
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N" 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Saúde
unicef^

CONTRATO N8 2109002/2021 |
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ns|o507001/2021

(

1

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NS 2009002/2021, QUE FAZEM ENTRE SI 0{A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DOS PATOS/MAO E A EMPRESA IVALDO DA SILVA MUNtZ 02723711307.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Getúlio
Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o ns 06.089.668/0001-33, representado pelo Sr. Kairo Coelho de Sousa
Corrêa, Secretário Municipal de Saúde, portadora do CPF n® 012.674.713-01, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e o(a) a empresa IVALDO DA SILVA MUNIZ 02723711307, inscritó(a)_no CNPJ/MF sob o ns
41.580.490/0001-20, sediadü(a) na RUA DO SOL, N° 909,'"bAIRRO NOSSA ^NHORA DA'gON(:EICA(D, BARAO DE GRAJAU -
MA, CEP: 65.660-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada! pelò(a) Sr.{a) ;lvaldo da Silva Muniz,
portador(a) do CPF ns 027.237.113-07, tendo em vista o que.consta no Processo n® 0507001/2021 e em observância às
disposições da Lei n® 8.666, de 21 d^ junho de 1993, da Lei ns 10^520, dé 17 de julho de 2002 e ná Lei ns 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consümidor, do Decreto n® 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resbivem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Pregão Eletrônicohs 10/2021, mediante as cláusulas exondicões a seguir énuncladas.

J ^ ,5 i '• é J ' (' *1

^; 1 , " ;m->v ^
ii.

1.2. Este

vencedora

CIAUSULA PRIMEIRA 7 pBJ|TO..

1.1. Oobjeto do presente|Termo de/pontrato é á Aquisição de'.;Equip^entos])de Inforníática para atender as
necessidades da Secretaria-Municipal: de;Sáúde do Município; de São João^dòs Patos/MA, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital: i\.

)te Termo de Contrato yincula-se ao Edital do Pregão-Eletrônico,^-identificado no preâmbulo
, independehtemêntejde transcrição: - t [

1.3. Descrição do objeto.:

e à proposta

ITEM descrição; UNID qUánt: ;v ;v.uNiTíi; V. TOTAL

4 MOUSE (Mouse Óptíco eom fio) -,- . UND. ,;rS 21,90 R$ 197,10

5 TECLADO (TècladbABNTÍ2) • - •'4-..;. • UND^: 9.- 1 ' R$ 38,90 RS 350,10

9 ROTEADOR (Roteador300 •MW/ i: •; R$ 127,pq RS 1.143,00

^ i TÒtAL GLOJAL- ;r-'- l: r', •••yi R$ 1.690,20

12. CLÁUSULA SEGUNDA-VIRGÊNCIA.

2.1. o prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referênciái- com início na data de
21/09/2021 eencerramento ern 31/^2/2021, prorrogável na forma do art. 57, §12, da-Lei ri® 8.6661 de 1993.

'3. .^ CLÁUSULA TERCEIRA ",PRÉÇO. ..Li

3.1. Ovalor do presenteTermo de Contrato é de R$ 1.690,20 (um mil, seiscentos e noventa reais e vinte centavos).

3.2. No valor acima estão incluídastodas 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 integral do objeto da contratação.

[4. CLÁUSULA QUARTA -DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ü:..
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4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento do Município, para o exercício de 2021, na ciassífícação abaixo:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0031.2118.0000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COViD-19

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

PODER; 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAk:DE SAÚDE ' '

10.122.0031.2118.0000-^EjÍFRENTA^MENTO DA EMERGENCIA COVID-19''
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS

/
MATERIAL PERMANENTE^

5. CLÁUSULA QUINTA-PAGÂMENTO.

O pagamento

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

remanescente,

6.6. Nas aferições finais, o.íhdícé útil
6.7. Caso o índice estabeleddq para
será adotado, em substituição,.ò que vier aser:determina'do'péla legislação então _em';VÍgqf. ^
6.8. Na ausência de previsão legai quanto áo índice substituto, as partes elegerão riovojndice oflcíáL'para reajustamento do

í - i: f. ; . r/

será mensal/Jefetuado np prazü^(Ç5at^30-{tnnta) diás consecutivos, acompanhado da Certidão de
Débitos Relativos aCréditós Trlbutátjígs Federal^^è.^DjyídyÃtiva^^^^ e.gGTS, corn^yaljdades compatíveis àdata
do pagamento, desde que não HajãTatorilmpedltivo provótadó pda^e^tratada.w'̂ !1? '̂ ' "

6.1. Os preços são fixos eirreajustávels nqVazo de imi.anoíontadp da data^^limite p
aapresentação das propostas.'I | í"yfij
6.2. Dentro do prazo de.vigência dq contrato e mediante^solÍdtaçãp^da'Cphtratádâ, iqs preços contratados poderão sofrer
reajuste após o lnterrpYn"d-de .um^ano; ,aplicando-se,oJndícedReA/IBGE=exclusiyamenté para as obrigações Iniciadas e
concluídas após aocorrência'da ^anualidádel j '̂~ . ' ' ///í IP ?
6.3. Nos reajustes subsequentes ao/prírheirb,"p;lnterregno mínirnó déijm.anò será cò'htãdo a partir.dos efeitos financeiros
do último reajuste, j i ' , ' 0fZ ' ' í I
6.4. No caso de atraso ou niò dÍyulgação '̂do ín^d|ce^deTeajustamentOj^aGp^NTR^TA^^^ àCONTRATADA aimportância
calculada pela última varlaçãooònhecldai^llqul^andô^a^djfe^nça.correspondep^t^^^ divulgado oíndice definitivo.
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada! a apresehtai^rnemória^i^cieiicálcul^réferente adj reájustamento de preços do valor

ente, sempre que este ocqrrer.^y.,^oi"—j j"
fprlrnPS finai?-rt friHirp iitll 7a'rin nara.rpaliicfp cprá^^-nhrítratnnamonto r» HâfInitUfn H-'

VT. í:

zãdo para-réajuste.ser.á/-obrigatbriámente, Odefinitivo.
V- • /• "—• |:!:i ^ .'i
reâjustaméhto venhaVsen-extlntb ou dé qualquer forma hão possa mais ser utilizado,

•* '• • \ ^ J"' f* l ^ J

preço do valor remanescente,'por rrieio de termó adltlvo.;

J. _ 1 J
CLÁUSULA SÉTIMA - 6ARANTÍA DE EXÉCUÇÃO. |7.

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

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA ERECEBIMENTO DO OBJETO.

^~ir
: "íf'

9. a) O produto deverá ser entregue de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. O horário da
entrega deve ser de acordo com o funcionamento das Secretarias: das 08h00min às 13h00mln. O não cumprimento das
entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.

10. b) Todos os equipamentos licitados deverão ser entregues diretamente nbs Se starias Municipais e em suas
respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secrc tari/: lícitante.
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11. c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no editai serão devoividos; e, as
despesas de frete e/ou outros serão por conta da empres^jcontratada;
12. d) Ohorário da entrega 'deve ser de acordo com o^ifuncionamento das unidades: bShOOmin às 13h00min horas.
13. e) A fiscalização gerai e o acompanhamento serão reaiizados por Servidor designado peia Prefeitura Municipal de
SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. |
14. f) Este processo refere-se à aquisição de equipamentos de informática, por melo de Processo licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico com Registro de Preços, do tipo menor Preço por Item;

15. • O preço contido na proposta dos Ücitantes deverá incluir todos os custos 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 cumprimento integrai do objeto presente neste termo de referência;

16. • Todos os produtos^entregues-deverâp-estar-aco_mpanhadpS'de-:um-cornçrov_a_nte-de-recibo o qual constará a
assinatura do recebedor, em"âuas vi|s (uma vla para ofornecedor e,um, para a'Unldade) |̂3s produtos devem ser conferidos
de acordo com aordem dè fornecimento, quantidade e qualidade'. Caso. hão estejam |̂ e acordo com as normas, os mesmos
deverão ser devolvidos jüntáménte cóíti o comprovante de entrega não assinado.

CLAÚSULANONA- FISÇÁU^ÇÃO. ^ - tÉWl __
l'1

objeto serái.efetuada^por^Çomissão/Representante/désignadp. pela CONTRATANTE, na
ência, anéxoTdaESítal.

17.1. Afiscalização da execução do
forma estabelecida no Termo de: Referência

W. CLÁUSÜLADÉCtMA - ÒB^^ÀÇÕES^DA CONTRATANTE ÉDA CONTRATADA.'

A Contratante se obriga.a:

a) acompanhar efíscaiizar a_execução:do^ontrato;

onícef©

t -
b) permitiro iivre acesso dos:erhprègados<da contratada às depejidências do:contratante para tratar de assuntos pertinentes

.... •' Èi " li.'. L':," lí^ • s .aos produtos adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em partè, os,produtos emidêsacprdp corn ocohtrátoy
d) proceder ao pagamentò-dò contràtoidentrò db-prazo estabeiecido;^^?/^

» • * j ' j.'.i 11' tu- 'j ^ Je) proporcionar todas
f) Apiicaras penalidadeV

AContratada se obrigaia: ' I í ifí .
a) manter preposto, acejto peia^admlnistração dà.Prefeitura MunicipahdeSãoVpão':dos-Pátos-MA, djjrante todo o período de
vigência da licitação, pára represerita-lp sempre-qüe^^r^n^essáHõT-í^:: '̂' Jl; .r | j
b) informarão Chefe dP'SetPr dê GPrnpras da Prefeitura Münicipai de São JPâo dós Patds-MA, ou aò^eu substituto eventuai,
quando foro caso, quajquer áhorinaiidade dé caráter urgentee prestaros esciarecimehtps julgados necessários;

dp contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas; todas as condições dec) manter, durante toda a exec'uçãò^
habiiitação equallficaçp exigídp na licitação; . ^ ^ {!' ''• /
d)responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ouja terceiros^ decorrentes desuacuipa, oudolo na
execução do contrato,..n§o^exc!uihdbcou-:reduzihdo..essa.responsabilldade-.ar.físcàlízação ou o acompanhamento do
contratante; |
e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou convenlados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer
determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto dà contratação, cabendo-lhe única e
exclusiva responsabilidade peias 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 oua iminência defatos que possam prejudicar ajperfelta 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 quaiquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em deucord 'com o exigido;
i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis (f consumidor;

1/
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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.

19.

19.1

CLÁUSULA DéCIMAPRIMEIRA- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS; rrw

. Comete infração administrativa, nos termos dalei n^ 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatárlo que:

19.2. Não assinar o termo de

de validade da proposta;
contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

Apresentar documentãç^ aisa; '" -i!
Deixar de entregar-ps .dlcu^ entos exigidos ríp cértamè;

'ST
M-

Ensejar o retardamento

Não mantiver:
I
I

Cometer fraucie fiscal;

dã:êxécução do objeto;
i, • i'-:
5 • , I • • •• '

iver a proposta; |

Comportar-séde modo inidôneo;,\

I- 11

r~i
\%y/

J!,-.
!j.. r

|!í
1 I' '!

tir.'

0

19.9.

da Administração
conforme determina oart. N2 86, dafllei 8666/93. ^—

eitará a empresa, a juízo
de 10% (dez por cento).

O atraso injustificado^bu retardamento ná prestaçãbjde^seiviços objeto'destejcertame-su
' ( r j \ W'\ l r C. P t • "

nistração, à multa moratória de.0,5% (meio por centoppdr dia de [atraso, até o limite (. \(i'
Iv

a) Advertência por.escrito;.,

l--' í 4""
b) Multa administra' '
o valor total do contrato;

19.20. Amulta prevista neste rrEW| s^á^cíescontada dòs créditos que^ã^^ohtratâda spssuir corn a; F^refeitura Municipal de
SÃO JOÃO DOS PATOS^MAi ePoderá'Cumular^com''as dérnais sanções administrátivas/inclusiveicomlas muitas previstas.

.j 1-119.21. Ainexecução total ou-pardál^do objeto^ contratado, a A^inis^ção^poderáiaplicar àjvencedora, as seguintes
sanções administrativas, nos termosídó a^jg^^^7,""da-LerN9^666/93: 'i !- j '

Multa administrativa com natureza de perdas e,dànos'da-ordèm*de até 20% vinte por cerito

<1. fv F-
íl!"!

sobre

c) Suspensão terfiporáriá de
-! í- • • r if f "
participação eni licitaçãoe impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de SÃO
lãjD superior a,02 (dois) anos; "' JJOÃO DOS PATOS/MAj.porlprazo não

d) Sendo que em'iásd"dé ihexecuçloTotal, sem'justiflcátivá"ácéitá pèÍà"Adn1iriistráçã^da Prefeitura Municipal de SÃO
JOÃO DOS PATOS/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penaiidade'05 (cinco) anos;

e) Declaração de inidoneidadépara licitarjunto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição,ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicoua penalidade,
de acordo com o inciso IV do art. N® 87 da Lei Ns 8.666/93, c/c art. N2 7^ da Lei N2 10.520/02 e art. N® 14 do Decreto N93.555/00. j
20.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a cont^ da ciência da Intimação,
podendo aAdministração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamei^te ín/ormados para aapreciação
e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
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20.2. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA as sanções administrativas previstas
neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

e; CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA- RESCISÃO.

20.20. OPRESENTE TERMO DE jcONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:
20.20.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei
8.666, de 1993, e com as conseqüências Indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas
no Termo de Referência, anexo ao Edital;

/-r
20.20.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, Inciso II, dá Lei n? 8.666,'de 1993. í-

•r . r.

f

I .20.21. Os casos de rescisãocontratual serão fòfmairnerité motivados, assegurándp-sé à CONTRATADA o direito à préviae
ampla defesa.

20

Lei n5

u (|

|i!,. I'

.22. ACONTRATADA reconhecemos direitos da CONTR^ANTÈ'em.caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da
in. 8.666, de 1993. 5

RESCISÃO (SERÃ^PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDI6AT1V0'D0S SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O20.23. O TERMO DE

CASO:

20.23.3. Indenizações e multas.

ÜT7 CLÃUSULÂ DÉOMÁArÊRGETftÃ^fDAÇÕES^

g 1 '
í _i r*-"'i ) \ "" " ^

20.23.1. Balanço dos eventos cohtratuãlS:já-,cumprldos.ou pãTclalménte cumpridos;'''

1,1. j I
20.23.2. Relação dos pagãhiénfosjá^efetuadóseiinda devidos; irít

' " ' ^ i jVf

21.20.1. Caucionar ou utilizar este Tlrmo.de^Contrato"para^uaíquér.op^ração financeira;' i
. •'TA j iíJ i|.

21.20.2. Interromper a^execuçãó contratual sob alegaçâ^dé, inadimplemehto porparte da CONTRATANTE, salvo nos casos
previstos em lei. } . . •! J- - '\ fe. uj

21.20. ÉVEDADO ÀCONTRAfADÂ: \\X^\

i -•

22. CLÁUSULA DÉCIMÁ QUARTA - ALTERAÇÕES.

•-•lirr;

ii'l,

22.20. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pelá^dlscipllna do art. 65 da Lèl ris8.Doo,;de 1993.

22.21. ACONTRATADA 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. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DÓS CASOS.OMISSOS.
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23.20, Os casos omissos serão decididos pela CONTRATjÇ^NTE, segundo as disposições contidas na Lei 8.666, de 1993, na
Lei n^ 10.520, de 2002 e demais norrhas federais de licitações e contratos administrativos e, subsldiaríamente, segundo as
disposições contidas na Leins 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

24. CLÁUSULA DÉCIMA SEXf^lRUBUCAÇÃOr

24.20. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município,
no prazo previsto na Lei ns 8.666! de 1993.

Ss! ^aÃUSULA DÉCIMA SÉTÍ®- FORO.

25.20. Éeleito oForo da Cpmarca^e SÃO JOÃO DOS PATQS/MApara.dlrjrrilr, õs litígios que decorrerem da execução deste
T J _ . •_! • : ;l_ •!!; L f»r> Fc J_ I n? InmTermo de Contrato que nap possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, ;§22da Lei ns!8.666/93.

sfT f 5 1

- :íPara firmeza evaiidadpido pactuado,^apresente Termo de Contrato fpiliavrado em duas' (duas) vias de igual teor, que, depois
de lido e achado em ordeirí^yalassinadçpelos.cpnt^en^^^

tJ
VO~São João dosPatos/MA; 21 de setembro de 2021.

Responsável le
KairoCoelho dé

{ ; A

CONTRATANTE--'-

TRATÃ[NTEy:Í< ijrCorrea^á''̂ r ]|f'.
S^retário j^ün|cipyr^-Saúde | \v^\' jj!

PRÈfMÜIíÃTMÜNÍ^ SÃO JOÂoIdOS PATOS'

\\jVÃLD^,pÃ^S)LVA 1^5^^
' ;,ns^í;5^^q/opqir2p'̂ ^^
- .-^^V'valdòíia.SÍlva'M O)

^Responsavel.legaU'
í = ^""^^-"CONTRAÍVÍDÀ-—'"

>\y , •
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