
CONTRATO NS 2109001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS0507001/2021

! I 1'.
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NS 2109001/2021, QUE FAZEM ENTRE SI0(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DOS PATOS/MAO EAEMPRESA VR SERVIÇOS &COMÉRIÒ LTDA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N® 06.089.668/0001-33 ;
Secretaria Municipal de Saúde

unicef^

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Getúlío
Vargas, 135 - Centro, Inscrito no GNPJ (MF) sob o nS 06.089.668/0001-33, representado pelo Sr. Kairo Coelho de Sousa
Corrêa, Secretário Municipal de Saúde, portadora do CPF ns 012.674.713-01, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, eo(a) aempr^ ^!/R SERVIÇOS &COMÉRIO LTDA, inscrjto(a} no CNPJ/MF sob ong 39.232.093/0001-15,
sediado(a) na AV RUA SANJAfMÃhlA,, CONDOMÍNIO BELA CINTRA, QUADRA BL-Í5,''N?.tl08,4MAIOBINHA, SÃO JOSÉ DE
RIBAMAR - MA, CEP: 65.^0-000, ^doravante designada CONTRATÁDA> neste ato represe||tadajpelo(a) Sr.(a) Vinícius Silva
Linhares, portadür(a) dovCPFjri2;fp25.844.133r^^ tenderem vista,,p que: consta|nü'Rrpç^Oj ns 0507001/2021 eem
observância às disposições da.pi;|j2^8.666, de 21 de junho de 1993; da Lei n^ 10.52Ò,"de'iyfTejjulho de 2002 ena Lei n^
8.078, de 1990 -Código dp Defes| do Gonsumldor, dd 'Pecreto n^ 7.892, de 23'd|ljanèiro:íe 2013, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, jdec^orrente do Pregão ÈletronÍM^9_10/2Ò21, mediante as cláusulas econdições aseguir
enunciadas.

1.; CLÃÜSULA PRIMEIRAPOBJErO,

Oi
1.1. o objeto do
necessidades

quantitativos

1.2. Este Termo c

presenteVérmò^e^^Çontratb é a~Apujsição dè EquÍpamèlntos/de Informática para atender as
da Secretaria'Munlcipal|d^sáúde^ do •Municípiò|de São João^os|patos/MAj?cbnforme especificações e
estabelecidos no Termò de^f^ferênciaranexoUof^dital'. ' ^'!\ //' í'! ,0 ^.

j- íti s ^ I

inicpj iidehtific^l '̂preâmbulo e à propostae" Contrate?
vencedora, independentemente d<

vincUla-se-áo-Edital-dò-Pregâo^Eletrônl
transcrição..

1.3. Descrição do objeto; h!
1

ITEM ri bEsMiçÃõvXr^t"^"^ - ]: /unTd/^ /qüànt' V: UNITí V. TOTAL

1

CPU SERVIDOR (Computador 8 (3biram'DDR4'(2400 hz),,'ssci^
120 GB sata II ou!HDj(7200 r.p.m);:processador ryzénrAMD .
Ryzen™ 5 PRO 34Ò0G com
placa de vídeo Rádepn™ Vega 111-

ÍüNDÍ ^ \ í'i ..
' ' i

R$ 3.900]00
Vj 1

R$ 35.100,00

2
LL IN ONE CPli (Gomputãèor^84 gb.ran (ddr4 du ddh34'éoO
hz), ssd ou hei,) M 'h

UND .-.36 R$'2;9ao!oo
1 •" í

RS 104.400,00

3 MONITOR (MÓnitòr 21,5,polegadas) UND
•

, R$.1^02,2,00 RS 9.198,00

6 ESTABILIZADCÍRÍEsta^bliz^dor ICOÒva)' , UND • 'ê • ^R$ 190,00 RS 8.550,00

10
Switch (Quanídàde Pórtis-S Un. Alimentação 115 V, ! 87,20 RS784,80
Aplicação Rede Ethernet)

11

MODEM ADAPTADOR (Modem Roteador, Modelo Modem E
Roteador Com 2Antenasl Aplicação Terminal Remoto,
Modelo Gabinete, Tipo Interface Wlreless Adsl2, Velocidade
Upload (Full) 300 Mbps, Protocolo Enlace Criptografia
Wpa/Wpa2 EWep Sem F,io)

UND
1

9

1

R$ 100,00 RS 900,00

TOTAL GLOBAL R$ 158.932,80

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.^

I :i
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2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de
21/09/2021 e encerramento em'31/12/2021, prorrogável na forma do art. 57, §1®, da Lei ns 8.666, de 1993.

r—-71 ••

13^ CIÃÚSULA TE^JRA r PREÇO,.

3.1. Ovalor do presente Termoj de Contrato é de R$ 158.932,80 (cento e cinqüenta e oito mil, novecentos e trinta e
dois reais e oitenta centavos). !
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, previdencíárlos,.fisçais e cornercials incidentes, taxa de
administração, frete, seguro, eoutrps necessários ao cumprimento integral do objeto^da contratação:

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4,1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçarnentária própria, prevista no
orçamento do Município, para o exercício de 2021, na clássifiçáçãó abaixo;
PODER; 02 PODER EXECUTIVO 1 '
ÓRGÃO; 16 FUNDO MUNICIPALjDE SAÚDE ,
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE S^UDE,- - r ~-
10.122.0031.2118.0000 - ENFRENT;j^M"ENTÕ DÂÈMERGENCIA CÓVip-19''-">\v ''-_
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO ÉMÀtÉRIÁl"PERMANENTE '— /

[5, ÇÜ^USUiAQUINTA- PAGAMENTO.^

1 I'

r,"

a) O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) diás ^consecutivos, acompanhado da Certidão de
Débitos Relativos a Créditos Tributários Fèderals e à Dívida-Ativa da Uniãó,-GNpT e FGTS, com validádes compatíveis à data
do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada; • .

:6.. CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos eIrreajustáveis rio prazo de um ano contado'da data limite paVá ' !' |
aapresentação das propostas.! J ^os ;
6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mõdIantéíSolicItVçâq dícóntrátadá, os preços contratados poderão sofrer
reajuste após o interregno de um ano, aplicaridoHe-d {ndÍce."jPCA/IBGE'.exclusivamente para;aslobrigações iniciadas e
concluídas após aocorrência da ariualldade.. ^ | ' ' !' í
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno rníhimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros
do último reajuste. | ^' í /
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o
índice definitivo. _ -j ; L
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
6.7. Caso o índiceestabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
6.8. Na ausência de previsão legal|quanto ao índice substituto, aspartes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do
preço do valor remanescente; por) meio de termo aditivo.

i7. CLÁUSULA SÉTIMA ~ GARANTIA DE EXECUCAO. / U
]

7.1. Nãohaverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
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9. a) Oproduto deverá ser enjtregue de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. Ohorário da
entrega deve ser de acordo corri o funcionamento das Secretarias: das OShOOmin às IShOOmin. O não cumprimento das
entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.

10. b) Todos os equipamentos licitados deverão ser entregues diretamente nas Secretarias Municipais e em suas
respectivas dependências medlante'|ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria soiicitante.
11. c) Noato 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 dev.e-ser-deaeordo Gom o-funcÍonamento das-unldades:-08h00mln-às IBhOOmin horas.

-••'f J ' ' . J13. e) Afiscalização gerãi e o acompanhamento serão realizados por Servidor désigriadolpeia' Rrefeltura Municipal de
SÃOJOÃODOSPATOS/MÁ. - I J' • ' '
14. f) Este processo féferersej à aquisição de equipamentos dê Informátlça;!por.mêlWdê Processo iicitatório na
modalidade Pregão Eietrôhico cóm^egistro de Preços, do tipo menpr Preço por iterniil
15. • O preço con
indiretos, tributos inc

E CLAUSULA NONA ^ FISCAL

corh o.cpmprovaríte"de'entrega não assinado.

ZACÃÒ.

tido na-pVòppsta dos ilcltantes devéj-^ji^Juir todos os custos |;despespfíá[s J:omo: custos diretos e
dentes; itaxaj de ,administração,'2)fi^eri^,*^è^^ços, encargoi spcràls^abaihistas, seguros, frete,

embalagens, lucro eoutros necessários ao cumpriment^intégrái^o.dBjeto.presentélnestèTerrriío de referência;
T '• 4 •''il '• f S " Iri ' * ;• li 'j16. • Todos os pr^odutos en^guesjeyer|p^star adornpanhados^e^um^comppjvante dejreçibo o quai constará a

assinatura do recebedor, erh dijaSjViãs.(u_má^vj^pàra ofornecedor eum*pam^ajunjdadê)ijps produtos devem ser conferidos
de acordo com aordem deTorneclmentojjquantidade e quaiidade. Caso nã^^estéjarri^idéiacordo com^as normas, os mesmos
deverão ser devoividos juntamente '

17.1. A fiscalização
na forma estabeiecida

;'1i

da' execução do objeto será efetuada fior^Comissão/Representante d^ignado pela CONTRATANTE,
10 Termo de/Réferfenci^nexa ^

18. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE E DACONTRATADA'
" " —

A Contratante se qbriga a:

a) acompanhar efiscalizar.a execução dòl^mrato}^ —^
b) permitir o iivre acesso dos^etnpregados^fcfa tontratadaTàs depehdencià5'̂ dq;i contratante^ pára tratar de assuntos
pertinentes aos produtjos adquírjdjis;
c) rejeitar, no todo ou ^m parte,2|.prpdutos em desacordo com bcontratP;
d) proceder ao pagamento dó^cpntratb dentro do prazo estabelecido;'
e) proporcionar todas as condiçõe^^ necessárias áo bom andamerito dp.forneçimentpidbs produtòs atestados.
f) Apiicar as penalidades contratuais; quando for pcaso. ' ♦ T/

AContratada se obriga^^à:—
a) manter preposto, aceito peia administração da Prefeitura Municipai de São João dós Patos-MA, durante todo o período
de vigência da ücitação, para representá-io sempre que for necessário;
b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA, ou ao seu substituto
eventuai, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habiiitação e quaiificação exigidas na Ücitação;
d) responsablilzar-se pelos danos ^causados diretamente àAdministração ou aterceiros, decorrei^es de sua culpa, ou dolo
na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscaiização pu o acompanhamento do
contratante; i

< '
«tS- |\ '

•X!
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e) cumprir e fazer cumprir, sèus iprepostos ou convéniados, leis, regulamentos, e posturas, bem como quaisquer
determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e
exclusiva responsabilidade peiasjconsequências 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-MAÍ
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 Leisdo 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 responsávéfjF^aJdoneidade e pelo comportamento de seus emp]regado^^bbrãinados ou prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1 . Comete infraçãoadministrativa, nos terrnós da Leim^ 10.520, de 2002,o licítarité/adjudicatário que:

têrmo de contrato pu aceitar^í^^^j^fer^nto equivalente, quanbofcònvocado dentro do prazo19.2. Não assinar o

de validade da proposta;

Apresentar documentaçãqlfalsa;

Deixar deentregados dòcuhietitbs^xigidos noxertarr

daméríto.daEnsejar o reta

Não mantiver 3 proposta;

. A-A D
execução do objeto;

Cometer fraude fiscái;, "4 -

Comportar-se de mpdo in doneo;

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9. O atraso injus ificadó.oujretardamentoTna prestação;ye.serviços'objéto destè;certame^sujéitará a empresa, a juízoi>." /li- T, Ç, (' I r / Jda Administração, à nulta moratória de.^;5%d("']i6io-por*centp)'por-dia^de\,ã^sp; até;0;lirnlte;dé 10% (dez por cento).
^art. NS SeBa Lei N« 8666/931conforme determina o

I '

19.20. Amulta prevista nestfiJlpM será descpntada dós créditos que acontratadá'jpossui^cprh" aPrefeitura Municipal de
SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, etpoder,á cumular com as demais sanções administrativas, Iriclusl^comjas muitas previstas.

• - • "1^ '̂ Ijj
rcial do objeto contratado, a Administração poderói/apiícãriàwencedora, as seguintes19.21. A inexecução total oü pz

sanções administrativas, nos termos do artigo N?87, da Lei N^8.666/93;
L_1Z_Ü^EI_ • ru 7--

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa
o valor total do contrato;

com' natureza de perdase danosda ordem de até 20% (vinte porcento) sobre

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
SÃOJOÃO DOS PATOS/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração Prefeitura Municipal de
SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalid; (cinco) anos;
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e) Declaração de Inidoneidadeipara licitarjunto 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. Ns 87 da Lei Ns 8.666/93, c/c art. N^ 7® da Lei 10.520/02 e art. Ns 14 do Decreto Ns
3.555/00.

20.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, na prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação,
podendo a Administração reconsiderar sua decisão oü nesse prazo encaminhá-lo ^devidamente informados para a
apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

20.2. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Municípiode SÃO JOÃO DOS PATOS/MA as sanções ac
c+o oHi^al inriiicK/o a roahiiítarSnÍQerãnte 3AdjnÍnistração Pública. Sjif •nesteedital, inclusive a reabilitaçã^ f

m CLÁUSULA DÉCIMA SEGÜNDA - RESCISÃO.

20.20. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER,RESCINDIDO:

20.20.1. Por ato unílat

8.666, de 1993, e com
arai e escrito

i
as consequer

. - -• •• a • - -J

da AdministraçãòYni^situ^çõesÍpréyistas nosjnc^^ IaXIl-é xyil do art. 78 da Lei ns
ciasjndicadasmo^^-SO da-mesm^Lei,jSem pjejuizo da-aplicaçap das sanções previstas

no Termo de Referência, anexòs^aòlEditàl;-, ' S-f' °
20.20.2. Amigavelmente,nos termds'dò&rt:.79', inciso II, da-Le

ü/r I

I:

T'
i' -

f

T '

mínistrativas previstas

ris 8.666, .dea993/1
\Y'í ia: riim. mí" li,20.21. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurarido-se àCONTjRATADA o direito à prévia e

' '" il •: --] ,20.22. A CONTRATAC A reconhece ps direítos^da CONTRATANTE-emicaso-dejescisão, administrativa prevista no art. 77 da
Lei ns 8.666, de 1993. - j

• nu NíJfi; I
j) 1.-f/.. .í/// .•

20.23. O TERMO DE

CASO:

RESCISÃ^fSE^RECEW^fcE RELATÓRIO l^^piTIV0'Dq^j3EGgNTES?/«l 'EaOS, CONFORME O

20.23.1. Balanço dos eyentos contr""''" -

20.23.2. Relação dos pagamentos já

20.23.3. indenizações e m.ultas.

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA-VEDAÇÕES.

21.20. ÉVEDADO À CONTRATADA:
I.

21.20.1. Cauclonar 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 leí. |

I _
gl CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

22.20. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n^8.666,, de 1
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22.21. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até o limite|de 25% (vinte e cinco por cento) do valor Inicial atualizado do contrato.

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

23. CLÃÜSULA DÉCIMA qÜiNTÃ -DOS CASOS OMISSOS.

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

l • - À: , ^
24.20. Incumbirá à CONTRATANTE' providenciar a püblicação deste Instrurnentò, pc^p^rátp/ no Diário Oficial do

Í24. CLÁUSUtA DÉCIMA s"E)^f>UBLICA"CÃO.

ívisto na, Lèi;p2 8.666,Município, no prazo pr

125. - CLÁUSULA'DÉcImÂ SÉTÍMÁ'-- FORO.
•; r..ài

\fh
25.20. É eleito o Foro da Comarca

Termo de Contrato que nãò possarr
d^SÃÒ-J0ÃO'DOS PATOS/MA para din^mlr^os^llfígio^puè"^^^ da execução deste

mser còmpottos.^ela conciliação, conforme aftf55!:§¥2(àál®'n2 8.666/93.

Para firmeza e validade dp pactúaJo, o\presente-TermoícíelCpntrato foi lavrado .em dúas^(dua's) vias de igual teor, que,
depois de lido eachado em:òrdef^i/ai afinada p^os contrae ites?"^^"—

V

LI

NICíUSÍSI.
E&584413302

\_/T\ RésponsáveIJegal d
' ^aa^^Kairo Goe|hp d_e'Sp'Ú5ã Gofreá

2^ Seçretá riojíji^^ja
•" PRÈItEITU RAíMU NIGI e^rDE.SÃO.goA6?DOS'PAfÒS'

TRATANJEy/|p' •

CONTRATANTE

.rNy

SãoJpâq dós Patos/MAí.22 de setembro de 2021.

ií
r

Assinado de fôrmadlgitaÍ!por;^INIÇIUS SILyA
LINHARES:02S84413302]
Dados: 2021.09.22 09;23:22':-Ò3'00';4 <.!

VR SERVIÇOS COMÉRIO LTDA,
--CNPJ-n9-39r232:093/0Ó01^5

Vinícius Silva Linhares

Responsável legai
CONTRATADA

\
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