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CONTRATO NS 240102203/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N^ 0811008/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP NS 26/2021

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 pela
Sra. Thuany Costa de Sá Gomes, Secretária Municipal de Administração, portadora do CPF n® 038.921.083-82,
e de outro lado a empresa R. G. PONClON, inscrita no CNPJ (MF) sob o ns 19.675.781/0001-42, estabelecida à
Rua Sá Sobrinho, ns 18A, centro, CEP.: 65.665-000, São João dos Patos/MA, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Raudir Gomes Ponclon, portador da Carteira de
Identidade n^ 80324197-6 (GEJUSPG/MA) e dp CPF ns 482;815303-91,-tendo-em .vista'o que consta no
Processo ns 0811008/2021 e em observância às disposições da Lei hs 8:666,,de 21ide junho dé 1993, da Lei ns
10.520, de 17 de jCilho de^200_2 e na-Lei ns 8.078, dé 1990 - Código!de Defesa dò Çóhsumldòr, do Decreto ns
7.892, de 23 de.janeirp de 2013, resolvem celebrar p presente Termo.de Contrato, decorrente do Pregão
Eletrônico ns 26/2022, mediante as cláusulas e condições a següir enunciadas. - ' -

1. . CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO.

1.1. Oobjeto ,do presente Termo^ de Contrato é-a iaquisiçãó dè^^qülpaméntps jde Inforniática, conforme
especificações efquantitativò^estàbèlecidos no Termode'Referêncià,^anexo'jdò':;Ejital. . '>

- L

1.2. Este TeVino- dé "Contrato yincula-se ao'Edjt^ídò.-Prègão EÍetrp idèntíficàdo rio preâmbulo
proposta vencedora, independentemente de transcrição. •/ '

e à

li:

1.3. Descrição do.objeto:
: { -
>: I

ITEM
i i pESÇRIÇÃri(

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LWER, çym^sjsegúmtes. espec^^^^
mínimas: Uiid 25. Impressão ráplda^42/40:ppm'(carta/A4) para'àltbsvolumes
de ImpressSp.^DIsplay touchscreerícolorjdo de^3,7''jmprèssSol-Resbíução da'
Cópia (máxima em dplj Até:l200 x600 dpL .l^cnològia de rmp7ess9^L '̂̂ f ^
Eletrofotográfjco. Capacidade da Bandeja dé Pàpe|;25p.folhas. Capaçjdade de';).
Papel na Bandeja Opcional (fò|has) 2x'52Ófo|ha~s.eandèja Multiuso 50folhaVl-
Capacidade de impressão Duplex (Frente e Verso). Ciclode Trabalho Mensal -
Máx.t 50.0Ó0'páginas.-Volumè:Máximo de Ciclo Mensal 50.000.,páginas.
Copiasem uso dó PCSim.'Ca'pacidade rháx. Doalimentabõr. automático de
documentos(ADF)t 40 fis. Redução/Ampliação 259^ ~400K.Função.de Cópias
Ordenadas Sim. Cópia.Duplex (Frente e Verso) Não. Cópias de ID(Documentos
de Identidade). DigitalizaçãoDuplèx(Frente e Verso) Não

Outros. Capacidade de Saída do Papel 150 folhas. Fonte de Alimentação AC
120V 50/60HZ. Tela LCD 3,7''.Conteúdo da Caixa. Suprimento preto TN-3442
Rendimento (8.000 páginas) - Com cabo Usb.- Garantia mínima de 01 ano.
OBS: Na proposta deve ser Informado o modelo e a marca da impressora

ofertada

Anti-virus Kaspersky 05 Licenças ou similar

Anti-virus Kaspersky 10 Ucenças ou similar

Base para CPUcom rodinha

Cabode força para computador tripolar plug2p+10a,voitagem máxima
suportada:250v AC

J •- I fí /,
UNID.' QUANT.

/ t

Und

Und

Und

Und

Und
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v.UNrr. V. TOTAL

R$ 2.150.00 R$ 6.450,00

R$ 139,00 417,00

R$ 171,00 R$ 1.026,00

R$ 135,00 R$ 810,00

r5 11,00
RS 66,00
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6

Disco Rígido, Capacidade: 500GB, Interface: SATA 6.06b / s. Velocidade: 7200
RPM, Cache: 16MB, taxa de transferência: 126 MB/s (Maxj, 12VDCpeak (A,
±10%): 1.77.

Und 3 RS 158,00
RS 474,00

7 Fonte 500w c/ voltagem real Und 3 RS 183,00 RS 549,00

8

Fonte de alimentação padrão ATX12V2.3, potência real 500 Watts, eficiência:
+70%, MTBF de 100.000 horas 25o C, proteção interna contra curto circuito
OVP/ OCP/SCP, entrada ACcom chaveamento manual 110/ 220 V,baixo
ruído acústico, cabos com capa de proteção, sistema de controle térmico de
refrigeração, ventilador silencioso de 120mm, normas técnicas IEC60950
(segurança elétrica) IEC61000 (segurança eletromagnética), chave liga /
desliga, +3.3V = 28A / +5V= 30A / +12V = 14A / -12V = 0.3A / +5VSB = 2.5A,
conectores: 01 conector ATX 20+4 pinos, 01 conector ATX12V,02 conectores
SATA,02 conectores IDE,01 conector PCl Express, cabo de energia.

Und 3 RS119,00 RS 357,00

9 Fonte universal chaveada com adptador (real 500w) Und 3 . RS 140,00 RS420,00

10 HD Externo capacidade 500 GB, USB 3.0 Und 1 ; RS250,00 RS 250,00

11 HD Externo 1 TB USB 3.0 Und 1 ' RS290,00 RS290,00

12 Mouse Óptico USB " Und 60 RS 8Í50 RS510,00

13 PadMouse Und 5 RSl5,bO RS75,00

14 Teclado USB Multiniídia padrão ABNT2 Und .--60--.^ . RS 28,00 RS1.680,00

15 Nobreak700VABIVOLT*'' . '0^ ' \ '1 ^ nAÇ 'Úríd^
r ' '

•' RS 390,b0 RS 1.950,00

16 Nobreak 1.200VABiyOLT ^
i /

\ Uncl : • .RS 600,00 RS3.000,00

17 Nobreak 1.400VA BIVOLT .'-X ' i '̂ Uhd7 3 R$620,00 RS 1.860,00

18 Nobreak1.80pVA BIVOLT , Und
' \ r 1 , RS 1.330,00 RS 1.330,00

19 Nobreak 2.2b0VA BIVOLT ' ' Und; 1 rS 235,00 RS 235,00

20 Estabilizador sboVA Bivòlt "Úhd : 5 ' - RS220,00 RS 1.100,00

21

Computador completo Celer^ Dual Core, vídeo e som on board, mernória 4' j
GB, disco rígido sata 500 GB,' drive^DVD; kit gab 4 baia,.tecíado, mouse óptlco-'!^
USB, caixa de som. •

'

ÜnV ;RS2.900"67 RS 17.404,02

22

Computadorcompleto Pentiúm DuáiCore, vídeo é som on board, mernófia.8 J
GB, disco rígido 500Gb sata2, drive OVD/CD, kit gáb 4baias/tecl/moúse/cx.
Som , .

'/ t!

-•'Und_ 6 RS 2.050;00 RS 12.300,00

23

Computadorcompletocore i3,piaca-mâé on, memória8 GB, discbrígjdo sáta
1Tb, drive DVD, kit gab 4 baias fonte real 350wts, teclado, mouse óptico USB;.
caixa de som.-„ • . .

Und'. 3 RS2.190,00 RS6.570,00

24

Computador completo core i5, placa-mãe on, memória 8 GB, disco rígido sata
1TB, drive DVp, kitgab 4 baiasfonte real 350vvts, teclado, mouse óptico USB,
caixa de som

Und 1 - , RS 2.400,00 RS 2.400,00

25

Computador completo Í7, proç. 3.4 GHz, placa-mãe off board, placa de vídeo 1
GB PCi EXP 128Bits, memória 16 GB, disco rígido 1 Tb sata2, drive DVD/Cp, kit,
gab 4 baias/tecl/mouse/cx. Som

Und 1 . [RS 2.600,00
RS 2.600,00

26 Monitor LED18,5" 'Und'
.. ^ •

RS 902,23 RS4.511,15

27 Monitor LED 22" Und 5 RS910,00 RS 4.550,00

28

Impressora Ecotank L-545 (OU SIMILAR) multifuncional tanque de tinta
compacta que proporciona baixo custo de impressão com alto rendimento.
Com 0 único sistema tanque de tinta 100% sem cartuchos. Com Wi-Fi
integrado, imprima sem fios diretamente de seu smartphone, tabiet ou PC.

Acompanhado de Cabo USB e 1 garrai de tinta preta e 3 garrafas de tinta
colorida (dano, magenta e amarela).

Und 1 RS 1.200,00

RS1.200,00

29

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL AJATO DETINTA COLORIDA (Ref. Epson

L396) ou Similar

Especificações:

Und 1 RS 1.600,00 RS1.600,00

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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Conectividade: Wi-Fi Direct, Wl-FI, USB 2.0

- Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8,

Windows Vista, Windows XP,Windows 10

-Alimentação: Bivolt(110/220V)

- Tecnologia: Tanque de Tinta

-Velocidade Max de Impressão: 33 ppm

• Impressão Colorida

• Impressão Frente e Verso: Indisponível

• Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 10000

- Capacidade Recomendada mensal (pags/mês):.1000

- Resolução Máxima de Impressão: 5760xl440dpl

-Impressão y1a smartphones etablets
- Impressão Direta via USB ou Cartão SD'

- Rendimento,do Cartucho Inicial (empáginas): 4500 \ ' 'JT'.

•Tamanho dePapel: A4 210 x297 mm, AS 148x210 mm,À6105 x^-148 lihm,

B5182 X257 mm, Carta 215 x279 mm,.Erivelope,'Executivo 184x266mm; -

Ofício 216 x 356 mm, 10 x 15 cm

-Capacidade Bandeja de Entrada: 100folhas

• Capacidade Bandeja de Salda: 30 folhas

- Cópia Frente e Verso; Indisponível

-Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21x29,7cm)

-Tamanhodo Vidro dé Documentos:21,6x29,7cm - ^

- ItensInclusos: Cabo deAlimentação,,Cabo USB, Cajtucho Amarelo, í

CartuchoCiano, CartuchoMagenta; Cartucho, Preto, Cd Instalaçãoc/ 'V
Manual, ,;/j ..

Guia Rápido de Instalação • • •.

- Dimensões sem caixa (L xAx P): 44,5x 16,9x30,4'cm"'

-Peso sem Caixa: 4,9 kg -~

- Garantia mínimadé 01 ano^ ' ^ -'

OBS: Na propostadeveser informado o rhòdeloea marcadairnpressora
í, V'

ofertada

impressora multifuncional laser mono SL-M2885 FW

Impressora multifuncional a laser, monocromática:

Padrão de Impressão Duplex(Frente e Verso);

Resolução da Cópia (máxima) 600 x 600 dpi;

Tecnologia de Impressão Laser Eletrográfico;

Memória Padrão 32 MB;

Velocidade Maxima em Preto 300 ppm;

Resolução (máxima) 2400 x 600 dpl;

Resolução da Impressão Até 2400 X600 dpi;

Capacidadeda Bandejade Papel Bandejainferiorcom capacidade para 250
folhas de papel;

Capacidadede Impressão Duplex (Frente e Verso);

l!:
1

Uhd'

Und
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R$r2.380,00 R$7.140,00

R$1.950,00 R$5.850,00
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Interface de Rede Embutida Wireless 802.11b/g/n, Ethernet,USB 2.0 de alta
velocidade;

Emulação PCLSe, PCLBc, PCL6 (PCLXLCIassS.O); BR-Scrlpt3;

Volume Máximo de Ciclo Mensal Até 10.000 páginas por mês;

Apiicativo de Impressão para Dispositivos Móveist AirPrint"*, Googie Cioud
Print"*, Brother™ iPrint&Scan, Cortado Workpiace, and Wi-Fi Direct®;

Cópia de Identidade (IDCard);

Resolução de Cópia (máxima) 600 x 600 dpi;

Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, cópias múltipias (até 99], cópia de
documentos de identidade;

Capacidade Máx. do Aiimentador Automático de Documentos (ADF)tAté 35
páginas;

Veiocidade da Cópia em Preto 30 com;

Ampliação / Redução 25%• 400%;

Redução/Ampiiação 25%- 400%em incrementos de 1%;

Agrupamento de Cópias (2 em 1);

Tamanho do Vidro de Exposição A4;

Tipo de Scaniier Mesa plana çolorida com aiimehtadpr.automátlco^^de
documentos (ADF); - A-" ''í--'-

f .•-'l- Z"'.' . >/• '—il .
Formatos de ArquivoTiFF / BMP/MAX /.JP,G / PDF / Secure PDF / PNG/ XRS;'

í \A' .V i
Resolução Máx. deDigitalizaçãoVtérpolada Até'19200 x19200 dpi;

Resolução deDigitalização Óptica ^bx240Òdpi; • J

Visualização e Software OCR ScanisoftPaperPort* SEwith OCR for.'

Windows*and Presto!® PageManager*forMac®;

Digitaliza paraÈmail, imagem; OCR, Arquivo, Microsoft® SharePoInt®;

Modo Toner Save;

Consumo de EnergÍa:PrÍnting/ Standy-by / Sleep 510W / 60W / 5.3W;

Interfaces USB de alta velocidade, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n;

Duplex; • ' '

Compatibilidade com DIspositivqs Móveis AirPrint, Googie Cioud Print, '
BrotheriPrint&Scan, Cortado Workpiace} Wi-FI Direct®;
Cartucho de toner de rendimento padrão (aproximadamente 2600 páginas)
TN2370; • - ^ ~ v "--AT-A
Cartucho de toner de rendimento padrão (aproximadamente 1200 páginas) -
TN2340; •

Unidade do Cilindrocom rendimento aproximado de 12.000 páginas em
acordo com o ISO/IEC19752 {Carta/A4) - DR2340

- Garantia mfnima de 01 ano

OBS: Na proposta deve ser informado o modelo e a marca daimpressora

ofertada

5CANNER DE MESA Epecificações: Sensor em linha CCD colorido; Pixels
efetivos:40.800x56.160pixels a 4800 pppÁreade escaneamento podeser
restrita se a configuração de resolução for grande; Tamanho do documento:
216 X297 mm (8,5 x 11,7 poi.) tamanho A4 ou carta americana Transparente:
tira de filme de 35 mm: 6 quadros de uma vez slides de 35 mm: até 4 slides de
uma vez; Resolução de escaneamento: 4800 ppp (scan principal), 9600 ppp
com Micro Step (sub scan); Resolução de saída: 50 a 6400,9600 e 12800 ppp
(50 a 6400 ppp em intervalos de 1 ppp); Dados da imagem: 16 bits por pixel
por cor interna 16 bits por pixel por cor externa (máximo); interface: Uma
porta USB 2.0 Hi-speed; Fonte de luz: LED branco.

a. A-"/

I

Und
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

unicef«?è

RS98.544,17

2.1.0 prazo de vigência deste Termo de Contrato é aqueie fixado no Termo de Referência, com início na data
de 24/01/2022 e encerramento em 31/12/2022, prorrogávei na forma do art. 57, §is, da Lei ns 8.666, de 1993.

;3. CLÁUSULA TERCEIRA- PREÇO.

3.1. O vaior do presente Termo de Contrato é dê R$ 98.544,17 (noventã è oito mii,quinhentos e quarenta
e quatro reais e dezessete centavos). - . '

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas ê indiretas;decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargossociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete,.seguro..e outros necessários.ab'cumprimento integrai do
objeto da contrataçâp: ^ .. ,

% ÇLÁUSUU quarta - dotação ORÇÀMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes.desta còritratação estão programadás érh dotação orçarnentária própria,
prevista no orçamento do Município; para òexercícip-dé.2022, na classificação abaixo: j

PODER: 02 PODER EXECUTIVO >, , .

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

:::Lwn
1 ii

í L-1
04.122.0003.1002.0000 -AQUISI^áDEiMOVHIS EEQUIPAMENJPS / 7 /
4.4.90.52.00-equípamentòs-^mÂTeríaLpermanente •'

5. ClÁUSULA QUINTA - PAGAMENTQ.

a) O pagamento será mensal, efetuado no prazo dé até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da'União, CNDT e FGTS, com
vaiidades compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis ho prazo de um ano contado da dataTimite pa>a
que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.
6.2. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para
a apresentação das propostas.
6.3. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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6.5. 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.
6.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.
6.7. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o defínitivo.
6.8. 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 a ser determinado pela legislação então em vigor.
6.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO. ^ ;
/l;"r

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

:8. CLAUSULA OITAVA .-ENTREGAE RECEBIMENTO DO OBJETO.

-r

a) Oproduto deverá serentregue de acordo'com"a':nêcéssidaçle^da Secretaria Municipal de'Àdmini$tração. O
horário da entrega deve ser de acordo com o funcionam"énto'da£Seçretariás: das OShOOminjàs IShOOmin. O
não cumprimento das entrégas nas datas e horárlos detèrminados^ocásiohará penàlldlades cabíveis.
b) Todos Os itens licitados deverão set entregues diretamenteviiás .Sécretáflas Municipais e em suas
respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida pisr pêlá sêcretarla soljcitante.
c) No ato da entrega,, os produtos que hão estiverenr em. acordo corn o especificado!.'no editai serão
devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros'serão.p'òr conta da empfesaxpntratáda;
d) Ohorário da entrega deve serde.àcordo com o funciónamérito'à"as-unidades: OShOOrnlii às Í3h00min horas.
e) Afiscalização geral eoacompanhamento serão realizados por Sert-íáor'designado pela-Prefeitura Municipal
de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. • -,rr ;; ' / , - i
f) Este processo refere-se à prestação; de serviços, por meio deI^Processo-licItatório, na modalidade Pregão
Eletrônico com Reglstrp .de Preços; do tipò rnepor Preço .po> item; ^. . ' . . " ^• .
• O preço contido na proposta dos.licitantés deverá lncjuir-,todjDs os"CiistoVe; despe'sas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos- incidentes,^ taxa de adminístraçãp,;/matériáis; "serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros,, frete, erhèalagêns, lüCrò-é.outrpS':necessáriós''àd/cumprimento:integral do objeto
presente neste têriTip^de referêncla;c"XYf k ' !
• Todos os produtos entregues devèrão;estar;acò'mpanhados"de-urnt'cpm;3rovante de?recibo d qual constará a
assinatura do recebedor,iem duas vjas (um^vjã.para-o fprnecedoriejüm para a unidade). Os produtos devem
ser conferidos dê açordb com aordem de fornecimentpfrquantidàcle e qualidade. Caso-não estejam de acordo
com as normas, os mesmos deverão sef.dévolvidps juntamente còm o cpmpfpvante de entrega não assinado.

J^iáJsUÍA

9.1. A físcalizaçãP da execução do objeto será efetuada rPor« Comissão/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

jlÔT ~'^líÂÜSULAÍDlai^-^B^ÁCÕE^Á'^

A Contratante se obriga a:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de
assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
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d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condiçõesnecessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos atestados.
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

A Contratada se obriga a;
a) manter preposto, aceito pela administraçãoda Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos-MA, durante
todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
b) Informarao Chefedo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos-MA, ou ao seu
substituto eventual, 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 habilitação e qualificação exigidas na licitação; , - ,
d) responsabilizar-se pelosdanos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa, ou dolo naexecução docontrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento dó contratante; "
e) cumprir e fazer curnprlr, seus prepostds ou convèniadps, leis, regulamentos e posturas, beni como quaisquer
determinaçõesemanadasdas-autorldades competentes, pertinentes à matéria õbjetó da contratação,
cabendo-lhe única é exclusivaTesponsabilidade pejas cdn/équências de qualquer transgressãojde seus
prepostos ou convenientes; ... p ; j
f) comunicar fiscalização dò-çontratanté, '̂pdr=ésc?ito, quTnddÍyerifíc%quaisquer-còndições inadequadas à
aquisição dos produtos ou a^im|n^cia.de',fátbs que possam prejuâicarva.pèTfeltã^ecução do contrato;
g) não transferir aterceiros/quer tòtal"ou'parcialmente,lp objeto aser'CÓntratado,<sém adevida anuência da
Prefeitura MunicipardeSâo"jõão àos,Pátos-MÁ. ' " ' |
h)substituição de todo e qualquer- material que for entregue impróprio; danificado, ou em desacordo
exigido; ' ' ' \ 1
i) entregaros produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitafidòrsè noque'couber as Leis do
consumidor; * 1
j) arcarcom todas as despesas, diretas òu indiretas, dècbffénfes db cumprimentò das òbdgáções assumidas,
sem qualquer ônus,a Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos-MA. ' " •'' •
k) a contratada será responsável pela Idoneidade e pelo comportamentode seus empfegados,'.subordinados
ou prepostos. • •/ •'' s- • ' •

3.1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES AdMINÍSTRATIVAS.

^ tf ^

unicef^

com o

11.1 Comete infração adrninistrativa, nos^térmós dà-Leí:n?'10;52p,- de 2002, o licitarité/adjudlcãtário que:
. > • I

11.2 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/redrar p instrumento equivalente, quando convocado dentro
do prazo de validade da proposta; /

11.3 Apresentar;documentação falsa; . ^ .../

11.4 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.5 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11. 6 Não mantiver a proposta;

11.7 Cometer fraude fiscal;

11.8 Comportar-se de modo inidôneo;
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11.9 O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a
empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite
de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Ns 86, da Lei Ns 8666/93.

11.10 A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive
com as muitas previstas.

11.12 A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as
seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Ns 87, da Lei Ns 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

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

c) Suspensão temporária dé participação emjiçitação e impedlmênto dé contratar com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, por.prazo não superior a 02 (dois) anos; '

r

d) Sendo que em casó_;de.inexéc'ução total, sem justificativa'aceita peia^Administração da Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS-PATÒS/MA, será aplicado o limite riiáximq.tenfporal^previsto para a penalidade
05 (cinco) anos; • ' • '. • //V

'" • — ' \ t

ir- ' '• '•
e) Declaração de inidoneidádé para'licitar juntò'à -Administráçãò^Pública, enquanto! perdurarem os
motivos I W' \

determinantes da punição, ou até^ue seja promovida-aireabilitação-pèranteja própria autoridade que aplicou
apenalidade, de acordo com oinçisp IV do art. N® 87 da' Lei Ns 8.^6/93, çteart. Ns 72 da Lei N® 10.520/02 e
art. Ne 14 do Decretb'N2 3.555/00. ^ ;̂

11.13 Do ato què aplicara pehajidade^caberálrecurso, no prazo^de 05i(cinco) dias úteis, a .contar da ciência da
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão,'oi] nesse'prazò encaminhá-lo .devidamente
informado para a apreciação e decisãosuperior, dentro do mesmo prazo./ ' ' '

11.13.1 Serão publicadas na ImprensaOficial do Município déSÃOJOÃorDOS PATOS/MA as sanções
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabiiitação.perahteja Administração Pública:

12.' CLÁUSULA"dÉCíMA SEGUNDA - RESCISÃO.'

12.10 PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ"SER RESCINDIDO:
5 -- - -

12.1.1 Por ato unilateral e escrito da Adminiistfação, nas situações previstas nós incisos,.! á XII e XVII do art. 78
da Lei ne 8.666, de 1993, e còm as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma-Lei; sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2 Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei ns 8.666, de 1993.

12.1.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.

12.1.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no

art. 77 da Lei ns 8.666, de 1993.
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12.1.5 O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS,
CONFORME O CASO:

12.1.6 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.1.7 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.1.8 Indenizações e multas.

13.1 ÉVEDADO À CONTRATADA: - ' \ * " *• ' •
A »

/"• : !
13.1.1 Caucionar ou utilizar este termo de Contrato para qualquer operação financeira; |

l

13.1.2 Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplèmento por parte da CONTRATANTE, salvo
nos casos previstos em leí.

li-,

14.1 Eventuais alteraçõescontratuais reger-se-ão pela disciplina do.ârt.'65'da Lei ns 8.666, de 1993.

14.2 A CONTRATADA é obrigada'a.aceitar, nas. mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem .necessários, até. o limite'dé'25%'(vinte e^- cincp pòr^çento) do valor inicial atualizado do
contrato. . \vV. \

14.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre asipartesxpntràtantes poderão exceder o limite de
25%(vinte ecincp por cento) do valor inicial atualizado do contrato. - ' • '

M. CLÃUSUIA DÉCIMA QUINTA^-DOS CASOS OMÍSSOS. ^
• -j'-' ...y" J

15.1 Os casos omissos serão décididos:p.ela;CONTRATANTE;'seguhdo;asjiísposiçÕes contidasina Lei n^ 8.666,
de 1993, na Lei ns 10.520; de 2002. é^demàis. ndrma^s-fedèralsjde^licitações e contratos administrativos e,
subsidiarlamente, segundo as dísposiçõés^çpntjdas^na.Lel n9:^;07^,''de 1990 - Código de:Defesa do Consumidor
- e normas e princípios gerais dos contratòsrrl' • - j

56..C^USUlAp|ã

16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato,.no Diário Oficial do
Município, no prazo previsto na Lei n2-8.666, de 1993.

47, CtAUSULApEÇIMASETiMA:T FISCALIZAÇÃO.

1. A contratante designa Jucínele Castro de Lima, em conformidade com a portaria ns 011/2022 como fiscal
do contrato que irá acompanhar o recebimento dos materiais provisoriamente e definitivamente.

2. A contratada deverá facilitar por todos os meios ao seu alcance a ampla ação da fiscalização atendendo
prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas.

3. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões que eventualmente contatadas no ato da entrega
do objeto que esteja em desacordo com os termos desse contrato e do termo de referência do processo
licitatório que deu origem à este termo de contrato.
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!l'8. ' '"CÜVUSÜLÃ DÉCIMÃblTÃVÀ^ FORÓr

unicefíS^

17.1 É eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2S da
Lei n9 8.666/93.

Para ftrmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

SÃÕ JOÃO DQS PATOS - MA, 24-dejaneiro de 2022.'

PREFEITURAMU

• THUAN

' ' CNPJ'

J0,^O PATOS/MAr-Ç:
GÓMESÓ'-- '̂T'\]j

0001-33 s //" ^

. R.G. PONSIONS-MÈ ,-v' • -
.CNPJ 19.675.781/00Ólríl2 ;li

contratado!
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