmbulo

vencedora, independentemente de transcrição. | |
1.3. Descrição do objeto: '7 -V-j

e à

ITEM í DESCRÍÇAO DOS SERVIÇOS —.'1^ UND. ÍQTD v.uNrr. V. TOTAL

1 SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EDRIVERS. . UND 11" 80.j ,38,00 3.040,00

2 SERVIÇO DELIMPEZA DECOMPUTADOR UND 1 80 M6,50 1.320,00

3 SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA • UND ! 80'•. :i 9,00 720,00

4 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UND : 80 f29.50 2.360,00

5 SERVIÇO E INSTALAÇAO POR PONTO DE REDE ETHERNET UND ''80- • i 38,00 3.040,00

6 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE ETHERNET UND W 80 , i y 39,00 3.120,00

7 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA" - - - —UND í: 80 - 13,50 1.080,00

8 SERVIÇO DERESET DEIMPRESSORA UND 80 28,00 2.240,00

9 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DEROTEADOR UND 80 35,00 2.800,00

TOTAL; 19.720,00

2. CLÁUSUU SEGUNDA- VIGÊNCIA.

2.1.0 prazode vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, cominício na data
de 25/08/2021 e encerramento em 31/12/2021, prorrogável na forma do art. 57, §1®, da Lei n® 8.666, de
1993.

j3. CLÁUSULA TERCEIRA r PREÇO.
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3.1. o valor do presente Termo de Contrato é de R$19.720,00 (dezenove mil, setecentos e vinte reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

execução contratual, incíusivé'tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.

[4. CLÁUSULA QUARTA-? DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. T

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento dojMunicípio,^para-o exercícÍo de-202l7"na classificação abaixo:—"—^

/ í I - - i
PODER: 02 PODER EXECUTIVO í| ^ i i ,
ÓRGÃO: 03 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO " . i,;';'.
UNIDADE: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO^ • . ^ F '• í
04.122.0003.2004;.0000 - MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO. DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURlòlcA . , ' j ; •

QUINTA -T PAGAMENTO;

J

CLÁUSULASEXTA-R EAJjySTE..

1

Opagamento serái mensal, efetuado no prazo; de até 30'(trjnta)..días|'cqpsecutivos, acompanhado da
Certidão de DéíDltòs RelaWos aicréditôs TributáriorFederals é à Dívidá''Átivà,:dá''união, CNDT e FGTS, com

I i (1 \ T—• -—'i; H -f-i
validades compatíveis a data do pagamento, desde que nãb^haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

I I nw ii
•— — fr-

:~.Tf
1/

6.1. Os preçossão fixos e irreajustá.yeis no prazode.um ano contadp da data lirtiíté para
aapresentação das propostasl i-fÜ; ,i
6.2. Dentro do prazo'de vigêricia dolcontrato èmediante solicitação^ dá contratada; ps preçps^cpntratados
poderão sofrer reajuste após,ó iMerregria^è um ano, aplicandb-sè o índicelPCA/lBGE exclusivamente para as
L. - . . . {. r, /' I? '• fl.IObrigações iniciadas e concluídas.após;a.ocorrencia daanualidade..^Ji^ .] • j

6.3. Nos reajustes subsequentesW primeirprólhterregnp mínimo deTim^anp seráiContado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste. f'is - '1 í
6.4. No caso de atraso ou'nãpjdivulgação'dõ'índic"e^de reajustamerítò; opCNTRATANTE pagará,à CONTRATADA
a importância calculada pela última varlaçãoxõnhecidá, liqujdj^ndórá diferença.correspondente tão logo seja
divulgado oíndice definitivo.íj ~ - u'l-l ij \
6.5. Fica a CONTRATADÁ obrigada a apresentar memória decálculo referente aòfeajustamentb de preços do
valor remanescente, sernpre que este ocorrer. ]• ;" »
6.6. Nas aferições finais, b ínáice utilizado para reajuste será, obrigatoriamenté,' odefinitivo
6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamentó venha aser extinto ou de quaíquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição,-o que vier aser deterrninado pela|legislação então em vigor.
6.8. Na ausência dé previsão legãl quantoao índice substituto,'ãs parteselegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA TGAI^NTÍA DE EXECUÇÃO. ..

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

18. CLÁUSULA OIT/^I ENTREGÁTREÇEBIMENtO DO OBJÍtÒ. H;. _

13:

9. a) O produto deverá ser entregue de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de
Administração. O horário da entrega deveser de acordo com o funcionamento dasSecretarias: das OShOOmin
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às 13h00min. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades
cabíveis.

10. b) Todos os botijões ^licitados deverão ser entregues diretamente nas Secretarias Municipais e em
suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria soiicitante.
11. c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no editai 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: 08h00min às
13h00min horas. ' '
13. e) A fiscalização gerai e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
14. f) Este processo Irefere-se à contratação, por meio de Processo iicitatório na modalidade Pregão
Eletrônico com Registro-de Preços7cl5Ti^7nenofPTeço pof g
15. • O preço,.contido na proposta dos iicitantes 'deverá incluir todos os cústòs e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributoS; incidentes, taxa de administração, materiais; serviços; encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens,, lucro e outros necessários ao cumprirhento integral do objeto
presente neste termo de referência; ' j'> v, ;

I í ! i' \' ' í' • ^ )
16. • Todos os produtos; entregues deverão .estan acompanhados de umlcomprovante de recibo o qual
constará a assinatura doj recebédor, em duas vias-(ürnV.vía/^ara o fornecedor e um para a unidade). Os
produtos devem sér coriferidoside acordò/còm a orderin~de',fõrnecimento, quantidade e qúaiidade. Caso não

.. deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante deestejam de acoi;dó com_ as^normas, _os-rnesmos
entrega não assinado. .^(51

17. CUUSULA NONA - F SCALIZAÇÃp.

! li:

í! í

r I \ v\; '• y\\{i.j
17.1. Afiscalização da execução do objeto será efetúadá-por GpmJssão^Representantéj designado pela
CONTRATANTE, ha forma estabelecida no-Termo de Referência,.anexo.àd, Édibli

! ^ i 'il ' 'í 7 ...J í*' i' 'i

18. CLÁUSULA DÉCIlVÍA I OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE EPACONTRATADA.

irioa a' . i

flír •
'*1 \j !• •' J s 1

a) acompanhar e fiscalizar a e)<ecüçãò:do'contráto; _
b) permitir o livre acesso
assuntos pertinentes aos

c) rejeitar, no todo ou erti'parte, òs produto^^ldesacordo còm-^^^^
d) proceder ao pagamento dp| contrato dentro do prazo èsbliliecldo;. ^
e)proporcionar todas ascondições necessárias ao bom andamento dofornecinientp dosprÍDdütos atestados.
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for ocaso. j:' •i /

AContratada seLbriga a:| | • „ ^
a) manter prepostd, aceito pela administração da Prefeitura Municipal deSão jòãoáos.Pafós-MA, durante
todo o período dê vigência da licitação, para rêpresentá-lo sempre quê fõr necessário;
b) Informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos-MA, ou ao seu
substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
c) manter, durante toda áexecução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habiiitação e qualificação exigidas na licitação;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa, ou dolo na execução db 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 e posturas, bem como quaisquer
determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação.

A Contratante se obriga a:•ío-V--\\ \\y\X- _ ;•] // / N i,; ' t í

3 I Ph Miraexecuçao:çlo'contrato;__,-^_.^^-- J''y }j j ,1
dos empregados da cpntratadâ^àydependênc^ contratante paraltratar de
;procJutòs^adquiridos;— h 1 •-!
ri'Darle. òsorodutos em desacordo còm-b contrato: ' '-f ' ! ,}

- f/ y/V

'V
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cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas conseqüências de qualquer transgressão de seus
prepostos ou convenientes;
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 total 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; |
i) entregar os produtos nos prazos, condições e local 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 aPrefeitura Municipal de Sãp-Jpão dos-Patos/MAr j.—^
k) a contratada será/ésponsáve) pela idoneidade e pelo comportamentode seus empregados,isubordinados
ou prepostos. ✓

/

f

19.

19.1

CLÁUSULADÉCIMÁlRRIMEIRA -jÀjyçÕES ADMINISTRATIVAS.

. Comete infraçâo ad

19.2. Não assinar o termo

dentro do prazolde validade

inistrativa, nostermos da-Lei-ns.10.520, de 2002, ollcitánte/Jadjudicatário que:

'.mo de^contratoipu aceitar/retiràr;o>instrumentp equivalente, quando convocado
è'da p/oposta;;>-- rj| |-!

r^h ''v/V/j iiApresentar documentação falsa;-^ --p- -—n.'.- ( !19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

Deixar de entregar 05
I I
i ^

Ensejarão retardamer

docuníientos exigidos nócertame; "V:
i , j \ -j • . V • •

to da:execução do objeto;

Ííí. IvU/.
! '1, -í ,

.* /
Não mantiver a proposta- \i í

i - 1 fl \\ / '
. V. -! i

Cometer fraudeifiscal;
S • (

Comportar-sedé mddoinidôheò;-^'

. , 1' 11'/^ -V •
'/I/ iIk-',

r. iVí - •>
ív,."!

h i

19.9. Oatraso injustifícadb õu^^retáríamentõjha^presíáp^e^seij/iços objetòldes^ certame sujeitará a
empresa, ajuízo; da Administrjação, àmulta:rhorató^ã^de'0;5%:(me dejatijaso, até olimite
de 10% (dez porjcentp), confí^rme determina oart. N2^86j da Lei^NS 8666/93. | , --|
19.20. Amulta prevista" neste ITEM será descontada dos créditos que acontratada pcssuiriom aPrefeitura
Municipal de SÃO JOÂO-bolPATOÍ5/MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive
com as multas previstas, i ' 'í . .

19.21. A inexecução totai ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as
seguintes sanções administrativas, nostermosdo artigo N® 87,da Lei N® 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 não superior a 02(dois) anos;
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d) Sendo que em caso cie inexecução total, sem justificativa aceita pela 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 Irlidorieidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivosdeterminantes dá punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Ns 87 da Lei N? 8.666/93, c/c art. Ne 7e da Lei Ne
10.520/02 e art. Ne 14 do Decreto Ns 3.555/00.

I

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 apreciação e decisão-superiorrdentro do mesmo prazor

* -l - -ii 1
ii I
li L20.2.Serão publicadas najmprensa Oficial do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA as sanções

administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública:
^ I ül ' . . I' -t ([ }

120. CLÁUSULA DÉaMAlSEGUNpA- RESCISÃO.

20.20. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER^RESCINDIDO:
. ,í ';| . , - . • ^ •

— jr-ir
. -1. -.i-,

20.20.1. Por ato!unilateràl,e"escritb:da AdministraçãÕ7jhas sltuaçõe^prevlstaslnos incisos lia XII e XVII do art.
í 1 í *1; "v^ i "v. •^ / x' —A V' t i

78 da Lei ns 8.666, de,1993; e^com as:-consequências indicadas nò;.art.'80 dáTnesma Le, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas noJerrnojde^Referência! anexo ap Edital;//'. f> !

20.20.2. Amigavelmente, nosi
ÍK'

'.IK-

VI "V' -
ermos do art. 79, inciso II, da Lei ns 8.666; de 1993! • =

.-í-fi I20.21. Os casos de rescisão contratual serâò formalmente" motivados,yassegürando-se-à CONTRATADA o
direito à préviae ampla defesa, '.p.y—- •— } ''

I. . i ' \ r,» i O - n' I 1- . ,
i "1 'I iVÒ l/V IV;-

20.22. A CONtRATADAirecónhece^os dlréltos da CONTRATANTE.ém caso.de rescisão administrativa prevista
A/Ií pT-' 'no art. 77 da Lei n28.666;deil993i \\\ •,V.

.23. OTERMO DE rIsCISÃO'SERÍ.PRECEDÍDO. DEvREI^tÓRIO 'INDIGATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS,
INFORME O CASO: - V'- i u - -v---.• iI ^ ^ .._v _ -- • • i },' •) , [ 1

20.23.1. Balanço dos eventos^contratuais já:cumpridps ou-pãrciã|mènté cumprWos;-
20.23.2. Relação dos pagamentos já efetuados e aindá devidos;

i "11
20.23.3. Indenizações e multas.

Í21. CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - VEDAÇÕES.
? .

"1'

21.20. ÉVEDADO À CONTRATADA:

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

I

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

[227^ CLÁUSULA DÉCIMAIQUARTA-ALTERAÇÕES., eV..

22.20. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão peladisciplina do art. 65da Lei n® 8.666, de 1993.
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un-ci;

; 22.21. A CONTRATADA é, obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
1 supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do vaior iniciai atualizado
! do contrato. '

I .1

22.22. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
' de 25% (vinte e cinco por cento) do vaior inicial atualizado do contrato.

ŝ:iS?e^üsüiiA gf
I i

23.20. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei ns
8.666, de 1993, na Lei ns 10.520, de 2002 e demais normas federais delicitações e contrastes administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n^ 8.078, de 1990 -'Código de Defesa do Consumidor
- e normas e princípios gerais dos contratos.

sÉ^^ptmüwçÃò
I t

24.20. incumbirá à CpNljRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficiai do Município, nolprazo previsto na Lei nS 8.666, de 1993". '
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' 25.20. Éeleito ó Foro da;Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA para dirlmír-ps litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos'pèia cohçiiiáçãoTconforme art. 55, §22 da

• Lei n2 8.666/93. ' ( ;! í. , '

Pára firmeza evalidadeido pactuado, opresente Termo de Contrato foi lavrado.em duas" (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

j H ; !
' , São João dos Patos/MA, 25 de agosto de 2021.

TESTEMUNHAS:
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•M^^liídá Foníec^ftío_N^
^•Representante Legai

Contratado

' fíTi/rjux^

Thuany CàsíOe/M Gomes
Secretária Mu£Í>àpaide\dministração

Contratante

,CPF
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