
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA DE SAO JOAO DOS PATOS - MA

CNPJ N" 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Saúde

unicef®

CONTRATO N8 2109002/2021 |
PROCESSOADMINISTRATIVO N9 0507001/2021

TERMO DECONTRATO DE COMPRA NS 2009002/2021, QUE FAZEM ENTRE SIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS
PATOS/MAO EAEMPRESA IVALDO d'a SILVA MUNIZ 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 n2 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, e o(a) a empresa IVALDO DA SILVA MUNIZ 02723711307, inscrito{a) no CNPJ/MF sob o n®
41.580.490/0001-20, sediado(a) na RUA DO SOL, N° 909, BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, BARAO DE GRAJAU -
MA, CEP: 65.660-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada! peípía) Sr.(a)'ivaldo da Silva Muniz,
portador(a) do CPF ne 027^237.113-07, tendo em vista o que consta no Processo n2|0507001/2021 e em observância às
disposições da Lei n® 8.666; de 21 dè junho de'1993, da Lei ns 10:520, de"17 de julho Ide-2002 e nà Lei n® 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, dp Decreto ns 7.892, de 23 de janeiro de 2013, respivein celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do PregãoiEletrônlco n® 10/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

íi':
SI.

1.1.

Çl^SUWPRIMJJRA -!;OBJEtO.,
' i| , ' • 't ;

O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição de .suprimentos'e-eqüipameritòs de Informática para
atender as necessidades da Secretaria,"Municipal de'Saúde do Mun!CÍpio',.de|Sãp; boão dos Patos/MA, conforme
especificações equantitativos estabelecidos no Terrrio de Referência, anexo'dò,.EditaI.|:;'̂ í'/ | !
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital dp Pregão Eletrônico, identificado rio.preâmbulo e à proposta
vencedora, independentementé de transcrição. . IN/•1.3. Descrição do objeto: ,! | '"

•í ;i • " MATERIAL DE CONSUMO- -- ' f *j * it" i
ITEM DESCRIÇÃO ' ! • UNiD._ QUANTJ' i V. UNIT. i V. TOTAL

4 MOUSE (Mouse Ópticocom fio)' '1 UND' ' . RS 21,90 l RS 197,10
5 TECLADO (Teclado ABNT2) ' .J " ' UND-. " ; 9 i i., ' RS 38,90 i RS350,10

f 1 •' 1• ' TOTAL: RS547,20
• . í ' '

•'MATERIALPERMANENTE ^ i!: . : ] -I

ITEM DESCRIÇÃO •. • — ' • UNio;:- • QUANT !. ^ V. ÜNIT í V. TOTAL

9 ROTEADOR (Roteador 300 mbs) I ' - ' UND ' 9 ri . RS 127,00 1 RS 1.143,00

1 í|, • . TOTAL: RS 1.143,00

í 1 . .r - ' L-i
í iJ

11> i
1, ' TOTALGERAL: RS 1.690.20

2.. CLÁUSULA SEGUNDAf- VIRGÊNCIA.
!

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 eencerramento em 3l!/12/2021, prorrogáyeí.na forrna dp art. 57, §1®, da Lél.n® 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA "ÍPRS. Eça

3.1. Ovalor do presente Termp deContrato 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. . . . CLÁUSULAQÜARfÃfDpTAÇÃÓpRÇAMENTÁRIA. r-ícr
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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 classificação abaixo:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO I
ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE S/jkUDE
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 SÁUDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAl/DEsi^bDE ' '"T
10.122.0031.2118.0000-ENFRENt|meNT0 DA EMERGENCIA COVID-19
4.4.90.52.00- EQUIPAMENTO'BmÂTERIALPERMANENTB''

í - 1

5., CLAUSULA QUINTA r PAGAMENTO. ÍT è
i.j *

i
•

a) O pagamento
Débitos Relativos a Créditos Tributá

será' ménsai; efetuadO' nq ;prazo;^e5at^30^(trinta) dias consecutivos,^qm^ da Certidão de
ips Federai^^Djyida*ÃiQã^a;^^^I^CNDT e^GTS,^corT)^alidádes compatíveis àdata

do pagamento, desde que não Haja^albr^lmpeditlyq provocado pela Contratada., '̂ r

CLÁUSULA SEXTA - REAIU[6.

6.1. Os preços são fixos e irreajustávels no prazo de um.anòxòritàdb da datalímjtepara
aapresentação das propostas. j| Í ÍJ'
6.2. Dentro do prazo de vlgência do cbntrVto e mediante'solicítaçãp-da-cpntrátada,^ os preços contratados poderão sofrer
raaíitcta anr^e r> Inforroonn rtaí limll ann' anlt^anHn.ea r\ ínr{i/>a.-IDr^A/lOrSC-av/*!) i'r!i<3mónfa obrígaÇÕeS lOÍCiadaS ereajuste após o interregnp de|um|áno| 2apjícandorse.o.índice::IRCA/IBGEi:exclüsívarnènte para as
concluídas após aocorrência da anúalidad^ pi' - ' f
^ reajustes subsequèrites ao'prlm^eífo, ò^lntérregno níínlmo de•um'ano será contadoia partir

oreajuste. \-. y\ . (aICÍJII^"
6.3. Nos

do último. m í-.
6.4. No caso de atraso ou nãodjvulgação do índJcé-deTeajüstamento^aCO^TR^TANTEfpagará à^CÓNTRATADA aimportância

pela última variação çoníjecida>^IÍp|̂ dá*ndô^:a^dJf^nç^correspj^d seja divulgado oíndice definitivo,
a CONTRATADA;.obrigada a apresenfar^memóriaíde^cálculò-Teferênté ao réajustarnénto de preços do valor

'í

calculada.
6.5. Fica a CONTRATADA;, obriga
remanescente, sempre que;este ob

apresentar^....
•rrer

6.6. Nas aferições finais, o.índíçe ut

dos efeitos financeiros

lizado para-réájuste serárobrigátòriamente, odeflriitlvo.
forma não possa mais ser utilizado.6.7. Caso o índice estabelecido para rèajüstamênto yenhá^a"'-ser/èxtlntbl3U;,de qualquer foTf

será adotado, em substitüição|o qüe;vier asér determinadoXela legislação entãoiem vigor.
"" " " ^ ^ previsãp.iegal Quanto ao índice substituto, as partes elégerãoinovo índice ofiçiaUpara reajustamento do

inescente,|)ormeiodèterrhòaditivo.;' í"' ' íj
6.8. Na ausência de

preço do valor remanekente

7. CLÁUSUU SÉTIMA-'GAR NTÍA DE ÉxicUÇÃO.-

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

8., cláusula oitava - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

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 p funcionamento das Secretarias; das OShOOmIn às 13h00mín. O não cumprimento das
entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.

10. b) Todos os equipamentos licitados deverão ser entregues diretamente n
respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secrc

retarías Municipais e em suas
licitante.
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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 porconta da empresajcontratada;
12. d) Ohorário da entrega deve'ser de acordo com olfuncionamento das unidades: OShOOmin às IBhOOmín horas.

I
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 aquisição de equipamentos de informática, por meio de Processo licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico com Registro de Preços, do tipo menor Preço por Item;

15. • O preço contido na proposta dos licitantes 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 Integral do objeto presente neste termo de referência;

16. • Todos os produtos^ntreguesr-deverão-estar-acornpanhados-de-um-comfírovante-de-recibo o qual constará a
assinatura do recebedor, ern,â^uas vi|s (uma via para ofornecedor e urns para a unidade); psprodutos devem ser conferidos
de acordo com aordem dè fornècim|ento, quantidade,e'qualidade'. Gaso.não estejarn 'c"
deverão ser devolvidos Juntamente com o comprovante de entrega não assinado. '

è acordo com as normas, os mesmos

17. CLAUSU LA NONA•^IS^lilZAÇAÓ. ^ j-

1117.1. Afiscalização daexecução doobjeto será.efêtuadàjpor,£òmíssãò/Represehtante designado, pela CONTRATANTE, na
forma estabelecida no Termo de Referência; anéxoid/ESltal. H ' i

18.
-U--

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.'

A Contratante se obrigada:

a) acompanhar efiscalizar ajexe|:q^d:dç^òntrato;
b) permitir o livre acesso.dos empregadosidacontratada às dependências dg conyrâta ite para tratar c e assuntos pertinentes

aos produtos adquiridos; í\rc) rejeitar, no todo ou em parte; os prpdutòs èmdesacordd com ocoritráto';j j,
d) proceder ao pagamento do^contratpldynVrp dVprazo estábelecÍdo,v |̂̂ '̂ jjjj-
f) Aplicar as

nar todas as condições necessáfiaSj_ap^bom andamento dpifprnedmento dos produtos atestados.
penalidades contra|uai|,qü"aVdpífor dças^^ . ' ' j

A Contratada se obriga a:

a) manter preposto, aceitò;peÍàladrjihÍstràçãd^âá,Pr^^rturã'Muft^ál âjE Sãoíloão^ Pàtos-MA, durante todo operíodo de
vigência da licitação, pára,representado semprè;qüè^rn^ssá^r^í::z '̂' *|[.
b) informar ao Chefe do.Setorde Gonipras da.Prefeitüra Municipaidérsão João dos.Ratos-MA, ou ao seu substituto eventual,
quando for ocaso, qualquer ánorSyidade de caráter urgentVe prestar os esclareciméntos jülgadps necessários;
c) manter, durante toda aexèçuçã|)-do contrato, em compatibilidade com as obrigações assufnidasí todas as condições de
habilitação equalificação exiglàas.-na.Iicitação; - - -jj í; '\/
d) responsabilizar-se p^os danos causados diretamente àAdmiriistração ou atercêírpsjdècorréntès de sua culpa, ou dolo na
execução do contrato;-não-excíiÍlihdo~ou-.reduzindo-essa^responsabilldade-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, cabendo-lhe única e
exclusiva responsabilidade pelasconseqüências de qualquer transgressão de seus prepostosou convenientes;
f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos
produtos ou aiminência de fatos que possam prejudicar ajperfeita execução do contrato;
g) não transferir aterceiros, quer] total ou parcialmente,' bobjeto aser contratado, sem adevida anuência da Prefeitura
Municipal de São João dos Patos-MA. ^
h) substituição de todo e qualquer, material que for entregue impróprio, danificado, ou em deMCord 'com oexigido;
i) entregar os produtos nos prazos; condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis çi consumidor;
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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. CLÁUSULA DÉCIMA PR^ÍM^-SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. :e

19.1 . Comete infração administrativa, nos termos da Lein^ 10.520, de 2002, o llcltante/adjudicatário que:

19.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo
de validade da proposta; I '

19.3. Apresentar documentação falsa;

19.4. Deixarde entregar.os'dòcürnentos>exigidos rio certame;

19.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; r

19.6. Não mantiver a-proposta;

19.7.

19.8.

Cometer fraude"'fiscáí; -'J

Comportar-se de modoinidôneo;õv) _ r3
í —-Mi ]| ! )\\/" lr\^ • '

R

- s.

^///
1

hm-.19.9. Oatraso injustificadoiou retardaitiento na prestaçãõlde^serylços Objeto'deste certame sujeitará a empresa, a juízo
da Administração, àrnulta moratária de^0,5?;^(mjBio por cento)^pordÍa'̂ ejatrasòí,até:o limite de 10% {dez por cento),
conforme determina o:arti N2 86,3|a Lei|l^2 \ ff !• f ;I1 11 1 i__ Iv!;.! ^j

Tíl-V. ijir19.20. Amulta prevista riestè ITEM serjá^ descontada dos créditos qüej^^cpntfátada possuir comia Prefeitura Municipal de
SÃO JOÃO DOS PATOSyMA>:éipoderá curnülár^com^as demais sanções adminístrátívas,MncluslveicbmÍas multas previstas.

ffC '/tM\ -f IA s- totahou parcial.,do objetO'Coritratado,-a Adrriinistração,poderá aplicar à-vencedora, as seguintes

s, nbstermcs do aiHlgo^N2 87;-da-Lei N2:,8.666/93: 4 ] -
19.21. A inexecução

sanções administrativas

a) Advertência por escrito;

I I ^
b) Multa administrativa corri
o valor total do contrato; , .

natureza de perdas e dano5'da.ordem'de até 20%''(vinte por cento
?\y ... . fh

sobre

c) Suspensão temporária de
JOÃO DOS patos/ma] ipor prazo r

sarticipaçãoem licitação e impediriientode contratar com a Prefeitura Municipal de SÃO
/ãò superior a 02 (dois) anos;'

y

d) Sendo que em casò^^de Inèxécuçãb fotairserrTjüstificátiva^ ácéita 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 Inidoneldade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, ouiaté que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
de acordo com o inciso IV do art. 'n2 87 da Lei N2 8.666/93, c/c art. N® 72 da Lei N2 10.520/02 e art. N2 14 do Decreto N2
3.555/00.

20.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contaf da ciência da intimação,
podendo aAdministração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamer\te Inprmados para a apreciação
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 editai, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

20^ CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

20.20. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

20.20.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos Incisos I a Xli e XVII do art. 78 da Lei nS
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, anexoao Édital;

20.20.2. Amígavelmente,^n^termos do art.'79, Inciso 11, da Lei n? 8.666, de 1993."
1

<-.'1 r
1"

i
i

20.21. Os casos de rescisão contratual sèfãô formajmerite motivados, ass,egürand0|sè àjCONTRÂTÁDA odireito àprévia e
amnia rlAfaca i ' - • .> - 1 ['r''*"-: .ampla defesa.

20.22. A CONTRATADA reconhec

Lei n^ 8.666, de 1993.

..

os dlrèitoS'dã CONTR^AN '̂emscaso de.TéscIsãojadmlnistrátiva prevista no art. 77 da

20.23. O TERMO DE

CASO:

kESGISÃb(SERÁ^PREGEDÍDb DE RELATÓRIO INDI6ATIV0'DüS SEGUINTES ^ASPECTOS, CONFORME O

'• 'Xy \
20.23.1. Balanço dos eventos contratúais.já^cumprldos.ou p_arcialmentê cumpridos;

jy
20.23.2. Relação dos págamentos já èfétuadoi^é alnda devidos;

20.23.3. Indenizações é multás. n! l. ' \

21.- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-VEDAÇÕES.
v" xhT-v h v--."

i| jj S\\ ' •

Ij!lia

21.20. ÉVEDADO ÀCÓNTRÂTÁdÀ:.'"- \V^\ •' /A/l
I • . kl ---I. —J.

. i_--l Ji.: í/C-SÍSav-
21.20.1. Caucionar ou utilizar " " " " " " "iiizaresteiTérmo.de Contrato.paraqualqueroperação financeira;.

21.20.2. Interromper a execução cpntratualísob aiègaçãcrde Jnádimplemehto porparteda CONTRATANTE, salvo nos casos
- -'Aj -Xyprevistos em lei.

\tt: ? •/
22. . CLÁUSULA DÉCIMA Qg^TA-ALTERAÇÕES,.|

-r

22.20. Eventuais alterações co^atuals règer-se-ão.peláidísçiiallna do.art. 6^ da Lei].n9 8r666,*dê 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 iniciai atualizado do contrato.

23. cláusula DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
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23.20. Os casos omissos serão decididos pela CONTRAT^^NTE, segundo as disposições contidas na Lei ns 8.666, de 1993, na
Lei ns 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiarlamente, segundo as
disposições contidas na Lein& 8.078; de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

[24. CLAUSÜLÁ DÉCIMA SE)^i- PUBUCACÃO.

24.20. incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficiai do Município,
no prazo previsto na Lei n- 8.666, de 1993.

W. CLÃÜ^U déciMãsétíFa^ , . ' ^

25.20. Éeleito oForo da Cornarçá dé SÃOjOÃO DOS PATOS/MAparaçdirimlr os ijtígios^qüe decorrerem da execução deste
Termode Contrato que não*^ conciliação, conforme art. da LeLnS 8.666/93.

Para firmeza evalidade/do pactuado, opresente Termo de Çontrato fqi iavrado.em duas'(d'uas) vias.de igual teor, que, depois
de lidoe achado em ordem, varassinado pelos contráentes.'

v^São Joio dos Pátos/MA; 21 de setembro de 2021.
' -I

Responsável ier >r~_

Kairo'6oeihodé-Stáusã.Corrêa
' \ \\i i \ \ /Secretario Munjcipai^-Saúde!

PRÈF^1ÜRÃ:m1jW^^^ PATOS: [•
' CONTRATANTE-^ í^ ' "

TRATANTE/

\\1V4'DÍ)^PÀ^S|LW ÇM

Responsáve!Jeg£l
' CONTRATADA

,-:-Yy
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