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CONTRATO N9 001.1204221.2411024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 2411024/2021

unicefíJíí

TERMO DE CONTRATO N& 1402221/2022, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA,
E A EMPRESA TERRA CONSTRUTORA E LOCADORA

EIRELI.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS por intermédio da Prefeitura Municipal, com sede na Av. Getúlio
Vargas, N® 135, centro, na cidade de São João dos Patos /MA, Ínscrito~no CNPJ"n2 06.089^668/0001-33, neste
ato representado pela Secretária Municipal de Administração, Sra. Thuany Costa de Sá Gomes, portadora da
Carteira de Identidade n^ 0311460720061 (SSP/MA), e CPF ns 038.921.083-82, doravante denominada
CONTRATANTE, a empresa TERRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, Inscrita no CNPJ/MF sob o ns
19.604.956/0001-20, sediada na RUA 07 DE SETEMBRO, Ns 580, CÈNTRO, CEP: 65.6á5-0q0, em São João dos
Patos - MA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Marcílio da Fonseca Pinto
Neto, portador da Carteira de Identidade ns 676372921'(sÈsp/MA) e CPF n9 709.716.681-91, tendo em vista o
queconsta no Processo nS 2411024/2021'e érn^observâhciá. àràispdsíções da Lei n& 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei ns 10.520, de 17 de julho de 2002 é na Lelin® 8:Ò78;'de-1990 -Códigp.de Défesajdo Consumidor,
do Decreto ns 7.892, de 23 de.janeiro de 2013, resolvem celebrar o presenteTermo de Contrato, decorrente
do Pregão Eletrônico n^ 31/2021, mediante as cláusulas'e çondlções a seguir enundádas.

[L CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJÇTO^
i •'

1.1. O objeto do presente Terrno.de Contrato é a contratação de'empresa especializada para a prestação
de serviços de recarga de tonners de Impressoras em geràl. para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Administração de São Jòâo dos Patos/MA, conforrne especificações e quantitativos estabelecidos
no Termode Referência, anexo-dò.EçlItál. . • ; , ;

1.2. Este Termo de Contrato'viricula-se ao Edital do Pregão^ Eletfôhico;:idéntificado nd preâmbulo e à
proposta vencedora, independèntémente de transcrição. '' '

1.3. Descrição do objeto: ' ' " ' ' '-O C,-' '
; k í r• V--' {

; SECRETARIA DE ADMINISTRADO !
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ' UND. QTD V. UNIT. V. TOTAL

1
SERVIÇO ;bE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA A
LASER DE TODOS OS MODELOS

SERVIÇO 250 R$ 125)00 R$31.250,00

2
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA
A JATO DE TINTA.DE TODOS OS MODELOS

SERVIÇO 50 ^RS 67,00 R$ 3.350,00

TOTAL: 34.600,00

'2. CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA.

2.1. Oprazo de vigência desteTermo de Contrato é aquelefixado noTermo de Referência, com Início na data
de 28/04/2022 e encerramento em 31/12/2022, prorrogávelna forma do art. 57, §12, da Lei n® 8.666, de
1993.

'3. __ CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO;
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3.1. o valor do presente Termo de Contrato é de R$34.600,00 (trinta e quatro mil e seiscentos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.

f4. ^"CLÃUSULA QUARTA-DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. "

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

PODER: 02 PODER EXECUtiVO ' ^ ,

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE; SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ;
04.122.0003.2004.0000 - MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DETERCEIRO PESSOAjurídica

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENtO.

a) Opagariiento será-merísaL.efetuàdò no prazp|de até 3p^^(trihta):dí^as'cphse^ acompanhado da
Certidão de Débitos Rèlátivos*á eréditos'Tributárlòs Federais e^à!tDíviãá.Atiyá*dá União, CNDT e FGTS, com

' i \ ' '• « — \V •' 1. ,« '

validades compatívéls à data.do pagamento, desde que não haja fator impeditivo:provocado pela Contratada.
• • . . - % •-/ J

! • , M í ' • .V •/-. ' '
t • , ! •, -l í I - J' ' . I . , _ •

6. CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE.

I íKi--- ,1 \ .-/iMVV,
6.1. Os preços são fixos é irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para

a apresentação daspropostas. ,
I >!

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato é mediante soliçitaçãò.da contratada,"os preços contratados
poderão sofrerreajuste apóSiOjnterregnò de umano,aplicando/sé,o índice IPCA/IBGE exclusivamente paraas
obrigações iniciadas econcluídaVapósáiocWrência da anualidade,/ //? ]
6.3. Nos reajustes subsequentes áo primeiro, b.Interregno mínÍnho,de]:um ahd sérá.contado apjartir dos efeitos
financeiros do últirho reajuste. •. ;
6.4. No caso de atraso ou,hão divulgação doTnd|ce-deTêajust^méhtC!,'̂ oV6ÓNTRATANTE pagaráià CONTRATADA
a importância calculada pela últjmaVáriaçãp conhecida; liqüidando aTçliférença correspondente tãologo seja
divulgado o índice definitivo. 'xi" |
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memóriã,de cálculo'referente ao reajustamentbde preçosdo
valor remanescente, sempre que este ocorrer. • / ^
6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado, para reajuste será,obrigatoriamente, o definitivo, l
6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha à ser extinto ou de qualquer formamão possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação e.ntão em vigor.
6.8. Na ausência.de previsão legal quantoao índice substituto, as parteselegerão n^ypJndice ofícial, para
reajustamento db preço do valor remanescente, pormeio dèlermõ aditivo.

iZi. CLÁUSULA SÉTIMA- GARANTIA DE EXECUÇÃO.

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

!8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9. a) O produto deverá ser entregue de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de
Administração. O horário da entrega deveser de acordo com o funcionamento das Secretarias: das OShOOmin
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às 13h00min. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades
cabíveis.

10. b) Todos os produtos licitados deverão ser entregues diretamente nas Secretarias Municipais e em
suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria soíicitante.
11. c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão
devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;
12. d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento das unidades: OShOOmin às
13h00min horas.

13. e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
14. f) Este processo refere-se ao serviço de recarga de toners, por meio de Processo ücitatório na
modalidade Pregão Eletrônico còm Registro dè Pre^si^ dòlIpôm PTeço por item; " "!
15. • O preço.^çbntido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, servíçOs, éncargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, erribalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
presente neste termo de referência; ' ;

16. • Todos os produtos entreguesideverão^estaKacompanhados de "um comprovante de recibo o qual
constará a assinatura do recebedor, em.duas v|as-(umalvia/para o fornecedor e um para a unidade). Os
produtos devern ser conferidos de acordo" com a.oTdemMeL-fpm^ quantidade e qualidade. Caso não
estejam de acorbo com ,
entrega não assinado.

om as"normas,,òs mesifios dever.ão ser-pevolyidosjunfàménté com o comprovante de

117. CIAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

17.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada-pof Gqrhissão/Representantel designado pela
CONTRATANTE, ha forma estabeleçidamo-terrho de Reférência,.anexò.do^ Edital. |

iÍ'8^ gÁUSUIADlclMÁ" OBRIGAÇÕES DA CONTRATÁNTE E_M ÇONTRATÃpAj^ ^

A Contratante se obriga a:
h '}

a) acompanhara fiscalizar aexecüçãpjdoXontratq;.^ [
b) permitir o livre acesso dos empregados da qpntrata,^^ às dependêh^dwdb contratante parajtratar de
assuntos pertinentes aos produtós^àdqüiriáòs; --." .X •
c) rejeitar, no todó ou em parte; òs produtos erh desacordo cbm:;q;còntrato; ]
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido; - j
e) proporcionar todas as condiçõesnecessárias aq bom andamento do fornecimento dos produtos atestados.
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso. j

I ' - ; ' " - . -
AContratada sejpbriga a:
a) manter preposto,aceito pèla administração da Prefeitura Muniçipal de SãoJoão dos-Patos-MA, durante
todoo período devigêhciâ'dã licitação, pafã repfesêhtá-iõ sempre qüéfòr necessário;
b) informar ao Chefe do 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 comas obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes desua
culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento do contratante;
e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ouconvenlados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer
determinações emanadas dasautoridades competentes, pertinentes a matéria objeto dacontratação.
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cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas conseqüências de qualquer transgressão de seus
prepostos ou convenientes;
f) comunicar físcalízação do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à
aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.
h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o
exigido;

i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consumidor;

j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA:-^ - - -— -
k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,^subordinados
ou prepostos. i

ll9^ CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1 . Comete infração administrativa, nos termos ciá-LêI'n2-10.520, de 2002, o licitahte/adjudicatárío que:

f . \ •c'' ;• ^N I
19.2. Não assinar o termo-de contrato.óu áceitar/retiràr;d=iristrumento_equiyalente, quando convocado
dentro do prazoide validade'̂ a proposta; l.'" i'- ,*:[ '

C_'. •' ' - "
19.3.

19.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no' céftáme;
...

Apresentar documentação"fàísa;;_—'' '' / •?.. \V

Deixar de entregar osdocümentosexigidos no cértáme; /.'v/ '

f.i ; r-i—L^' ' í
S V19.5. Ensejarío retardamento dàiexecuçâo do objeto;

19.6. Nãomantivera proposta; ' '

19.7. Cometer fraude fiscal; •. , i

19.8. Comportar-sédemodoinidôneo;--.

Vr . '

19.9. O atraso injustificado ou"retardamerito na'prèstaçã~o>âe seryiços objeto, deste certame sujeitará a
empresa, a juízo daAdministração, à mülta.mòratóriá dé03%.(melò-por cento) por dia de atraso, até o limite
de 10% (dez porjcento), conforme determina oart. N9'86,'da Lei N2 8666/93. j

19.20. Amulta prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada pòssuir^com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATÒS/MA> e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive
com as multas préyistas.

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

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos daordem de até 20% {vinte porcento) sobre
o valor total do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, por prazonão superiora 02 (dois) anos;
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d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade
05 (cinco) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N2 87 da Lei N2 8.666/93, c/c art. N® 72 da Lei NS
10.520/02 e art. N914 do Decreto NS 3.555/00.

20.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimaçâo, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente
informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.--

20.2.Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA ás sanções
administrativas prêvistas^neste edital. Inclusive a reabilitação perantea Administração Públicaj

>20. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- RESCISÃO. ^ 1

20.20. OPRESENTE TERMO DE CONTRATO PdDERA^SER^REStlNDIDO: j
20.20.1. Por ato| unilateral eVéscritorda Administraçãòjinas situáções-previstarnosuncisos 1a XII e XVII do art.
78 da Lei ns 8.666, de 1993, e^cõm as consequêndas'indicadas'nb':art.--80,da'rnesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência', anexo ao EditáJ;;'. '̂''/ —\

20.20.2. Amigavelmente, nostermos do artT79, inciso II, da Lei n® 8.666) dé 1993.

20.21. Os casos de rescisão còtitratual serão fórnialmente' mótÍvádos;.assegurando-se à 'CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa. —

» f •

20.22. Acontratada reconhece os direitos da CONTRATANTE.em caso,de-rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei:n9 8.666, de 1993. ' .'.y '

20.23. OTERI^O DE :RESCISÃO"^SE|Á^PRECÉDIDO..DE'.RELAfóRIO^IN_DlcAT DOS SEGUINTES ASPECTOS,
CONFORME O CASO: ^^

20.23.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou pãrciálmerité curnpridos;

20.23.2. Relação dos pagamentos já efetuadps e aindárdevidos; '

20.23.3. indenizações e multas. /

[21. CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA-VEDAÇÕES. I

21.20. ÉVEDADO À CONTRATADA:

21.20.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

21.20.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

^22! CIÃUSjjLATDÉCnWÃ —

22.20. Eventuais alteraçõescontratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei ns 8.666, de 1993.
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22.21. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor iniciai atualizado
do contrato.

22.22. Assupressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor Inicial atualizado do contrato.

Ss! ^USULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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

CLÁUSULAt)ECIMASE)aA" PÜBLICAÇÃÒr

24.20. Incumbirá à CONTRATANTE providenciaKalpübiiçaçãò deste instrumento> por extrato, no Diário
Oficial do Município, no prazo previsto na.Lei.ri® 8'.666, de 1993?; '̂ ...

Í25. CLÁUSUU DÉCIMA SÉTIMA- FISCALIZAÇÃO.
"O n

Acontratante designa Jjúçíriéie-Castro de Lima, em conformidade còm '̂port_árÍa ns 011/2022 como físcai
do contrato que irá acompanhar o recebimento dós.materiais proyispriámenté e definitivamente.
A contratada deverá facilitarfpor todos os meios ao seu alcance a ampla ação da fiscalização atendendo
prontamente assolicitações que lhe forem efetuadas.'^ • í !
Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões que evéntuálrh'ente contatadas noato da entrega
do objeto que esteja em desacordo com õs*tê"rmos desse contra'to e'dp termo de referencia do processo
licitatório que deu origem à este termo de contrato.- •

i _ J_

1.

2.

3.

>26. CLÁUSULÀ DÉCIMA OITAVA - FORO.

24.21. É eleito o Foro da Comarca dé SÃO JOÃO DOS PATOS/MA pára dirimir os litígios què decorrerem da
execução desteTermo de Contrato que,hãò. possam ser-compostps pèlalcònciliação, conforme art. 55, §29 da
Lei n9 8.666/93. ' . ' . i •'

Para firmeza e validade do pactuado, o.prèsenteTérmo dè Còntr^ò.foi lavrado ern duas(duas) vias de igual
teor, que, depois de lido é achado em ordem, vai assinado' pelos contraentes. ^ i

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

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



V. y

PREFEITUflÀ DE

SÃOJOÃO^
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúilo Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N9 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

São João dos Patos/MA, 28 de abril de 2022.
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