
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N® 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Saúde
unlcef^-

CONTRATO NS 2109001/2021 |
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS0507001/2021

I ''
I I if.

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.

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 dej Saúde, portadora do CPF n^ 012.674.713-01, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e o(a) a empresa VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA, ínscritoía) no CNPJ/MF sob o 39.232.093/0001-15,
sediado(a) na AV RUA SArm^í^ARIA, CONDOMÍNIO BELA CINTRA QUADR/TÍSaS,; N° iq8;iMAI0BINHA, SÃO JOSÉ DE
RIBAMAR - MA, CEP: 65^110^0011 ^doravante designada CONTRATADA, neste ato|representada pelo(a) Sr.(a) Vinícius Silva
Linhares, portador(a} do CP^F,j;i|'025.844.133-02, tendo em vistaro quê consta ;no Processo ns 0507001/2021 e em
observância às disposÍçcies;da Lei h2 ,8.666, de 21 de Junho de 1993, da Lei ns.iolszo, de 17 de julho de 2002 e na Lei rS
8.078, de 1990 - Código de befeka do Consümidor, dò Decreto ns 7.892, de 23Íl}é janeiro de 2013, resolvem celebrar o
presente Termo de Cc ntrato, dljcorrente do Pregão Ele^ôn'̂ ^}^ 10/2Ò21, meSante as cláusulas econdições aseguir
enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO.EIRA^^QB
•vr t

1.1. O objeto do

T—31K^-V-

presenteVermófteÇContrato é a^Aqu^lcão de Bquipamentos'̂ àe íriformática para atender as
Íá;|Mu^ÍcÍpál|de>Saúde^ do iMunlcf|3Íp|\de São Jpão^dosjPatos/MA,|confprme especificações e '

»nlc-'

necessidades da Secretaria

quantitativos estabeleàdosno Termo de^Rèferêncla7anexoIcÍo

1.2. Este Termo c

Edital.-

e Contráto' yinçuIa-se-ao-Edital-do-Pregãó^Eletrônlco)'identificadoÇrio preâmbulo e à proposta
vencedora, Independeritemente^de transcrição. ' —

1.3. Descrição do objeto:
1 i.

ITEM .:l i|bESGRjçÃQv\^-V,N •• /UNÍD-^^ /qüânt v.ünitJ V. TOTAL

1

CPU SERVIDO

UOGBsatall

Ryzen™ 5 PRC

placa de víde(

V(Cómpuijador'8 Gb.ram"DDR4T240(lhz)t,'Ssd/-
ou HD (7200 r.p.rn)|̂ róces^adorjvzènrAMD":.
34006 com'

RadêonTi Vega.ll) - "í
í • 1

) f í
1 1

.BSí3.90"õ)00
'J T

.1 1

R$ 35.100,00

2
LLINONECPl

hz), ssd ou hc

. i Ij ' • x\ /x
(Computador84 gb ran (ddr4 ou ddr3 16ÓÒ

>) > UND
•ft"
jlp •

' -iRS?2'.900;00
-I

R$104.400,00

3 MONITOR (Mènitbhl,5 polegadas) : UND . RS;i.022,00 R$ 9.198,00

6 ESTABILIZADC R(Establikàdor 1000 va) UND -R$_ 190,00 RS 8.550,00

10 Swltch (Quant
Aplicação Red

id.ade.EOíítás.8 U_n,iAiímentação.ll5 V,
e Ethernét)

-UND- -'"^S 87,20 RS 784,80

11

MODEM ADAPTADOR (Modem Roteador, Modelo Modem E
Roteador Com 2 Arítenas, Aplicação Terminal Remoto,
Modelo Gabinete, Tipo Interface Wlreless Ad5l2, Velocidade
Upload (FulI) 300 Mbpsi Protocolo Enlace Criptografia
\A/pa/Wpa2 EWep'Sem' Fio)

UND 9 R$ 100,00 R$ 900,00

1 TOTAL GLOBAL RS 158.932,80

2.-' CIÁUSUIASEGUN DA-j VIGÊNCIA.
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unícef<^

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de
22/09/2021 e encerramento em 31/12/2021, prorrogável na forma do art. 57, §12, da Lei n® 8.666, de 1993.

ST"' .iCLÀUSUU TÉRCEIRAr-^l EÇO. T

3.1. O valor do presente Terrno 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,
administração, frete, seguro êóut

encargps sociais, ^rabajhistas, preyidenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
'Os necessários aocumprimento integral do objeto dáiçontrataçãòj

Cláusula QUARTÀr do

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotaçãò/orçaméntár
^ ^ ^ " *1 ^

orçamento do Município, para o exercício.de 2021, na classifiçaçã.o-abaixo:
PODER: 02 PODER EXECÜTIVC)

TAÇÃb.GR.ÇAMÈNTÁRIA..„ i

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPifkL DE SAÚDE r \ '
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE^SAUDE .. . . ' .
10.122.0031.2118.000Ó-ENÇREr^TAMENTpbAtÈMERGENCIACOVID-l?":/^
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO e'[Í]ATÊrÍÀl'rERMANENTE r

í

P
3AMENT0. -i-...

~ i a própria, prevista no

If
t5.. CLÁUSULA.QUINTA.r PÁ

"• "irj
a) O pagamento será men< al, efetuado no prazo dê até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da Certidão de
Débitos Relativos a Créditos Tribütárlos Féderais e à Dívida-Ativa:da ÜnÍâo,'CNDT e FGtS, com yalldades compatíveis à data
do pagamento, desde que não haja fator impeditivo pVovpcado pela Contratada. [• J

6.^
t - --

CLÁUSULA SEXTA-'IREÀ. USTE.

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis ríóprazó de umario.contado da datá'íímite para
aapresentação das propostas. || "V - t .'•-•-IO' í/
6.2. Dentro do prazo de vigência
reajuste após o interregno !de i
concluídasapós a ocorrência' da ánualidade

'.-ti
6.3. Nos reajustes subsequentes]

do último reajuste. i'
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. f j !
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que estePcorrer.

6.6. Nas aferições finais, oíndice|utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, odefinitivo.
6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituição, o|que vier aser determinado pela legislação então em vigor.
6.8. Na ausência de previsão legai quanto ao índice substituto, as partes eiegerão novo índice oficial, para reajustamento do
preço do valor remanescente, por melo de termo aditivo.

do contrato e médlanté sqllcítação.da contratada;;ps preços,contratados poderão sofrer
m ano^. apllcandp-se o .fndlcè'IP.CA'/IBGE'éxcIuslyàmenté para as ;obrigações Iniciadas e
nualidade. ^ | ~ ^ í . J
ao primeiro, o interregno rfiíriimo de uriii ano será contado a partiridos efeitos financeiros

" . , ! ; l • r' :

|7.- CLÁUSULA SÉTIMAU GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
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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 OShOOmin às 13h00min. 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 mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria sollcitante.
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

12.

13. e) A fiscalização geral e
SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
14.

serão por conta da empresa contratada;

d) Ohorário da entrega, ieve ser-deracordo Gorn o-funcionamento-das-unidades:'08h00^in-às 13h00min horas.
oacompanhamento serãO'realizados por Servidor'designado'pela íjrefeltura Municipal de

/ !
f) Este processoi refere

modalidade Pregão Eletrônico^co
« I...

- Ji • !•se à aquisição de equipamentos de informática; jpwvv^ejó de Processo licitatório na
m Registro de Preços, do.tipo menor Preço por ítem;^

• Opreço contido^na gòposta dos llcitantês devér^j|̂ t |̂uir t0dpS;Os custos edespesa^ tais^como: custos diretos e
indiretos, tributos inc dentes, táxá de admínistração,^máteriálV'-"serviços, encargos spcjais,'!trabalhistas, seguros, frete,
embalagens, lucro eoitros necelsáriòs ap cumprinienttfiíSgrSàao^Èjeto.presefe nes^te tlarmo de referência;
tc T j '-li' ''''ili " • j • i ^ S " ilU ••.•^25=,^y I16. • Todos os produtos erjt^gi^s_^deyer|p^star acompanha^ssde^um corn^^ante'de recibo o qual constará a
assinatura do recebedof, êni dua's.viãs»(ümá'vla,para o fornecedor e uni-paraa-únidadel^Os produtos devemser conferidosÍ'" 11 i "̂X, \"« /: k• -̂ S\V)j f; I I

1de fornèçlmentO^quantidade e qualidade. Caso nãcrestejarhye-acordo com as normas, os mesmos
juntamente com o.comprovante de"entrega nao,assinado.^ ' ^

17. CUÚSULA NONA -rlFJSGALjZAÇÃO.
,

da execução do objeto será efetuada p.pçJZomissão/Representarite^sIgnado pela CONTRATANTE,
10Termo' """i j _fí; j, (

L_r

17.1. A fiscalização
na forma estabelecida de^Referência) anexo do Edital.

• - -Ml

18. CLÁUSULA DÉCIMA'jOBRIGAÇÒÈS DA CONTRATANTE EDA CONTRATÀdE

"""" ^

uçao doi,contrato;»J:r>i>

A Contratante se obriga a:'

a) acompanhar e fiscal
b) permitir o livre ac
pertinentes aos produt
c) rejeitar, no todo ou em paj^^ js produtos em desacOrdò.xgm q contrato;

jitrató dentro do prazo estabelecido;
iss necessárias ap bom andamento do fornecimento,dos^pfÔdütps atestados.

d) proceder ao pagame
e) proporcionar todas ás cohdiçS

zar aexeç

essoridos!

nto^dólco

empregadpsvda./cb_ritr.atadã^às .dependências'
os adquiridos; , "

f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

i 1
a:-A Contratada se obriga'-

a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA, durante todo o período
de vigência da licitação, 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
eventual, quando for o caso,''qualquer anormalidade de caráter urgentee prestar os esclarecimentos julgados necessários;
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorren/es de sua culpa, ou dolo
na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza

contratante;

taiite para tratar de assuntos

o acompanhamento do
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e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos 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 pelas conseqüências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
f) comunicar fiscalização dó contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições Inadequadas àaquisição 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-jMA.
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 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 a Prefeitura Municipal de São Joãodos Patos-MA.
k) a contratada será responsável

.ÂkM
pela Idoneidade e;pelo.compò'rtameríto de seüs e Tiprégadósfsubordinados ou prepostos.

19. CLÁUSUlA,DÉCIMA' RRiMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVÃS. ...i
- í

19.1 . Comete infração adrriinistrâtivá, nos termos da-tlei ns 10.52Ò, de 2002, o

• ".l j ; . - -l
térmpidelcontrato ou aceitar/retirapo instrumento equiva entèi-íquandó convocado dentro do prazo

licitante/ádjüdicatárlo que:

19.2. Não assinar o

de validade da propost:a;. ,

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

Apresentar dçcumentàçãoTalsa;

Deixar de entregar os documentos^exigidos no'certame;
\\^Y ^ o

damêhto da execução do objeto;Ensejar o reta

Não mantiver 3 propost

Cometer fraude fiscal;

Comportar-se de.rhodc inidoneo;

L 'li' l

1)

19.9. O atraso injus
da Administração, à rr

conforme determina o

19.20. A multa prevk
SÃO JOÃO DOS PATOS

19.21. A Inexecução totalfoü
sançõesadministrativas, nos termos do artigo NS 87, da Lei NR 8.666/93:

iflcado óu-retardamento,na'prestaçâo'de.servlços'obje'fo déste certame sujeitará a empresa, a juízo
ulta-mpratória de^;5%-(rnelp-porjcento)*^r-dla''de.^raso,iaté^o|limite de 10% {dez por cento),
art.:N2 sl,da LeiiNS 8666/93^4. li; ^

fa nest^lTÉM sefá:de5Contada dos créditos que a contratada possuIrucÓm a P-efeítura Municipal de
/MA,!'e;pcderá:cumu!ar com asdemals.sánçõés administrativ3s,ilnclusivè com/as multas previstas.

•li '• • /
marcial do objeto contratado, a Administração pqderáiaplicar à vencedora, as seguintes

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20%(vinte por cento) sobre
o valor total do contrato;

1 - -

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

I

d) Sendo que em caso de;inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração
SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penaíid

Prefeitura Municipal de
(cinco) anos;
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e) Declaração de inidòneídade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, óu até que seja promovida a reabilitação perante a própria iautoridade que aplicou a penalidade,
de acordo com o Inciso IV do art. N- 87 da Lei 8.666/93, c/c art. 7^ da Lei N® 10.520/02 e art. 14 do Decreto N®
3.555/00. í

20.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, nó prazo de 05 (cinco) dias'úteÍ5, a contar da ciência da Intímação,
podendo a Administração |'reconsiderar sua decisão òü nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a
apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo, i-;

20.2. Serio publicadas na irnprensa Oficiai do Município dè SÃO JOÃO DOS PATOS/MA as sanções administrativas previstas
;ãO:perante a Administração Pública.neste editai, inclusive a reaÍ3ilitá'

Í20. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- RESCÍSÃd^
••

20.20. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÂrSERiRESClNDiDO:

20.20.1. Por ato uniiateraiie escrito da Administração, naS5Situàçõès7previstas;nò's^ncisoslliá=Xii e XVii do art. 78 da Lei ns
8.666, de 1993, e com ás cbriseq
no Termo de Referêncil,<ànexQ!áò

úêhciãs.indlcadasino.art..8a*da'^mesma^Léirsém préjüízojjajapiicâçiò das sanções previstas
lO.Editai,- ír.—I • ^

20.21. Os casos de rescisioico

ampla defesa.

20.22. A CONTRATADA reconh

Lei ns 8.666, de 1993.

20.23. O TERMO DE

CASO:

20.23.1. Balançodos eventds co

20.23.2. Relação dos pagamWtc
t -

20.23.3. indenizações é muitas.
!,..í'.

20.20.2. AmigavelmenteT?nosltérrnós7do^ 79, inciso li, da-LeÍ hs 8.666; dè7Í993íil

itrátua! serão formaimenfeThotiyâdos; asseguranido:Sê$àlCONTRATADA o direito à prévia e

eçe os direitos da CONTRATANTE em-casójd_eièsclsão?admJnistrativá prevista no art. 77 da

S ASPECTOS, CONFORME O
W IIL

RESGiSÃ9:SÉffA-PKÉCEDiDbVDE RELATÓRIO INDlGATiVÓlDOS

ntfatijáÍs<já»cumprldo5;ou^parciaimentexumprldos;

s já efetuados,'̂ aíndá"devidos;.

il? CLÁÜSUlA DÉCIMj|Vrg CEIRA-VEDAÇÕES.
21.20. ÉVEDADO ÀcInt&ADA:

;

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. , ,

( '1

- I

Í22. ~ .CLÁUSULADÉCIMASQUARTA-ALTERAÇÔi^
'i

22.20. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei ns 8.666

I I
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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 iniciai 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. CLÁUSUU DÉCIMÁIQÜIINTA - POSCASOS OMISSO^

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

[24. CLÃUSUIA DÉCIMÀ SEjCTA- PUBlfCAÇÃOi
""W'

24.20. incumbirá à CONTRAjÀnTE providenciar a publicação deste i_nstrümentó,|pò^gjhfatb,' no Diário Oficiai do
ívlsto ha^ilêi ns 8.666, de 1993. ''rMunicípio, no prazo pr

Í25~IÍLÃUSÜUÃ¥^

25.20. Éeleito oForo;da Corriarcííde^SÃb^JQÃO'̂ DOS PAfS/MA parícl^imirís.í
Termo de Contrato que nao.possar^ser compostos.peia conciliação, conforme artl

tígjps queidecorrerem daexecução deste
l5.5;'§2Í/®Léi n2 8.666/93.

Para firmeza e validade dpjjpártuado, olpjesente^Termogêieoritrato foi lavrado em duá^(duas) vias de igual teor, que,
depois de lido eachado em ofâem, vai assinado pejos contraentes!! '̂—^-'̂ ^^-^ ^ 1

m
LI

m>(M T vLrrriVv 'y\LA^

RéspdriMvei.iegal d^ONTRATÃN^
'VfíOKairo Coelho de Sousà eon-ea""

^ PREFEITURAIMUNIGIE^L DE^SAOrJOÃO DOSíRATC
GÒ^WANTE '

SILVA- > Assinado de forma digital potvÍNICiUS SILVA
MHARESÍG2584413302 'J

- - « •>/VR SERVIÇOS &CGMÉRiO LTPA, "|!i ".
—CNPJ-nS-39r232;093/0ÜOl=15—'

Vinícius Silva Linhares

Responsável legai
CONTRATADA

... r --j • J**'":' . 4

P) São João dosiRatovMA, 22 de setembro de 2021.

\
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