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CONTRATO N° 07.001/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO 
MARANHÃO E A EMPRESA EUDES T DA SILVA, CNPJ 
N° 10.608.940/0001-11, PARA O FORNECIMENTO DE 
NOTEBOOK EDUCACIONAL CONFORME PROGRAMA 
EDUCAÇÃO CONECTADA, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, NA FORMA ABAIXO: 

Ao(s) 17 (dezesete) dias do mês de junho do ano de 2022, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, CNPJ n.° 06.089.668/0001-33, localizada na Av. Getúlio Vargas 
n° 135, Bairro Centro, CEP: 65.665-000 - São João Dos Patos — MA, deste ato representada pela Fundo 
Municipal de Educação, Sra. Marianna Lyra Da Rocha Santos Teixeira, brasileira, doravante denominada 
simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado da empresa: EUDES T DA SILVA, CNPJ n.° 
10.608.940/0001-11, neste ato representa pelo Sr. Eudes Teixeira da Silva, CPF n° 335.172.233-87, 
doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo n° 02.2903.003/2022 , e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, 
independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar 
o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO N° 07.001/2022, regido pela Lei n.° 
8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

'CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios pereciveis e não 
perecíveis para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO 
ELETRÔNICO N.° 007/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2022, que, com seus anexos 
integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente 
Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR TOTAL 

O valor do presente contrato é de R$ 19.495,00 (dezenove mil e quatrocentos e noventa e cinco reais) 
a ser pago, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal 
e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da 
proposta de preços vencedora do certame: 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND QTD VAL. UNIT V.TOTAL 
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Notebook educacional, com capacidade mínima de 
memória RAM de pelo menos 8 Gigabytes divididos 
em dois slots de padrão DDR3 ou superior, 
Memória de armazenamento ROM, HD de no 
mínimo 500 Gigabytes com rotação de 5400 RPM. 
Placa mãe com arquitetura de barramento PCI com 
64 bits ou superior, processador com suporte 
mínimo de instruções SSE4.1 ou superior com 
fabricação vigente em linha de produção.Tela de 
LCD ou LED com tamanho minimo de 14 
polegadas retroiluminada, com capacidade de 
conectividade Wi-FI e com cabo de dados, 
conforme especificações a seguir. 

UND 5 
R$ 

3,899,00 
R$ 

19,495,00 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDUCAÇÃO CONECTADA. 

Notebook; 

1. PLACA-MÃE (MOTHERBOARD): 

a) Padrão da arquitetura de barramento: PCI de 64 bits ou superior; 
b) Banco de memória: Slots padrão DDR4 ou superior; 
c) Interface de disco rígido interno padrão SATA III ou micro SATA III de no mínimo 
6GB/s; 
d) A atualização da BIOS deve ser por meio de aplicativo de interface gráfica do próprio fabricante 
e fornecido junto ao notebook; 
e) BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de 
gerenciamento; 
f) Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP; 
g) A BIOS deve possuir modo gráfico interativo; 
h) Suportar instruções SSE4.1 ou superiores; 
I) O equipamento deverá possuir desempenho mínimo de 1.600 (mil e seiscentos) 
pontos medidos pelo Software MobileMark 2014 no cenário "Official 
Productivity". 

2. MICROPROCESSADOR 

a) Somente serão aceitas soluções baseadas em processadores desenhados para a 

arquitetura de computadores móveis (notebook); 

b) O equipamento deverá possuir solução de refrigeração compatível com as 

características exigidas pelo fabricante do processador; 
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c) A responsabilidade pelo fornecimento do software de avaliação de desempenho, 

instalação, configuração, licença e emissão do relatório final será do licitante; 

d) Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS. podendo ser 

configurado apenas o "modo de dispositivo SATA" para AHCI: 

e) Os equipamentos a serem testados deverão possuir todos os componentes e as 

mesmas características do equipamento ofertado no edital: 

f) O processador físico instalado deverá possuir frequência nominal de no mínimo 

1.6 GHz - (clock nominal, não sendo considerado o modo tipo turbo ou overclock) 

e memória cache L3 mínima de 4 MB: 

g) O processador deve ter o processo de fabricação vigente, estar em linha de 

produção e o ano do lançamento comercial não inferior a 2017; 

h) Suportar instruções SSE4.1 ou superior. 

i) O processador deverá possuir índice mínimo de 5.400 (cinco mil e quatrocentos) 

pontos de desempenho. tendo como referência a base de dados Passmark CPU 

Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

3. MEMÓRIA RAM 

a) Memória RAM instalada: no mínimo 8GB (oito gigabytes). padrão DDR4 ou 
superior. 

4. INTERFACES 

a) Interface de som de, no mínimo 16 bits, com alto-falantes estéreos embutidos no 
gabinete do notebook, microfone integrado ao gabinete, entrada para microfone e saída para fone 
de ouvido. 
b) Possuir, no mínimo. 3 (três) portas USB sendo pelo menos uma 3.1 ou superior. 
c) Possuir 1 (uma) porta RJ-45, padrão ethernet, para a placa de rede. 
d) Possuir uma interface Bluetooth 4.2 ou superior integrada. 
e) Leitor de cartão de memória. 
f) Possuir 1 (um) conector DC-IN para adaptador AC. 

5. INTERFACE GRÁFICA 

a) Controladora gráfica integrada ao equipamento. 
b) Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos. 
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c) Memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 256 MB. 
d) Capacidade de exibição de no mínimo 16 milhões de cores. 
e) Possuir saída HDMI para monitor externo. 
f) Possuir aceleração gráfica de vídeo para 3D. 
g) Suporte no uso de monitor estendido. 

6. VÍDEO 

a) Tela em LED, widescreen. 
b) Tamanho de tela: 14" (quatorze polegadas). 
c) Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos. 
d) Capacidade de exibição de no mínimo 16 milhões de cores. 

7. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO PADRÃO SATA 

a) Capacidade da unidade de disco rígido: Igual ou superior a 1TB (Terabyte). 
b) RPM: 5400. 
C) Possuir sensor de queda livre ou sensor de movimentos integrado ao disco rígido. 

8. TECLADO 

a) Em conformidade com a norma ABNT2 e com todos os caracteres da língua 
portuguesa. 
b) Teclas de acesso para controle de luminosidade (brilho), economia de energia e 
comutação para monitor externo. 

9. DISPOSITIVO APONTADOR (MOUSE) 

a) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook. 
b) Com suporte a múltiplos toques para scroll/rolagem. 

10. PLACA DE REDE LOCAL 

a) Interna ao gabinete do notebook. 
b) Padrão da Arquitetura: Ethernet 100/1000 Mbits. 
c) Configurável via software. 
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d) Compatibilidade com Normas Internacionais: padrão IEEE 802.3. 
e) Conectores de saída: padrão RJ-45. 

11. ADAPTADOR WIRELESS 

a) Controladora de rede sem fio integrada ao equipamento, não sendo aceitos 
adaptadores externos. 
b) Suporte para os padrões 802.11 a/b/g/n/ac. 
c) Suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit. 
d) Operar na faixa de frequência: 2.4 e 5 GHz. 
e) Possuir Led indicativo de ativação da função wireless no gabinete ou indicativo 
no sistema operacional. 
f) Possuir um botão para ativar e desativar a função wireless integrado ao gabinete 
ou permitir a desativação via teclas de funções. 
g) Arquitetura de rede: suporte a modo infraestrutura e Ad-hoc. 
h) Possuir certificação ANATEL. 

12. FONTE DE ALIMENTACÃO/CARREGADOR DE BATERIA 

a) Adaptador AC externo. 
b) Tensão de entrada: 100V - 240V, com seleção automática de tensão (bivolt). 

13. BATERIA 

a) Bateria de Lithium-Ion recarregável com a autonomia mínima de operação de 4 (quatro) horas 
em condições normais de uso e com mecanismo de segurança mesmo após a carga total da bateria, 
assegurando a não sobrecarga e superaquecimento. 

b) Possuir travas e/ou conexões que permitam a remoção da bateria. 

c) Deverá apresentar desempenho mínimo de 240 minutos medidos pelo Software MobileMark 
2014 no cenário "Official Productivity" na aba Battery Life. 

14. GABINETE 
a) Peso máximo do notebook: 2.1 Kg (dois quilos e cem gramas), com bacteria instalada. 
b) Possuir botão liga/desliga, além de permitir o desligamento por software. 
c) Possuir local próprio para fixação e travamento de cabo de segurança baseada no padrão 
Kensington Lock ou Noble Wedge. 
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d) Gabinete deverá possuir dobradiças de metal, evitando desgaste e a queda da dobradiça por 
tempo de utilização. 

15. ACESSÓRIOS 

a) Devem ser fornecidos todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento do notebook. 
Também deverão ser fornecidas mídias com todos os softwares e drivers dos dispositivos do 
notebook ou disponibilizado gratuitamente em portal de site do fabricante. 

b) Acompanhado de maleta com as seguintes características: 
b.1. Com capacidade para transporte do notebook e seus acessórios. 
b.2. Confeccionada em material resistente, capaz de suportar o peso do equipamento e seus 
acessórios. 
b.3. Possuir alça dupla que permita o transporte usando as mãos. 
b.4. Possuir alça de ombro com diferentes regulagens de altura, de modo a propiciar ao usuário o 
devido conforto em relação à sua altura. A alça também deve possuir ombreira com largura mínima 
de 5 cm (cinco centímetros). 
b.5. Possuir divisórias para acomodação dos acessórios. 

c) Acompanhado de MOUSE ÓPTICO: 
c.1. Resolução: mínima de 1000 DPI. 
c.2. Quantidade de botões: mínimo de 3 (três), sendo um com função de scroll. 
c.3. Interface de conexão: USB. 
d) Acompanhado de cabo de aço de segurança com trava, de no mínimo 2 metros 
de comprimento. 
e) Webcam integrada ao gabinete do notebook. 

16. COMPATIBILIDADE E CERTIFICAÇÕES 

a) Certificação IEC 60950. 

b) Atender à Norma NBR 10152 ou ISO 7779 ou equivalente. 

c) O equipamento deve adequar-se às recomendações da diretiva RoHS (Restriction 

of Certain Hazardous Substances, Restrição de Certas Substâncias Perigosas). 

c.1. Caso não se confirme a adequação do produto, a proposta selecionada será 

desclassificada. 

d) Em atendimento ao Decreto n° 7.174 de 12/05/2010, a licitante deverá apresentar laudos e/ou 

certificações emitidas por instituições públicas ou privadas acreditadas pelo INMETRO, que 

www.saojoaodospatos.ma.gov. br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 



PPEFEtTVPA DE 

SÃO JOÃO 
DOS PATOS 

f.nvFPNO C~C1 P(i-JC ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ Nº 06.089.668/0001-33 

FOLHA 

G 
i;tit?>~~ti a 

atestem, conforme Portaria n° 170 de 10/04/2012 do INMETRO, a adequação aos seguintes 

requisitos: de segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e eficiência 

no consumo de energia. 

17. SISTEMA OPERACIONAL E DOCUMENTAÇÃO 

a) Os Notebooks e seus periféricos deverão ser entregues com sistema operacional embarcado e 
configurado de fábrica, licença perpétua e direito de atualização automática por pelo menos o 
mesmo prazo da garantia (36 meses). 

b) Deverá realizar atualizações automáticas de softwares e drivers (upgrades de versões, instalação 
de novos aplicativos e mudanças de configuração) diretamente da internet, sem a necessidade de 
conhecimento específico do usuário e permitir o agendamento de horário das atualizações. 

c) A imagem do sistema operacional deverá ser customizada pela CONTRATANTE e 
CONTRATADA, visando o atendimento de todas primícias desejadas antes da produção fabril, 
incluindo o funcionamento off-line (fora da rede de internet), com no mínimo os aplicativos definidos 
pela Contratante, quando da definição dalmagem do equipamento, totalmente funcionais. 

d) Fornecer manual de operacionalização (Português do Brasil) impresso e em 
formato digital, disponibilizado em sítio. 

e) A imagem do sistema operacional deverá ser mantida em disco, permitindo a 
recuperação/restauração do sistema e de seus aplicativos. 

f) A solução adotada deverá ainda integrar os drivers de todos os periféricos do notebook para 
instalação no referido sistema operacional. 

g) Possuir, no mínimo, os seguintes recursos de acessibilidade: conversor de texto em áudio (leitor 
de tela), lente de aumento (lupa), alto contraste, tradução de áudio para texto (closed caption) e o 
teclado virtual. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com 
impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais. 
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Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Entregar os materiais, diretamente nas dependência da Secretaria Municipal de Educação localizada na 
sede do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, de acordo com a solicitação de fornecimento feito 
pela Secretaria Municipal de Educação, sob pena de rescisão de contrato; 

b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE; 

d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 
ou irregularidade cometida na execução do Contrato; 

e) Obedecer os prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de Referencia; 

f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 
funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do 
Contrato; 

g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade 
com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações; 

h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de 
Referência ou no Termo de Contrato; 

j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 
incidam ou venham a incidir na execução do Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a: 

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 
CONTRATADA; 

b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas 
no Edital; 

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 
especificações do Edital; 
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d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor 
responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos; 

e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 
f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus 
anexos, inclusive, no Contrato; 

g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução do objeto, fixando prazo para a sua correção. 

CLÁUSULA QUINTA — DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

,~ A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste 
juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-
se o fornecimento até o dia 31 de dezembro de 2022, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio 
de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições. 

Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Educação através de dotações de recursos 
próprios, conforme suas solicitações e entrega dos materiais. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte 
dotação orçamentária: 

PODER: 02 PODER EXECUTIVO 
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
UNIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12. 361. 0010. 1002. 0000 -AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 
3. 3. 90. 52. 00 - MATERIAIS DE CONSUMO 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a CONTRATADA à 
aplicação das seguintes multas de mora: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, 
desde o segundo até o trigésimo dia; 
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b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a 
partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá aplicar 
as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução 
total ou parcial do Contrato: 

a) advertência escrita; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 

p c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de SÃO JOÃO DOS PATOS 
pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a 
Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra as 
condições de reabilitação; 

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a 
aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que 
justifiquem a proposição. 

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre 
outras hipóteses legais, quando: 

,-...a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito; 

b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE; 

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos 
contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou 
cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de 
licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição e até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
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A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais 
e as previstas em Lei ou regulamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as 
hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e 
escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93, 
devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior. 

fTh PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer 
sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a 
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO — Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste 
Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente 
entregue até a data da rescisão; 

b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual; 

c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e 
expressa da CONTRATANTE; 

d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela 
CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto; 

e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto. 

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os direitos da 
Administração, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, bem como na legislação especial no que couber, 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que 
se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, 
estabelecida na sede do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. 

O pedido dos produtos licitados será feito realizado de uma unica vez para entrega integral do objeto. 

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Ordem de 
Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho. 
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Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal 
de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 
10 (dez) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo 
do transporte por conta da empresa contratada. 

No ato da entrega das mercadorias junto à Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de 
Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de 
recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, 
como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos. 

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a 
proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada 
serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação. 

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado 
exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota 
Fiscal/Fatura. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do 
serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos 
pela lei ou por este instrumento. 

Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-
feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada 
deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo. 

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o 
mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior. 

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS 
PATOS/MA, independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que 
apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidades ou divergência com as 
especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou 
pagamento. 

DA ENTREGA E TESTE DOS PRODUTOS 

Os equipamentos deverão ser entregues pela Licitante Vencedora, de forma única, nas dependências da 
Secretaria Municipal de São João dos Patos IMA localizado na Rua Almirante Tamandaré n° 250, São 
Raimundo, São João dos Patos/MA, de segunda a sexta-feira, quando dias úteis, no horário de expediente 
da Prefeitura Municipal, ou em outro local a ser definido pelo Município. Além da entrega no local designado 
pela Administração, deverá a Licitante Vencedora também descarregar e armazenar os equipamentos, 
comprometendo-se, ainda, integralmente com eventuais danos ou quebras causadas aos mesmos e 
realizar todos os testes para verificar o desempenho e a qualidade dos equipamentos. 

Os equipamentos deverão ser entregues intactos, sem amassados ou qualquer outro defeito que possa 

comprometer a qualidade dos mesmos, respeitando as embalagens primárias e secundárias. 
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Não serão aceitos na entrega, equipamentos de marcas ou modelos diferentes daqueles constantes na(s) 
proposta(s) vencedora(s). 

Quando da verificação, se os equipamentos não atenderem às configurações mínimas exigidas, serão 
aplicadas as sanções previstas no edital. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelo fornecimento dos 
equipamentos, nem a ético-profissionais pela perfeita execução deste objeto. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E 
DESCONTOS 

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido 
será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo 
pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo— IPCA, mediante aplicação da seguinte 
fórmula: 

AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde: 

AF = atualização financeira; 

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da 
data do adimplemento da etapa; 

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 

r^ 1 VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS 

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado 
financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo— IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde: 

AF = atualização financeira; 

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da 
data do adimplemento da etapa; 

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO 
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A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o 
qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os 
aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte 
da mesma, conforme Artigo 58, inciso III , c/c Artigo 67, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93. 

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei n° 8.666/93, que versa sobre 
inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública. 

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme 
disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993, 
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-
lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções 
administrativas cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA HABILITAÇÃO 

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES 

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se 
processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não 
sendo consideradas comunicações verbais. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, obedecendo ao 
disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/1993, 
sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

O período de garantia dos equipamentos será de no mínimo 03 (três) anos, contados a partir da data de 
expedição do Termo de Recebimento Definitivo, pelo Município. 
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A garantia do(s) equipamento(s) será dada contra vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
fabricação. 

Responsabilizar-se-á a Licitante Vencedora pelo perfeito funcionamento do objeto, exceto nos seguintes 
casos, quando comprovadamente, verificar-se: 

a) não observância por parte do Município das condições previstas nos manuais; 

b) utilização inadequada do objeto, por parte do Município e especificações de não conformidade; 

c) imperícia, negligência ou imprudência do Município. 

A eliminação dos defeitos ocorridos em decorrência das condições descritas no subitem anterior supra, 
poderá ser efetuada mediante prévia apresentação de orçamento pela Licitante Vencedora, obedecidos 
aos preços de mercado. 

Os procedimentos de teste e inspeção serão realizados pelo licitante no momento da entrega dos 
equipamentos, com fiscalização de servidores designados para tal fim, em horário de expediente da 
Prefeitura de segunda à sexta-feira das 08:00 hs as 18hs, para validação dos resultados. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2012, Decretos 
Municipais e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA VINCULACÃO DO CONTRATO 

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022 - SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS - SRP e à proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da 
Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão 
de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de 
outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Cidade de SÃO JOÃO DOS PATOS — MA, com renúncia expressa de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos. 
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SÃO JOÃO DOS PATOS (MA), 17 de junho de 2022 

CONTRATANTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS /MA 

MARIANNA LYRA DA ROCHA SANTOS TEIXEIR 
Secretária Municipal de Educação 

Assinado de forma digital por 

EUDES TEIXEIRA DA EUOESTEIXEiRAOA 
SILVA:33517223387 

SILVA:33517223387 Dados: 2022.06.1717:14:12 
-0300' 

EUDES T DA SILVA 
CNPJ : 10.608.940/0001-11 

Representante Eudes Teixeira da Silva 
CPF N°335.172.233-87 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

CPF:95$.A5.2.3o~-oa 

6 LQ ,cc) Il.)o2ê. Je.cne~ 
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