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CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM A PREFEITURA

MUNiCiPAL DE SÃO JOÃO DOS 'PATOS - MA, ATRAVÉS
DA SECRETARiA DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA
MANOEL SOUSA BRANDÃO JÚNIOR, PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, localizada na Av. Getúllo Vargas, ns 135,
centro, CEP: 65.665-p007S^ãò']Jõão^Q?Petoi/M'A, atrayés^da"SécretãrÍã~^MuTTici^ilíir/fdministração,
inscrita no CNPJ^íob nsj Ò6|o89.668/000:Lr33, neste. ato. representada peÍajsra4'Thuany| Costa de Sá
Gomes, Secretária Münicjpahde Adrniriistraçãp,^ portadora dp CPF ri2^38i921;083-82, doravante
denominadajCONTRAtANTE,||;^ aempresa.MANOEL DE SQUSA BRANDÃO:JUNIQR;.Ínscrlta no CNPJ ne
22.006.203/0001-28, com sèdé na Rua Boa Vista, ne 23, CEP.: 65.665-000, BaTijroÍBBá VistáJ São João dos
Patos/MA, neste ato Teprásèntãda pelo Sr. Manoel Sousa, Brandão Junior7:pòrtádb| do CPF ne
804.594.553-j2P edo RG nj :35.61Í.279^-2^(^^B&jd^ravy2^e^ denominada .CONTRATADA^ celebram o
presente CONTRATO; resultante do processo administrativo de-Dispensa de^Licitação ne.09/2021, com a
finalidade de reger _a reiação'de^íreito '̂obrigações entre:;a:PRE^FEiTU^A'e:a CONTRATADA, nos termos
dispostos na Lei 8.666fde-2l1oÇ93ve suS alterações, esegünd^SsipiáusujasJcbndições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGA?
I " iII,1.1. o presente contrato é|firmado com amparo no resultado da^Dispensaj dè; Licitação ne 09/2021,

Processo Administrativo n2 280Z0Pl/2021~vincuiahdo:S^ao |̂/pres^^^ contrato, como se nele
estivessem transcritos tíé forpíalintegrante einseparável.^ i

li
5^0E PR "

.á

•I ii;

CLÁUSULA SEGUNDA- Dq.OBJETO,\CÒNDIÇÕES DE ACEITAÇÃO EPRAZO DE ENTREGA

»U
2.1. Oobjeto do Contrato^èja^contrataç^^ de Pessoa Física/Jurtdjca?gra prbtação de serviços de
montagem, |jesmohtagem"âe;móveÍs^^--c^.fecçãoi.d^móvefe-p|aj^^^ de 'interesse |da Secretaria
Municipal de. Administração'üelSi<?Joãb do?Patos/MAííseguir-sãíapresentadbs os itens objeto desse

squantidades,-^aIores-unitáriosetotals:S#5:^;jJ:rv^^r'}) . í-Ml,íContrato, suas
I .-í

ITEM i 1 DESCRIÇÃO ;::zuNiDr QUANT.^ ' V. UNIT. V. TOTAL

1
Prateleiras ern ,|yiDF;para:a. Gabinete do prefeito e''CHef]a de
í?abinete'90cm X26cmf It = . , ^ UNID. '[.[L^60,00 640,00

2
Armáriosem MDF, pára gabinete é'chèflárde^gabinete95x90x42
cm. 1 ' í ""l . UNID. 2_

1 :[t-500,00;.}
i H' •• • • /

1000,00

3
Bancada[para a sala daSecretaria deAdministração de0,9x2,80
mem MDF 1 li UNID. 1 fál60,00 1160,00

4 Prateleiras de MDF nasÜaterais da bancada 0,30 X0,90 m- UNID. 2 !, 437,50 275,00

5 Painel para monitor de vídeo monitoramento 0,90 x 1,50 UNID. 1 400,00 400,00

6 Gaveteiros com 3 gavetas cada em MDF 45x65x45 cm UNID. 2 ' 185,00 370,00

7
Reposição do tampo da mesa da sala de reunião em MDF de
1,05 X3,60 m

UNID. 1 900.00 900,00

8 Bancada em MDFem 2,70 m x 0,9 m UNID. 1 1 600,00 600,00

9 Gaveteiro com duas gavetas e nincho em MDF UNID. 1 1 185,00 185,00

10 Suporte para bancada em metalão UNID. 1 ' 375,00 375,00

TOTAL: 5905,00

Valor Total: R$ 5.905,00 (cinco mll, novecentos e cinco reais).
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2.2. Os serviços objeto desta contratação serão
especificações técnicas constantes neste Contrato.

-contratados sob demanda e deverão atender às

2.3. Serão aceitos os itens que estiverem de acordo com as especificações desse Termo de Contrato, os
quais serão recebidos como se segue:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização', mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contra
tado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada peia autoridade competente, mediante
termo circimsta"^cla^;| assinadí pélas pVrtês,^após ò^décürsd do'̂ à^ â^bservação, ou vistoria

;3 i,

í

que cornprpveia adeqüaçãòidp objeto,aos termos contratuais;

2.4. Oprazo deentrega será de:5 (cÍnco);dias úteis,, contados^da emissão da Or;dem' deServiço, podendo
ser prorrogado uma vez, porjguái período.

, I
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS^VALORES EDOS PAGAMENTOS^.

3.1. Peia prestação dos^serviçbs,.objet^deste contrato; ^çontratante.pagará a\cqntr
de RS 5.905,00 (cinco mil,'?io\)écèntosie cinco reais). I ''f~"

A ..Jí Si

! '

- \

contratada o valor totai

nta),.dias apÓSiá^emissão
^.* 'T~~3.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (tr

Bancária em nome da ContratádV
da Nota Fiscal, em conta

4.1. Os recursps necessário

orçamentárips desta ;PrefeÍturè N(luríidpái, estão a^imyprevistps
ir

^ S _ - í • •• -ft •» \ fa '••••' .1111 f

CLÁUSULA QUARTA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

hr ir: i- •
>laO' atendirhento das despesas,.nque fcorrerão !à> conta
'\\2 J . .. iJ

PODER: 02 PODER,EXECUTIVO^ //'aV' 1f,i
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DEÍADMINISTRAÇÃO^
UNIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO^^ / \ . • '
04.122.0003.2004.0000.- MÃNUjTE^Ô;E-Eüt^^ ADMINOTRACÃO
3.3.90.39.00-:pUTRpSSERVIÇOsbETER^RO;RTssÔA;JURipiG£^ '̂/'~ '̂̂ '' ' í 1i

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DOCONTRATO^ siri
T.M,

dos recursos

5.1.0 prazo de vigência do contrato será de'02 (dois) meses, contados da data de^sua assinatura.

I - :ii!/ ~ •?. : -li!'' /5.2. ACONT|RATADÃ fÍca:|obrigada ãi aceitar, nas mesrriás condições coritràtuai^os acréscimos ou
supressões que:.se~fizereminecessários-.até,Oi.iímite-de-25%-(vihte-eiCínco.por>-cento) do valor Inicial
atualizado do contrato, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTE

6.1. O objeto do presente contrato poderá sofrer reajuste, mediante apresentação de justificativa, após
30 (trinta) dias da data de assinatura.

6.2. Quando do reajuste previsto no Item anterior, devem ser observados o limite de 25% bem como o

limite de RS 17.600,00.

CLÁUSUI^ÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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7.1. Caberá à CONTRATADA:

a) responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação, e ainda pelos
encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, impostos, tributos e contribuições,
obrigando-se asaldá-los na época própria, vez quejps seus funcionários não manterão qualquer vínculo
empregatício com o CONTRATANTE; ' !

I

b) responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a
execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

c) fornecer o objeto rio prazo, local Indicado, na- qualidade ê condições
Referência, bem córiio de aco"do com á proposta e o edital da Pregão Presencial 14/2021;

'previstas no Termo de

' •• "í .d) Reparar, corrigtr, remover,'
do contrato |eiT! que se
materiais empregados;"

reconstruir ou substituir, às suas expensas, no totaí ou em parte, o objeto
véfificarém vícios, defeitbs^ou incorreções resultantèslda execução ou de

/ i.-' ^ ^ ^ ^ ^; 1'
e) Responsabilizar-se pe os:;danos c^u^dos direta ou^indlret^rnente a^còntratante ou a terceiros,
decorrentes [de sua cu}pa-pq;dolb^quáído da'execução do^bjetjD,1iírâo.éxçíuinÍo ou reduzindo essa
responsabilidade alfiscaíizaçãqíu oiácompanhamentojpelo CONTTtATAÍJTE-^W.u

í nSl V p
f) Não subcontratar,.total 6ü.parclalmenté;^OiObjeto desta contratação;/j . . 1

i I -jiv ' pü. =
g) Aceitar, nas mesmas condiçoes:çontratuaísrio_s_acrésclmos ou^sup^essões/gue^Se^fizerem
no fornecimento, até 25%;(y]ntee cinco por cento) do^valorjniciatatualízado dò contrato;^

•nncTanTQCfrirt'âHiTal qT

necessárias

h) Cumprir rigorosamente os
í
I,

prazps^é^as-demais exigências con^aritésfdp: edital eiseus ane|(os;

i) Fornecer, sempre qüe solicitàdo,^nóíprazo máximo de 5i{clnco)idlás cóFrldbs, aícontar oa notificação,
J ^ j u-uM.J ^ t ..j -j i/.. r? * 'documentação de habilitaçaq e^^ualificaçao^cujas vaiidades'encpn^rem-se'venciclas; .

1 -i 1 Q, L'ií'"I j |i 'Crpi\ - •< V f \ !' 5Ííj) manter, durante toda .a|execuçãp-^dojic_ontrato;J^r^::cpmpátibilWade com jasi obrig^ções por ele
assumidas, todas as condiçpe_s"^élhabilltãçãoí.ê^üalificàçãofe<igidas'̂ no
14/2021 e neste contrato.

CLÁUSULA OITAVA- DÁS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. Caberá ao CONTRATANTE:

itái;do Pregão Presencial
j«

! » i'

a) prestar as"iriformações4- os''esciarecimentos,-^rèlàtivos a'-estâ-còntrataçâo, que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA;

b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução do objeto e interromper
imediatamente a execução, se for o caso; I

c) permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, sempre que necessário à
execução do objeto, nos horários previamente acordados;

d) rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as especificações e
obrigações assumidas pela CONTRATADA;

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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e) fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado e desde que a empresa tenha cumprido
com suas obrigações contratuais;

f) efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabeiecidas no contrato e no Termo de
Referência. ,

g) Designar uma comissão ou servidor, o qual ficará responsávei peia fiscalização e acompanhamentodo
fornecimento dos serviços consoante às especificações no Termo de Referência.

h) Indicar o local para o fornecimento via Ordem de,Serviços;
- 1

i) Proporcionar^todás as facilidades para que b Fornecedor poha cumprir suas obrigações dentro das
normas econdiçõeSidesteproWso; ^ '

CLÁUSUU NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS il r

5H

9.1. O descumprimentd,
CONTRATADA às sanções

total. OU parcial,•rdiaquaíquercdas^obrigaçõés Ora'estabelecidas, sujeitará a
- Ij-- f l' \ if f li .• 1'-.* ' Á

previstas nat:el'fedéraí'n2'8;666/93:
•4 r-"--'

PARÁGRAFOlPRiMEiRO;r--0;atraso>Ínjustificado^noícumprÍmento'daí^ngaçlo suje tará a
apilcaçao das seguintes^multas de,mora: A r

f 1 "\ i y •'— » j íSi.' i í f J *1.»• i
aplicação das seguintes muitas dé mora: /

Contratada à

Ma)Muita moratória 2% (dois ppr\cento)jobre q va|or|da respectjyoTorneçiméhto; em, caso de recusa,
lnjustificada,jna entrega dos séÃ(,lços; jj\\/f \v -'

'tif=b}Muita moratória diária de 2%i(dois por cento) sobr.ejDj/aior.do.respéàivo órnêcimento, em caso da
não substituição de serviço recusado,pela CONTRATANTE;

! " TV/
cjMulta moratóriaídiária'̂ de^0,p2%j(dois^cehtésjmos por cento)fsobre^o^>«lor do resi^ctiw'
caso da falta-de fornécimentp,'̂ alv^^ò^;ça^fortuitos.oü déw^^^ Administração, até o
limite de 10% (dez por;çento)!)

c) Suspensão ternporária .de :participar em .licitação e impèdimento de contratar com a Prefeitura
Municipal dejsãp João dos Patos/MA, pelo prazo de até 02 (dois)!anos; ' |,i
d) Declaração-de-inidoneldade-para^icitar--òu--contratar-~com-a''Admlnlstráçâo Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d"' poderão ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alínea "b". i

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções previstas no Parágrafo
Segundo, dentre outras hipóteses legais, quando:

PARÁGRAFO SEGUNDO,píAlpmSa^müItaHndlM^Irmp-p^rágrafof áj CONTRÃTj^NTE poderá,
garantida a :prévlâ defesa,' apIicar^à^CONTRATADÁT na-hipótese^ de^inexecuçãp.totài ou parcial do
Contrato, as seguintes sanções:: x\

r i. w 4?
a) Advertência; ' • |:
b) Multa de 10%(dez por cento) sobre ò valor total do Contrato;

. 11 i ••

ri 'íjfK

.•i • .Tiffrir?

, ^ j , T

I í

- f

7i

r

ri' /

a) Fornecer osserviços em désconformidade com o especificado e aceito;
b) Nãosubstituir, no prazo estabelecido, os serviços recusados pela Contratante;

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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c) Descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se dè modo tnidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das
multas previstas neste instrumento e das demais comínações legais.

I

PARÁGRAFO SEXTO - Caberá ao Gestor do Contrato propor a aplicação das penalidades previstas,
mediante reiatório çircúnstanci^o, apresentando,proyaS(queju^ifiquem:;apfof|cSi^ãõ^
PARÁGRAFO S^IMO'̂ - Àpós: á- aplicação de qualquer penalidade será fejtáj còmunicação escrita à
CONTRATADi^.e publicaçãq;jni jrhpren^sa pfici^ o.fundamerjtòJegal, excíufdVs os casos de
aplicação das penalidades deadvertência e.multa de iffora.

PARÁGRAFO OITAVO As mu
t VI

data da notificação, em contai
ta"s deverãò-serrfrecolhidásmo-prazò de 05 (cinco) diâs úteis
bancária-a ser#informada'pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFOjNONb^~|dS(rvalóresl;^_a%múltas pòde^ãoi,ser dèscónta^âoj:;3^;p^agáme^
CONTRATANTE ou coBrado^diretamente.da CONTRATADA, amigável oulüdiciaiménte.

10.1. É vedada a cessão ou,oujjtransferenc a totai ou parcial^dos dreitos e/oujobrigações
- ida outra.

V

1.IÍI . ^
;ações Inerentes ao

Termo de Referência; por^q^áisqüèrdâs/pártes/sem prévia,é^éxpfessa'àútorizaçãò!cl<

, i:CLÁUSULA DÉCIMA PRIJVjEIRf -^D^^Rj^jCIA/N^ÇÃOO
11.1. Atolerância não iènse]a "em^ova'ção,-seji^5^^^ualquer '̂álte[;a^^^ simples que seja,
deverá ser feita obrlgatorlamelUe^oVjajuste es^rÍto"'entre-as:pa'r^s^S-^ • '

t • ' -1 1 ^
CLÁUSUU DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES^ESPECIAIS

contados da

devidos pela

relevadas as

12.1. São partes integrante^ do presente contrato, para todos os fihs de
transcrições pu; referências, |odo oxpnteúdo do Processo Adrninistrativo n^
autos foi promovida Dispensa de Licitação n& 09/2021.

12.2. As partes contratantes observarão as disposições constantes no presente Contrato, em especial as
cláusulas que tratam do objeto, das condições de execução dos serviços, da garantia e suporte técnico,
das obrigações da contratada e contratante, da aceitação e do pagamento, do acompanhamento e
fiscalização e das penalidades.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DARESCISÃO

íüreito. Independente de
'2807001/2021, em cujos
: IH' y

12.1. A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos da Lei ns

8.666/93, comas conseqüências contratuaisprevistas no mesmoinstrumento legal, na Lei n.s 10.520/02
e no Editai da licitação em epígrafe.
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12.2. O CONTRATANTE poderá rescindir unüateralmente o respectivo Contrato, nos,casos previstos nos
incisos Ia XII e XVII do art.' 78 da Lei ns8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
11

íi.:
i,

13.1. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja, é o da Justiça Estadual, Comarca de São João dos
Patos/MA. ' i ,

E por estarem acordes as partes contratantes, por seus representantes legais, firmam o presente
contrato em duas yiaSidelgüãiTedr e forma." ; ^

São João dos Patos/MA, em 16 de agosto de 2021.!

PREFEITURA MUNjCI
ua

%

, rC -
Secretária

5^
CONT

Gomes

Administração./;^

^MANOEL DE SOUS^ BRiÀNDÂO'JUNÍQR
hCircNPJ:*n2l22':õÔ6.2ü3/0001-28]i^ ](i

CONTRATADA

íll

JOÃO DOS PATOS-MÀ# :'

•li? 11

il' 'i
lu i
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