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CONTRATO NS 240102204/2022
PROCESSOADMINISTRATIVO Ne 0811008/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRPNe 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 ne 06.089.668/0001-33, representado pela
Sra. Géssyka Raflégia Lima Sousa, Secretária Municipal de Assistência Social, portadora do CPF ne 039.041.503-
08, e de outro lado a empresa R. G. PONClON, inscrita no CNPJ (MF) sob o ne 19.675.781/0001-42,
estabelecida à Rua Sá Sobrinho, ne 18A, centro, CEP.: 65.665-000, São João dos Patos/MA, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Raudir Gomes Poncion, portador da
Carteira de Identidade .ne-80324197-6 :(GEJUSPC/MA) e do-CPF ne 482.815.303^91;"tendp!em vista o que
consta no Processo..rie 0811008/2021 e'em observância às disposições da Lei n? 8;666, de!21 de junho de
1993, da Lei ne 10:520, de 17 de julho de 2002 e na Lei he 8.078,, de 1990 - Código dè Defesa;do Consumidor,
do Decreto ne 7,892, de,23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do Pregão Eletrônico ne 26/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. '

1. CLÀÜSULÀ™MEIRA-OBJETO.

1.1.

1.2.

proposta

Oobjeto do preséptejerrhò deXontrato é'ajaquisição'.de^qúipamentoVde;informática, conforme
especificações e|quantitativòVestabèlecidos no Termo-de'Fteferêncià,^anexo'̂ clò^dital. (

! • - •• ^ i
Este Termo de Contrato \vincula-se'ao. Editalídò ^Pregão Eletrônico, Identificado novencedora,.índependentemente de transcrição. -v—' | preâmbulo e à

1.3. Descrição do objeto:
-- .! '

i .1 i

ITEM
.-'DESCRIÇÃO' ' .

- • !"• \ •'

íUNlb.; .QUANT.;
i: -

V.UNIT.
1

V. TOTAL

1

IMPRESSORA MULTIFUNCIONALTASER"; com,assègüintes.;especiflcações / -.-f -l
mínimas: Urid;25. Impressão rápida 42/40 pprn^cartá/A4) para altosvoiumesllè-:
impressão. Dlsplay touchscreen còlorido de 3,7".'L'̂ P''̂ ^^^õ.CResDÍuçãO;^a'.Cópiá<«'
(máxima emdpl) Até 1200x600 dpl.jecríologia-de impressão Laser—'l", \
Eletrofotográflco. Capacidade da Bandeja de Papel 250folhas; Capacidade de. / -
Papel na Baiideja Opcional (folhas) 2x520folhas. Bandeja Multiuso 50folhas.
Capacidadede impressão Duplex (Frehte e Verso).Ciclo de Trabalho Mensal
Máx.T 50.000 páginas. Volume Máximo dé Ciclo Mensal 50.00Ó. páginas. Copia
sem uso do PCSim. Capacidade máx. Do alimentador. utomático de documentos
(ADP)f 40f]5.Redução/Ampliação 25% ~4009í. Função de Cópias Ordenadas
Sim.CópiaDuplex (Frente e Verso) Não.Cópiasde ID (Documentos de
Identidade).- Digitalização Duplex (Frente e Verso)Não Outros. Capacidadede
Saídado Papel150folhas. Fontede Alimentação AC 120V 50/60H2;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

' ! i
-1 '

/

^ i
•' j:

Und -1^

i

i

R$'2.150,00 RS2.150,00

2 Anti-virus Kaspersky05 Licençasou similar Und 2 R$ 139,00 278,00

3 Anti-virusKaspersky10 Licenças ou similar Und 2 RS 171,00 RS342,00

4 Base para CRU com rodinha Und 5 RS135,00 RS675,00

5
Cabode força para computadortripolar plug2p+lOa, voltagemmáxima
suportada:250v AC

Und 5 RS 11,00
RS 55,00
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6

Disco Rígido, Capacidade: 500GB, Interface: SATA 6.0Gb / s. Velocidade: 7200

RPM, Cache: 16MB,taxa de transferência: 126 MB/s (Max), 12VDC peak (A,
±10%): 1.77.

Und 5 R$ 158,00

RS790,00

7 Fonte 500w c/ voltagem real Und 5 R$ 183,00 RS 915,00

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) ÍEC61000 (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 SAIA, 02

conectores IDE, Ol conector PCI Express, cabo de energia.

Und 5 RS 119,00

i

RS595,00

9 Fonte universálchaveada com adptador (rèal500w) ; Und ;5 , R$.140,00
. S

}

RS700,00

10 HDExterno capacidade SOO GB, USB 3.0 Und -2 /• • RS 250,00
> í

RS 500,00

11 HD Externo ! TB USB 3.Ò \ .. "2' Und -2- RS 290,00 RS 580,00

12 MouseÓptico USB • {. T V Und '20 RS8,50
/

RS 170,00

13 Pad Mouse- 'Und -
f

•~.20. RS 15,00 RS300,00

14 Teclado USB Multimídia padrão ABNT2 ~ \Und:'"
/ '

r :2ó RS 28,00 RS560,00

15 NobreakTOOVABIVOLT '
... ' • • .

",Und
/

5 • R$390,00 RS 1.950,00

16 Nobreak 1.200VA BIVGLT ' ' - ; '
' - • iJ;

iUnd
f ,

5 ' RS 600,00 RS 3.000,00

17 Nobreakl.400yABlVOLT • í •• iUnd
l n)

2 RS620,00
i

RS1.240,00

18 Nobreak l.SOOVÁ BIVGLT " , . " , 1 J Und '

I í ;
1 RS 1.330,00

1
1

RS1.330,00

19 Nobreak2.200VABIVGLT ' 1 '.' -' .•r • - AUndo 1 RS235,00 RS 235,00

20 Estabilizador 300VA Blvolt "-V/ _.«Uhd - " 10 RS 220,00 RS2.200,00

21

ComputadorcompletoCeleron Duàl'CoKe,yídèo esom'on.board,''memória'4GB,--^
disco rígido sata50Ò GB, drive DVb, k1tgáb'4 baia,-tecládo,-^mouse óptico USB '̂
caixa desorn:. " ^ vi-,-

-Und ' 5 : RS2.900,67
i

RS 14.503,35

22

i . ' • V -
ComputadorcompletoPentIum Dual Cpre, vídeoe som on'bbard,.memória 8 GB,
disco rígido SÕOGb sata2, drive DVD/CD, kit gab4 balas/tecl/mouse/cx. Sõm

t

: Und 5

•!

RS2:050,00
i

./

RS 10.250,00

23

Computadorcompletocore i3,;placa-mãe òn, 'mèmória 8 GB, discorígido sáta
1Tb, drive DVD, kitgab 4 baias fonte real 350wts, teclado, moúse óptIco USB,'
caixa de som. • - >

Und •*2- RS2.190,00 RS 4.380,00

24

Computador completo core i5, placa-mãe on, memória 8 GB, disco rígido sata
1TB,drive DVD, kitgab 4 balas fonte real 3S0vvts,teclado, mouse óptico USB,
caixa de som

Und 2 RS 2.400,00 RS4.800,00

25

Computadorcompleto 17, proc.3.4 GHz, placa-mãe off board, placa de vídeo1
GB PCI EXP 128BÍts, memória 16 GB, disco rígido1 Tbsata2, drive DVD/CD, kit
gab 4 baias/tecl/mouse/cx. Som

Und 1 RS2.600,00

RS 2.600,00

26 Monitor LED 18,5" Und 5 RS 902,23 RS4.511,15

27 Monitor LED 22" Und 5 RS910,00 RS4.550,00

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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28

Impressora Ecotank L-54S (OUSIMILAR) multifuncional tanque de tinta
compacta que proporciona baixo custo de Impressio com alto rendimento. Com
0 únicosistema tanque de tinta 100%sem cartuchos. ComWi-Fi integrado,
imprima sem fios diretamente de seu smartphone, tablet ou PC. Acompanhado
de Cabo USB e 1 garrafa de tinta preta e 3 garrafas de tinta colorida (dano,
magentae amarela).

Und 1 RS 1.200,00

RS 1.200,00

IMPRESSORA MULTIFUNCiONALAJATO DE TINTA COLORIDA (Ref. Epson L396)
ou similar

Especificações;

Conectividade: Wi-Fi Direct, Wi-Fi, USB2.0

• Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OSX«^Windows 7, Windows.8,
- ' ^ j

Windows Vista , Windows Xp,Windows 10 ~ "
-

-Alimentação: Bivolt{lip/220V) ^ '

-Tecnologia: Tanque de Tinta ' • . • "
- • ;

- Velocidade Maxdè impressão: 33 ppm
• - •

-lmpressão|Coíoridá^
k . s - , ! V V'

• • 1

\
-lmpressão[Frentee Vefsb: lndÍspònível\''' "• j—i

i
- Capacidade Máxima de]mpressão'niénsal (pags/m'ês); 10000' ' V. / 1

/ ' i

j

!

-Capacidade Recomendada mensal (pags/mês); 1000 \ '
• - " • - '1 - li] .

j

- Resolução Máxima de Impressão:5760xl440dpi ' -— : S J !
' ,

29
-Impressão via smartphonesetablets; , >. > í •

J
RS 1.600,00 RS 1.600,00

- Impressão Diretavia USB oü CartãoSD ' -
> '

- Rendimento dó Cartucho Inicial (em páginas): 4500 i

-Tamanho dePapei: A4 210 x297 mm, A5148 x210 nim", Ã6 ios.x 148 mm,' ''
-• 7

B5 182X257 mm. Carta 215 x279 mm, Envelope; Executivo 184x266m'm, > '1' —

í

Ofício 216 X355 mm; 10 X15 cm
t- ' . - • - '

.

-Capacidade Bandeja de Entrada: 100folhas . ^ '
^ /

- Capacidade Bandeja de Saída: 30:folhas

- Cópia Frente e Verso: Indisponível — - — -

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

- Tamanho do Vidro de Documentos: 21,6 x 29,7 cm

- Itens Inclusos: Cabo de Alimentação, Cabo USB,Cartucho Amarelo,

Cartucho Clano, Cartucho Magenta, Cartucho Preto, Cd Instalação c/ Manual,

Guia Rápido de Instalação

- Dimensões sem caixa (Lx A x P): 44,5 x 16,9 x 30,4 cm

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Av. Getúiio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, SãoJoão dos Patos/MA
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- Peso sem Caixa: 4,9 kg

- Garantia mínima de 01 ano

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

ofertada

30 Impressora multifuncional laser mono SL-M2885 FW Und 1 R$ 2.380,00 RS 2.380,00

-

'O'/-•N-y"
/ J i

X ' *

s, . y- I '! '•

. / // : •i :

) I
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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 dpi;

Resolução da impressão Até 2400 X600 dpi; -- - '

Capacidade da Bandeja dePapei Bandejájnferiorcom capacidade para 250- -
folhas de papei;,

Capacidade deirnpressão Duplex (FrenteèVerso); - \ '

interface de Rede Embútida Wireless 8b2;ilb/g/n, Ethernet^USB 2^0 deájta- - -
velocidade;' • • ^

Emulação PCL5e,PCL5c,:PeL6 {PCLXLCIass3.0);.BR'-ScrÍpt3; ; " ;

Volume Máximo de Ciclo-Mensai Até10.000 páginas pormês; ^

Aplicativodé impressão para Dispositivos Móveist AirPrÍnt'^,,Googie Cioud.- V'.
Print"*, Brother™ iPrint&Scan, Cortado Workpláce, and Wi-Ft Direct*;

Cópia de identidade (ID Card); -

Resolução de Cópia (rnáxima) 600 x 600 dpi;
•*. :
' (1/

L.. .

Opções deCópia Ordenadas, Nem1,cópias múltiplas (até99]^ cópia de,""
documentos dé identidade;',^ " |

CapacidadeÍMáx. do Aiimehtadòf Autptná.tícó deDocumentos (ADF)t Até 35
páginas; ' . ' • . ^

Velocidade da Cópia em Preto 30 com; ' V ^

Ampliação/.Redução 25%-400%;.-. Jl.

Redução/Arnpiiação 25%-40095 em incrementos de 1%; .

Agrupamento deCópias (2ém 1); . ' . l-J - . '

Tamanho dôVidro de Exposição A4; - ' - ,

Tipo de ScahnerMesaplanacolorida comaiimentador-autorfiático de :
documentos (ADF); . -, . •

Formatos de Arquivo TiFF / BMP / MAX / JPQ / PDF / Secure PDF / PNG / XPS;

Resolução Máx. de Digitalização interpoiada Até19200x 19200dpi;

Resolução de Digitalização Óptica 600x2400dpi;

Visualização e Softw/are OCR Scansoft PaperPort* SE withOCR for

Windows®and Prestol* PageManager®for Mac*;

Digitaliza paraEmaii, imagem, OCR, Arquivo, Microsoft* SharePoint®;

Modo Toner Save;

UC
•y,)
1 Und

fill _
,-/1' -

1 'R$si;950,00
• i

f- jy

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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Consumo de Energia:Printing/ Standy-by / Sleep 510W / 60W / 5.3W;

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

Ouplex;

Compatibilidade com Dispositivos Móveis AírPrint, Googie Cloud Print, Brother
iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-FI Direct*;

Cartucho de toner de rendimento padrão (aproximadamente 2600 páginas) -
TN2370;

Cartucho de toner de rendimento padrão (aproximadamente 1200 páginas) -
TN2340;

Unidadedo Cilindro com rendimento aproximadode 12.000.páginas em acõrdo
t

\comolSO/IEC^19'752(Carta/A4)-DR2340 . . . • ' í

- Garantia mínima de 01 ano-
" •

s

• ^ - *

OBS: Na proposta deve ser informado o modelo e a marca da impressora • -

ofertada • "
-

^ w"'!
• - -s. - V

• : • .:;í-V 'Zs'" --V'
•"-.''io

T'. \

:• 1
!

-• í . ••

; •/.. ' h'"' ' , '.^v , ^
,;X

f
W;-

i

i

; 1
, . . .5 •

• ; '
»• ^ *

"" i
•''i / .
Sf s

1

f

i

' !
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32

SCANNER DE MESA Epecificações; Sensor em linha CCD colorido; Pixels efetivos:
40.800X56.160pixels a 4800 ppp Área de escaneamento pode ser restrita se a
configuração de resolução for grande; Tamanho do documento: 216 x 297 mm
(8,5 X11,7 pol.) 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.

2." CLÁUSUIASEGUNDÀ-VIGÊNCIA."

Und RS3.190,00 3.190,00

TOTAL R$ 74.479,50

2.1.0 prazo de vigência.desteTermo de Contrato é aquele fixado nó Termo de Referência; com início na data
de 24/01/2022 è encerramento em31/12/2022, prorrogável ha forma do art.57,*§19, da Lei ns8.666, de 1993.

GLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO,

3.1. O valor do

setenta e nove reais

opresèhte Tèrmd'dé;;Contrato é dé R$ 74.479;5b'(sètenta"'e)9uatrü mll,j quatrocentos e
is e cinquèntaxehtavos). •' ' : i

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias'diretas e indiretas!decorrentes da
. '.Sj X } I " ~ 5

execução contratual. Inclusive tributos e/ou imposTo.s, encargos sóciais,,trabalhlstas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de-adrriinlstráção,-frete, seguro e^outrós^riecessáriof ao cumprimento integral do
objeto da contratação. . . ^ — ' ~ :

- í i; <
' '..-' í 'lll

f4. CLÁUSULA QUARTA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
.<-L

1 ^ • , • ' . >1 - . y ^ f . Jf - " [
4.1. As despesas deçorrentês-desta contratação estão prdgfam,adas'érh-.dotaçãQ órçarnentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercício dè'2022, ria classificação abaixo: r

PODER: 02 PODER.EXECUTIVO •

ÓRGÃO: 17 FUNDO DEASSISTÊNCIA SOCIAL - ;

UNIDADE: FUNDOiDE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0003.2110.0000 - AQUISIÇÃO.DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

\S. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

a) O pagamento será mensal, efetuado no prazo de 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
validades compatíveis à datado pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

6. CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE.,

6.1. Os preços sãofixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para
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.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Av. Getúlio Vargas, 135, Centro -CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlío Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000

CNPJ N9 17.550.509/0001-00

Fundo Municipal de Assistência Sociai unicef^

6.3. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante soiicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o Interregno de um ano, aplicando-seo 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.
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 definitivo.
6.8. Caso o índice estabeiecido para reajustamento venha a ser extintp'ou*de quaIquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, emsubstituição, o que viera sêr deterniinadopela legisliação então em vigor.
6.9. Na ausência de previsão legal quanto ab índice substituto, as partes elegerão novo íhidice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por melo de termo aditivo. - ' . i

Í7. CLÁUSULA SÉTIMA- (jARANTIA D^E ÉXÊCUÇÃOr

o un/^.

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

:?• Stava- "" 1

a) O produto deverá ser-entregue de acordo-com a necessidade da Sécretaría Municipal, de Administração. O
horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento, das Secretarias: das OShÓOmlhjàs 13h00min. O
nãocumprimento das entregas nasdatas e horários.determinados ocasionará penalidades cabíveis.
b) Todos os itens licitados deverão ser "entregues" diretamente'nasi Secretarias íMunicipais e em suas
respectivas dependências mediante ORDEM:DE FORNEGiMENTÓxedidaTpqr pela Seçretarla^spíicitante.
c) No ato da entrega, .os produtos que ríãò estiverem em ;acprdo com o éspécificádo |no edital serão
devolvidos; e, as despesas de-freté e/ou òutròs serão por conta,dã;.emprésãicontratada; !
d) Ohorário daentrega deve sende acordo com ofuncionaméptordaj uni'da'dês:]08h00min às13h00min horas.
e) Afiscalização geral e o.acompanhamento sèrão realizados pbr;Seryidór,des!griado pela Prefeitura Municipal
de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. ' " ' " . . •V"'' ^ |
f) Este processo refere-se à prestaçâo-de.serviços, pof-'mèÍp de; Processo-licitatórig' nã modalidade Pregão
Eletrônico com Registro de Preços, db tÍpò menor Preço.pòritem; ^
• O preço contido na proposta dos lícitantes deverá. incluir tódòs"os custos "e.despesas, tais como: custos
diretos e indiretos; tributos-incidentes, taxa dê^administração, materiais; serviços,, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
presente neste tWmode referência; '
• Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de uni comprovante de recÍbO''o qual constará a
assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e um para a unldadej.^Os produtos devem
ser conferidos de acordo com a ordem dê fornecimento, quantidade e qualidade. Çáso não estejam de acordo
com as normas, os mesmos deverão ser devoividos juntamente com o comprovante de entrega não assinado.

19. CliAUSULA NONA-FISCALIZAÇÃO.

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

So "CLÃUSUU DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE EDA CONTRATADA.

A Contratante se obriga a:
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a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) permitiro livre acessodos 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;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtosatestados.
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

A Contratada se obriga a:
a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos-MA, durante
todo o período de vigêricia-da Ijcitação, para representá-lo sempre.que for necessário; •
b) informar ao Chefe doSetor de Compras da Prefeitura Municipal de SãoJoão dos" Pàtos-MA, ou ao seu
substituto eventuali quando for o.caso, qualquer anormalidade de carátêr urgente e prestarios
esclarecimentos julgados necessários; — , " ... - 1
c) manter, durante toda,a execução do contrato, em cornpatibilldade com asobrigações assuníidas, todas as
condições de habilitação ej:iüalificãção exigidas ha licitação; • - "
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamehtè-àfÀdminlstração ou a tercéiros,';decorrentes desua
culpa, ou dolo na execução do contrato, não exçlúindo-oü^feduzindo essa responsabilidade a fiscalização ouo
acompanhamento do contratante; j
e) cumprir efazér cumpdr^jseüs.i^ep^pstoí^ó conveniaiJos, léis,''rigu1ameíto| e;pqsturas, berri como quaisquer
determinações emànadas^das.autoridMeS competentes, pertinentès^à rnat^ria/objeto da;contratação,
cabendo-lhe única eexclusivaresponsabilidade pelas conseqüências dé.quaíqLièTtransgressãojde seus
prepostos ou convenientes; ' , ' ^ \
f) comunicar fiscalização do contbtante, por escrito, quando yérificàr quaisquer cóndiçõeslnádequadas à
aquisição dos produtos oua irninência de fatos quej-possam prejudicai-a perfeita execução do contrato;
g) não transferir a terceiros, quer total ou parcÍaImente,'o objeto a ser contratado, sem a.devida anuência da
Prefeitura Municipal dè São João dos Patos-MA. . ' ' ''
h) substituição de todo e qualquer material que for entregue imprópriò, danificado, ou em desacordo com o
exigido; " ' ' / -
i) entregar os produtos nos prazos, condições e locai indicadò,-sujéitandq-'se-np,que çouberJsleis do
consumidor; Í . l
j) arcar com todas as despesas, diretas ou.indiretas/.decorfêhtesjdqçumprirnentó das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus aPrefeitura Municipal dé São Jqâo"'dós'Ra'tos-MAf,>f7- j^i - '\
k) acontratada sérá responsávelpèla1d.oneidade'e'pêlo 'corrí^ortamento-dê'seus empregados,^{subordinados
ou prepostos. ' - " - * "I

E_CLÃUSUIA;dÉCIMA,PRIMEIRA-SANÇÕES ADWNlSTRAflVÃS; ]

11.1 Comete infràção'admÍnistrativa; nos Urmos da Lei ns10.52Ô, de 2002; o licitante/adjüdicatário que:

11.2 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o 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;
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11.7 Cometer fraude fiscal;

11.8 Comportar-se de modo inidôneo;

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. N® 86, da Lei Ns 8666/93.

11.10 A muita 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 multas previstas. • - . —

11.12 A inexecuçãb total oü parcial do objeto contratado, á Administração poderá; aplicar,;à vencedora, as
seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo N987, da Lei NS 8:666/93: ^

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza,dé pardas e da^^nós-da'ordem de até20% (vinte pôr cento) sobre
ovalor total docontrato; . i -- - - •

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento'dé/contrataricom a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PÀTbs/MA;.pór prazo hãó süperior a P2 (dbls) anosT '

, /

d) Sendo quedem caso de Inexecução total, sem jüstifiçadva"'acéitá pela Administração da Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO'DOS PATOS/M^^-será-aplicadq olimite máximo 'terjiporal previsto pára apenalidade
05(cinco)anos; • t i ' [Jí ^

'

Sn Jpi'ile) Declaração de InidoneúJáde para. licitar junto à Admínistraçãò/Pública,. enquanto' perdurarem os
motivos • 'V ;
determinantes da punição,,ouJàté^ue sèjàpromovidá a reabilitação perante\ajpV.bpria.autondàde que aplicou
a penalidade, de acordo com o inciso iv do art; Ns 87 da Lei N2:8.666/93,'̂ c/c áft.^^Ns 72 dá Lei NS 10.520/02 e
art. N9 14doDecreto.N9 3.555/00. ' '

11.13 Do ato que aplicar a penalidade cáberá;recurso, no prazo dé Ò5 (çincò) dias úteis; a contar da ciência da
intimação, podendo a Administração reconsiderar süa decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente
informado para a apreciação e decisão superior, dentro do nièsmp prazo. ;

11.13.1 Serão publicadas na ImprensaOficial do Município:de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA as sanções
administrativas previstas neste edital, inclusive a.reabilitação perante a Administração Pública.

}12. CLÃUSULA DÉCIMA SEGUNDA-RÉSCISÃO.

12.10 PRESENTE TERMO DECONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII 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, anexo ao Edital;

12.1.2 Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n9 8.666, de 1993.
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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 n2 8.666, de 1993.

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 eainda-devidos;?- • ----- ,

a" ' • " - " - ^
12.1.8 Indenizações erhültás. - t l

[13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-VED^ACÔES. " '

13.1 ÉVEDADOÀ CONTRATADA: \ / . ' '

13.1.1 Caucionar ou utilizar éstè jermo de Contratoparaiquaíquér;ppérãção financeira;

13.1.2 Interromper aexecuçãp.cpritratual sob alegação de inadÍ_mpíerhento'pbí-^he da CONtRATANTE, salvo
nos casos previstos erh lei. ~ ' .V/.-'/ ' ' . f

. - , '! 1 ; V.' . 'A . i ' - ' ' ' " i

114. CLÁÜSUIA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela dlsclplina:do'art.~65;da Lei ns 8.666, de 1993.
h " \I' //íj - -

14.2 ACONTRATADA é pbr!gada-a'.áceitar, nas mesmas condicões^cóntrátuals. os acfésfçirnqs ou supressões
que se fizerem inecessários/ 'até":p''[imit^^^^ 25% (vinte e dpco.por,? cento)",do valor íniciàl atualizado do
contrato. ( ' A VA ^ A' '1

14.3 As supressões resultantes de ãcb>dò'Celébrado entre.as:parfesíofe^tantes poderâo.excéder olimite de
I ' i -.s •V 'yp—t «• A* i 1 • . t

25% (vintee cinco por cento)dd valbr-ÍniçiaLatualizádp:do'con.tratoU<v'—y : .1 - " - A
\ . ' '• A" - »

Í15. CIÃÜS^IÃ: DÉCÍMÃTqÜÍNTÀ - DOrCASOS ÒIVIÍSSÒS7 ^ ~1

15.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições coritidas na Lei n^ 8.666,
de 1993, na Lei n2 10.520, de 2002 e demais'normas federais de licita'ções e contratos, administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n^ 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
-e normas e princípios gerais doscontratos. .. •

[16. CIÃUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

16.1 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.

[17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO.
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A contratante designa Rayanna Rafaeía Lima Sousa da Rosa, CPF 054.452.313-05 em conformidade

com a portaria 011/2022 como fiscal do contrato que irá acompanhar o recebimento dos materiais
provisoriamente e definitivamente.
A contratada deverá facilitar por todos os meios ao seu alcance a ampla ação da fiscalização atendendo
prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas.
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.

(18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO,

17.1 Éeleito o Fojd-da Comarca^ de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA para dírirnir os Íitíglps que decorrerem da
execução deste Térmo de Contrato qüé hâò possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2^ da
Lei n9 8.666/93." - - .1

) w u . t

Para firmeza e validade dò pactuado, o presenteTermó-deXontrato fòi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lldOre achado emordem,'vai'assíhádó;pelos^contraentes. - :

SÃO-JOÃO DOS PATOS - MA,-24 de janeiro de'2022.

FEITlURAMUNfCI

íf- ,Vv.,-'

. ^ ^ ESÃOJO^RiüífQS/MÃ
í '̂'K^ÉS"SYKARAf=LlG1A LIM^l-SGUSÁ/' /ÍC^J

^^CNPJ n9.-17.55q,509/0001:P0Í /
contratante:

- f y ^

R.G. PONSIONS-ME

CNPJ 19i575.781/0001-42
CONTRATADO
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