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CONTRATO NS002.1204222.2411024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nfi 2411024/2021

TERMO DE CONTRATO NS 1204222/2022, QUE FAZEM

ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA,
E A EMPRESA TERRA CONSTRUTORA E LOCADORA

EIRELI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social
de São João dos Patos/MA, inscrito no CNPJ ns 17.550.509/0001-00, neste ato representado pela Secretária
Municipal de Assistência •Sòciãi,~Srã". Géssyka Rãflégia Ximã^SjDusãT^rtãdõryã^Cãrteirã^e Identidade ns
000065519796-6 (SSP/MA) e CPF ns 039.041.503-08, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa
TERRA CONSTRUTORA E.LOCADORA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o hs 19.604.956/0001-20; sediada na RUA
07 DE SETEMBRO, N9 580, CENTRO, CEP: 65.665-000, em São João dos Patos—' MÁ, doravante designada
CONTRATADA, neste ato Tepresentada pelo Sr. Marcíllo dà Fonseca Pinto Neto, portadoij da Carteira de
Identidade ns 676372921 (SESP/MÁ). e CPF n? 709.716.681-91, tendo em vista o què consta no Processo ns
2411024/2021 é em bbservância às disposições da' LéÍ 'n9J8r666i;rde 21 de junho de 1993, da Lei ns 10.520, de
17deJulho de 2002 e na Lei ns 8.078, de-199Ó> Códigcdè Defèsá/do Consumidor, do Decreto n® 7.892, de 23
de janeiro de 2013, resólyemiçelebrar o'presente Terrtid deXontrato, ^corrente do Pregão Eletrônico
32/2021, medianteas clá'úsulas e"condiçõe's a seguirenüncÍadas>'y>''-'-. 'r--'" ; :

•' • - ' •• 1 . I

I. " " CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de erríprésa especializada para a prestação
de serviços de recarga de tonners de impressoras em geral para atender as necessidades do fundo de
Assistência Social de São João dos Patos/MA, conforme'específicações e quantitativos estabelecidos no Termo
de Referência, anexo do Editai. •

1.2.

proposta

Este Termo de Contrato. vÍncuia-sé*ao-Editai do Pregio'Eletrôriicp,-idéntifiçado nò preâmbulo e à
vencedora, independentemente dè transcrição. n fíci/1 ' \

/ ' i
' í'- / •' •

1.3. Descrição do objeto:

: FUNDO DE ASSISTENCIÁ-SÒciÁl" - - j
ITEM DESCRIÇAO.DOS SERVIÇOS UND. QTD v;uNrr. V. TOTAL

1
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA A LASER DE TODOSOS
MODELOS ' ' . , -

SERVIÇO 75 R$ 1^,00 RS9.375,00

2
SERVIÇO DERECAR6AOECARTUCHOS DE IMPRESSORA A JATO DETINTA
DE TODOS OS MODELOS

SERVIÇO 25 . ; RS67,00
/

RS1.675,00

— TOTAL: 11.050,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA.

2.1.0 prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com Início na data
de 28/04/2022 e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1®, da Lei ns 8.666, de
1993.

:3. CLAUSULA TERCEIRA-PREÇO.

3.1. Ovalor do presente Termode Contrato é de R$ 11.050,00 (Onze mil e cinqüenta reais).
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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.

:4. CLÁUSULA 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: 17FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL _ _
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ÃSSÍStENCIA SOCIAL
08.122.0003.2088.0000-MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO FMAS
3.3.90.39.00-OUTROSSERVIÇOS TERCEIROS PESSOA jurídica ' •

5. eUysyiAlQuir^A-PAGAMEf^ / I

a) o paganíento será mensal; efetuado no prazo de àté 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da
Certidão de Débitos Relativos a Créditos TributáfiosTedèrais e^à Dívida Ativa da União, CNDT e FGTS, com
validades compatíveis à datadq pagamento; desde qüe não hajafatprimpeditivpprovocadò pela Contratada.

lê." "TlÃusuíÃsE>g^ reajustí. " "1

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado dá data limite para
a apresentação das propostas. , . " ' ' . '
6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrerreajuste após o interregno de umano,"áplicando-se ó índlceHPCA/IBGE exclusivamente paraas
obrigações iniciadas e concluídas^após a ocorrência da anuálidade. i ?
6.3. Nos reajustes subsequentes ao.prirheirò, o interregno mínirno de um'anp será contado a partir dos efeitos
financeiros do últimoreajuste.'.::

6.4. No caso de atraso ou nãqtíjvulgaçãò dójndice de reajustamentp, o,CONTRATANTE pagarájà CONTRATADA
a Importância calculada pela úrtima'variaçãò 'cpnhécida, liquidándò.a^diférençá correspondente tão logo seja

} ^ ^ *\ *' *" ''li/' ' j
divulgado o indicê definitivo. ywí''' \
6.5. Fica a CONTRATADA obrigadaVapresentár memória'de cálcujpt^^ ao reajustamentp de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer. • ' -'l-ly'
6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatòriamente, o definitivo, r
6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamentp venhalá.ser extinto ou de qualquer forma rião possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser dètermínado .pela legislação então em vigor.
6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índicesubstituto, as partes elegerão novo índiceoficial, para
reajustamento dopreço do valor remanescente, por meib.de termo aditivo. • . -

tx CLÁUSüLÁ SÉTÍmÃ - GARÁlilVrÃ^E EX"ÊCUÇÃb. "1

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

'8. CLÁUSUIA 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 dasSecretarias: das OShOOmin
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 porpela Secretaria solicitante.
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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 licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico com Registro de Preços, do tipo menor Preço por item;

15. • O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
presente nestetermo de referência; \
16. • Todos os'produtps eritregues deverão estar acompanhados de.um comprovante de recibo o qual
constará a assinatura do recebedòr, em duas. vias (uma via para o fornecedor e um para a unidade). Os
produtos devem'ser conferidos de acordo co'm a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não
estejam de acotjdo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de
entrega não assihado. - - " " |

í - - - I
Í17. CUÚSUÜ NÒNÃ--FisCAlfzAÇÃÕ. _ " "

unicef^

17.1, Afiscalização dá-execução do objeto será efetuada por\comissão/ReçfesentanteÍ designado pela
CONTRATANTE, haforma esbbelácida no Termo de-Refèr'ência, anexo do Edital;:-.,'. '̂' ;

il8. CLÁUSULA DéGIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRÁTANTE EDA CONTRATADA.
: "-.|'

A Contratante se obriga a: * ,

a) acompanhará fiscalizar a execução dò contrato; ,
b) permitir o livre acesso dos empregados daxgntràtada às dependências,do contratantepara;.tratar de
assuntos pertinentes aos produtos adquiridos; '
c) rejeitar, notodo ou em parte,.os prodütós em desacordo corri.o contrato;' ...' •
d) proceder ao pagamento do contrato.dentro do-prazp estabelecido; ' '
e)proporcionar todas ascondiçõés necessárias:ao bom^andamento dô.fôrnécimento dos produtos atestados.
f) Aplicar aspenalidades contratuais,-quando for o, raso. •••p- j

AContratada seiObriga a: \\-'/ j
a) manter preposto, aceito pela administração dà Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA, durante
todo operíodo de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário; j
b) informar ao Chefe do Setor de;Compras da Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MAj ou ao seu
substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestár os
esclarecimentos^ulgados necessários;
c) manter, durante toda' á'éxecuçãd dò cohtráto', èm 'còmpa"tibi!itíàde com a's' 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 de sua
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 ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer
determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação,
cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas conseqüências de qualquer transgressão de seus
prepostos ou convenientes;
f) comunicar fiscalização do contratante, porescrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à
aquisiçãodos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicara perfeita execução do contrato;
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g) não transferir a terceiros, quer totai 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 quaiquer materiai que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o
exigido;
i) entregar os produtos nos prazos, condições e iocai indicado, sujeitando-se no que couber as Leisdo
consumidor;

j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem quaiquer ônus a Prefeitura Municipai de São João dos Patos/MA.
k) a contratada será responsável peia idoneidade e peio comportamento de seus empregados, subordinados
ou prepostos. ^
fÍ9. CLÃUSÜlÃDÉCIMA PRIMEIRA "SANÇÕES administrativas.

19.1 . Comete infração administrativa, nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, oücitante/adjudicatário que:

19.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

19.3. Apresentar documentação falsa;

19.4. Deixar deentregaros documentos exigidos no certàrtiè;-i

19.5. Ensejar;0 retardámentb da execução do objeto; ..
^ •'• l"' •'
1 'V

19.6. Não mantiver 3'proposta;.. \

19.7. Cometer fraude fiscal;

19.8. Comportar-se de modo Inidôneo; ' "

19.9. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a
empresa, ajuízo da Administração, à.muita moratória de 0,5% (meio pór cehtp) por dia de atraso, até o limite
de 10% (dez porcento), conforme determina q-art. Ns 86, da,Lei NS-8666/93.T-

19.20. Amulta prevista neste ITEM-será dèkòntadá'dós çréditíí.qué í cqntratada possuir com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATÒS/MÃ, e podérá'cum'uiar;còm ás'démáis sanções administrativas, inclusive
com as muitas previstas. - -

19.21. A inexecução total ou parcial dó objeto contratado, a Administração poderá apiicar;à vencedora, as
seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo N2 87, da Lei N2.8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Muita administrativa com natureza de perdase danos da ordem 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 prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Sendo que em caso de inexecução totai, sem justificativa aceita peia Administração da Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade
05 (cinco) anos;

' \'

\

\ s :j f i'-

'A /

I :
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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. NS 87 da Lei NS 8.666/93, c/c art. 7® da Lei NS
10.520/02 e art. Ne 14 do Decreto NS 3.555/00.

20.1. Do ato que aplicara penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
íntimação, 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 as sanções
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

20. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

20.20. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PÕDERÁ SER RESCINDIDO:

20.20.1. Pòr ato unilatéral e escrito da:Adminlstração,.'nas situações previstas nos"incisos Ia XII e XVII do art.
78 da Lei n^ 8.666, de 1993, e com as conseqüências indicadas no art. 80 dá mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação dassanções previstas nbTermo de Rêférênçla,iànexo;áp Edital; /

20.20.2. Amigavelmente, rios férmòs do art; 79, incisd"ll|, dá Lei hs 8.666,^de'!^^ '
20.21. Os casos, de rescisão "coritrátüal serão formalmente .motivadbs;"^á4ègurandp-se à^CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa. . ' n- , V

V •

20.22. ACONTRATADA reconheceos direitos da.GONTRATANTÈ eniipasptdeTescisã0;,admini prevista
no art.77 da Leiín28.666, de 1993. : / ;

20.23. OTERMO DE -RESCISÃO\SERÁ" PRECÉDIDO DE; RElAlí^Rtó' INqi^Tiiya.DOS SEGUINTES ASPEaOS,
CONFORME OCASO: /H'A- í!íl^ 1 I

i . - ! w. \\ •. •• f ) f " r!' ií. V-• - 'V— \ " )
20.23.1. Balanço dos^eventos contrkiials já cumpridos ou pái-cjálriientèxumpridos; i

20.23.2. Relação dòs-pagamentos já etetüadbs;e ainda dévjdós;/ " i

20.23.3. indenizações e multas.

121. C^USULA DÉCIMA TERCEIRÀ-VÉbAÇÕES.

21.20. ÉVEDAbp ÀCONTRATADA: , .

21.20.1. CaucioríaTou.utilizar,este Têrmb de Contrato paraqualquer operação.financeirà;

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

52. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-üALTERÁÇÕES;

22.20. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n^8.666, de 1993.

22.21. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que sefizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.
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22.22. As supressões 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.

123. ^ CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DOSiCASOS OMISSOS.

23.20. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nS
8.666, de 1993, na Lei 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos 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.

S24;: /CI^USULADÉCIMA SEXTA- PUBLieA^O.-;

24.20. Incumbirá^à ÇONTRAÍANlitE providenciar a publicação deste-instrumento, .por e>rtrato, no Diário
Oficial do Município, no prazo previstb naiLeI n?8.666, de 1993. ^ " |

[25. ClÃÜrÜLA DÉdMÀ SÉTÍMA - FISCALÍZÁÇÃÒ.*^ ^
— - • " -- -• •1. Acontratante designa Râyanna; Rafael.a,L1rnáKSòus^^^ em conformidade çpm a portaria ns

011/2022 como fiscàlidò contrato qüefirá âc^panhar o^recébimento:;dos materiais provisoriamente e
definitivamente.,v;f "> >--.^^.1'' ' !

2.

3.

Acontratada deverá'f3CiÍífar?por os meíõsiao seu alcance alampla-açâp, da fiscalização atendendo
prontamente assolicitações qüeílfié forem efetuadas.^ i ^ ^ I
Esclarecer Ou solüciohár incoêrências,-faIhas<e bffiissõés queevéntüalmefite cbntátadãs noato daentrega
do objeto que esteja em desacordo cpm.ps termos^desse contratb/é-dp termo de referência do processo
licitatório que,deu origem^à este termo de contrato;" {

UeT- CLAUSÜLA^DÉCIMA OITAVA T FORO.^
T í .•«'i
í. U'' I •ikj.

24.21. Éeleito^b' Foro dá CcTrnarcaicie'SÃO'JOÃO;DÓS ^PATOS/N/lA'ípara.dirimir òs litígios que decorrerem da
execução deste Terrno de Cóntratb quê^nãd,possam sercompostos.pela^cbhcinaçio, conforme art. 55, §2s da
Lei ns 8.666/93.! ' - /í - |

. ' i • •'i 1 ' ..r-^ '

Para firmeza evalidade do;páctuadoyoypVe_^nte,Térrrib de'ÇontrátpYÓÍ^Iâvrado"em duas (duàs) vias de igual
teor, que, depoiside lido eachado em'dr%m;.\^!íás'sin¥do peLds çon.traentes.- ^ '

São João doS;Patos/MÁ, 28dê abril dé 2022.

-_F.UN "
'.. CTjUÃtjyQ WqVjÍj''

TERRA^^mUTOR^É^d

/IU NIdPAI DÍAS^ÍSTEN ClA.SOCIAL-
MPJ N9 17.550.50y/00ül-00
éssyka Raflégia Lima Sousa

Secretária Municipal de Assistência Social
Contratante

EIRELI

CNPJ n9 19.604.956/0001-20
Marcilio da Fonseca Pinto Neto

Representante Legai
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlío Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N9 17.550.509/0001-00

Fundo Municipal de Assistência Social

Contratado
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