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TERMO DE CONTRATO NS 1204223/2022, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA,
E A EMPRESA TERRA CONSTRUTORA E LOCADORA

EIRELI.

APREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS por intermédio da Secretaria Municipal de Educação de
São João dos Patos /MA, inscrita no CNPJ n^ 31.342.177/0001-08, neste ato representada pela Secretária
Municipal de Educação,-Sfá. Marianna Lyra da Rocha SantosTeixeira, portadora da Carteira de Identidade ns
3.315.608 (SSP/PI),.é CPF n9 986.676.024-34, doravante dehòminadá .CONTRATANTE, e a lempresa TERRA
CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 19.604.956/0001-20, sediada na RUA 07 DE
SETEMBRO, N^/SSO, CENTRO, CEP: 65.665-000, em São João dos Patos/MA, doravante designada
CONTRATADA, hesté ato representada pelo Sr. Marcílio da; Fonseca Pinto Neto, portador da Carteira de
Identidade ns 676372921 (SESP/MA) e CPF ns 709.716:681-91, tendo em vista o que corista no Processo ns
2411024/2021 é ern observância às disposições da Lern9.-8.666,'de 21 de junho de 1993, da Lei ns 10.520, de
17 de julho de 2002 e na Lei ns 8.078, de^l990^-.Çódigò^e'D^efesa;do Consumidor, do Decreto ns 7.892, de 23
de janeiro de 2Ò13, résoIyern-telebrar d presente.Termo lJè Contrato, decorrente dò Pregão Eletrônico n9
31/2021, medianteas cláusulas eicõhdiçõés a seguirenunciadas.1 i

ílT CLÁU^lÃ primeira - OBJETO. ^ 1

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 gerai. para'játender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação de São João dos Patos/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no
Termo de Referência, anexo do Edital. !

1.2. Este

proposta vencedora
Termò de Contrato,vincula-sè.ao Edital do Pregão Eletrônico,-Identificado nd preâmbulo e à
:edora, Independentémenté de transcrição. i

1.3. Descrição do objeto:
/--•

! -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ' !
ITEM descrição'DOS SERVIÇOS ' UNO: QTD V. ÜNIT. V. TOTAL

1
SERVIÇO DE|RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA A WSER DE TODOS OS
MODELOS

SERVIÇO 50 R$ 125,00 RS6.250,00

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

SERVIÇO 7 RS67,00 RS469,00

TOTAL! 6.719,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1.0 prazo de vigência deste Termode Contrato é aquele fixado no Termode Referência, com início na data
de 28/04/2022 e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §19, da Lei ns 8.666, de
1993.

•3. CLÁUSUU TERCEIRA - PREÇO.

3.1. Ovalordo presente Termo de Contratoé de RS 6.719,00 (Seis mil, setecentos e dezenovereais).
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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: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: SECRETARIA DE.EDUCAÇÃO
1.500.00 200.001 MDÊ
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL - ' -l

12.361.0003 GESTÃOADMINISTRATIVA

12.361.0003.2010j000O- MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUWÇÃO
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, _

15. CLÁUSULA QUINTA -PAGAMENTO.

a) O pagamento será-mensal," efetuado no prazo|de até 30'(trinta) dlas.-cpn^cutivos, acompanhado da
Certidão de Débitos Rêlativós .a; Créditos Tributários-Federals e à Dívida/Ativa-dá/união, CNDT e FGTS, com
validades compatíveis à data do págarriento, desde que hâd-haja fator impeditivo provocado.pela Contratada.
______ , ; ' ' 1'J....LV i" ••

i6. CLÁUSULA SEXTA-VeAJUSTE. _ " ] __ I
j ' ' " • •^ -Jj s. , ••'lT- i';.
' •[ j \ *t K

6.1. Os preços são fixos e irreajustáyeis no prazo de.um ano:contado daidatadimite para :
aapresentação das propostas. ' : , í;' - |
6.2. Dentro do prazode vigência do contrato e mediantèsoi]citação',dã contratada, os preçoscontratados
poderãosofrer reajuste após6 iriterrégno de umano; aplicando-sé ò índicé iRCÀ/IBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade: "" '//
6.3. Nos reajustes subsequentes aò primeiro, o interrégno mínimodè um anóserá contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste. . / -
6.4. No casode atrasoou não divulgação dp índice,de reájustâmérito,'ò CONTRATANTE pagará'à CONTRATADA
aimportância calculada pela última variação conhecida] liqu[da'i£do>a dif^énça correspondente tão logo seja
divulgado o índicedefinitivo. V\ // "T" '
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória:de cálculo referente ao reajustamento de preços do
valor remanescente, sernpre que este ocorrer.

6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será,.obrigatoriamente, o definitivo.
6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto bu de qualquer forma não possa mais
serutilizado, será adotado, em substituição, oque vier aserdeterminado pela iegisl^ão èntão em vigor.
6.8. Na ausência de previsão legai quanto ao índicesubstituto, as partes elegerão^riovo índiceoficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

ÍZi.. CLÁUSULA SÉTIMA-GARANTIA DE EXECUÇÃO.

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

"S] CLÁUSULA OITAVA - EN"trÍGÃT 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 solicitante.
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) Afiscalização 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 me[o_de Processo licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico com Registro de Preços, do tipOimenor.Preço por item; ^
15. • O preço'ContÍdó na proposta dos iicitantes deverá incluir todos ps custos e despesas, tais como:
custos diretos e jndiretos, tributos incidentes, taxa de ádrriinistração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro, e-outrpl necessários ào cumprimento Integral do objeto
presente neste termo de referência; - '

16. • Todos os produtos entregues deverão estar,acompanhados de um comprovante cie recibo o qual
constará a assinatura do recebedor, em duasjvias (uma^vià,'para o fornecedor e um párá a unidade). Os
produtos deverri^sèr conferidos de acordo com a-ôfdem'cle fprnecitriento, quantidade e qualidade. Caso não
estejam de acordo com asrnorrrias,-ps mesmos deverão ser devpivjdos.juntamente com o comprovante de
entrega não assinado. ' • " '

S?."" CIAÚsijlANÕN^^ . :

17.1. A fiscalização'da execução do objeto será.,efetuadà pôr Gomissão/Representanteí designado pela
CONTRATANTE, na forma estabeleòida no Termo de Refèrêncià; anéxÔ dôEditaL

18. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE EDA CONTRATADA. : \ •..., 5 - . . ^

- - • " r"-' 'i ,

AContratarítè se obriga a:;. , ' . V /V; ^
í '/f /' r.;:

a) acompanhare fiscalizará execução"^.do coQtrato;.-..vN. l : -1
b) permitir o üvre acesso dosernprêgidos da contratadaàsdependências do cpntratánteparajtratar de
assuntos pertinentes aos prpdutos'adquirldos;
c) rejeitar, no todo ou em :parte, os produtoaerp desacordoicom^ contrato; j
d) proceder ao pagamento do'contrato dentrodo pfazo'estábelecido;^ - . ,
e)proporcionar todas ascondições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos atestados.
f) Aplicaras penalidades contratuais, quando for o caso.

AContratada se'pbriga a: , - - - . • . ,
a) manter prepos^, aceito p^aádrninistraçâo da Prefeitura Municipal de São Jõãd dos Pâtos-MA, durante
todoo período de vigência da licitação, para representá-lo sempre quefor necessário;
b) informar ao Chefe doSetor de Compras da Prefeitura Municipal deSão João dos Patos-MA, ou aoseu
substituto eventual, quandofor o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
c) manter, durante toda aexecução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente àAdministração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade afiscalização ou o
acompanhamento do contratante;
e) cumprir efazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos eposturas, bem como quaisquer
determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação,
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cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas conseqüências de qualquer transgressão de seus
prepostos ou convenientes;
f) comunicar fiscalização 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 Joio 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,isubordinados
ou prepostos.

jl9, CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. ^ •
' ' f i

19.1 . Comete infração administrativa, nos termos daléi hs iO.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

19.2. Não assinar o termo.de contrato'oú aceitar/retirariçMhstmmen^o-equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;. -'7-' T' ;

19.3. Apresentardocumentação fáísa; \ " ~

19.4. Deixar deentregar.os documentos exigidos nópertáme; •

19.5. Ensejanoretardamentodáiexecuçãodoobjeto;_ . '

19.6. Nao mantiver a proposta;í.,

19.7. Cometer fraude fiscal;: •

19.8. Comportar-se de modo iriidôrieó;' ;

19.9. Oatraso injustificado ou retardamento há pre'sta_ção;dé^^r;viçós objeto deste certame sujeitará a
empresa, a juízo'da Administração, à multa'moratória deP;5%"(melò ppr cento) por dia de atraso, até o limite
de 10% (dez poricento), conforme determina o aft. Ns gg, da Lei N® 8666/93. '

19.20. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir.com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DÒi5 PAT0S/MA/ e poderá cumular com as demais sanções admiriikrativas, inclusive
com as multas previstas.

19.21. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as
seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo N2 87, da Lei Ns8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa 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 prazonão superiora 02 (dois) anos;
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d) Sendo que em caso de inexecução total, 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;

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. N9 87 da Lei Ns 8.666/93, c/c art. N9 72 da Lei N2
10.520/02 e art. N9 14 do Decreto N9 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
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-io devidamente
informado para a apreciação e decisão superior, dentro dp^mesmo prazo; •

20.2. Serão publicadas ná Imprensa Oficial do Muhicípiò.dé SÃÒ JOÃO DOS PATOS/iyÍA.as sançpes
administrativas previstas nesteedital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública!

i20. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- RESCISÃO. _

20.20. OPRESENTE TERMO DE CONTRATO PODER^SERÍRESCINDIpO:

20.20.1. Por ato^unilateral.è escrito-da Administração, nas situações previstas nos.incisos I a XII e XVIi do art.
78 da Lei ns 8.666, de 1993, è com as conseqüências indicadas hòVart.'80'.da.'mésma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sahções.previstas no Termo.de ReferêncÍa^,anexo ao Edital;' . f •

' r ' ' \ • A ' • f ^ » .
i . i « r ^ y \ '

t '• " -1 . -v ^ f '
20.20.2. Amigavelmente, nos tertrios do art. 79, inciso II, daleÍ!Ti?_8.666; de 1993. I

20.21. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motiva"clos,vassegurando-se à CONTRATADA o
direito àprévia éampla defesa. > —• - ~ ^

20.22. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em casò.de rescislo administrativa prevista
no art. 77 da Leiins 8.666, de 1993: . • , , •/

20.23. OTERMO DE RESCISÃO •SERÃ-RREÇEPlbO pE^RElATÓW DOS SEGUINTES ASPECTOS,
CONFORME O CASO:

20.23.1. Balanço dos eventos contratuais jácumpríàos ou parcialmentê cumpridos;
, J •

20.23.2. Relaçãodos pagamentos já efetuados e ainda'devidos; '
' " i

i

20.23.3. Indenizações e muitas.

•21. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

21.20. É VEDADO Ã 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 inadimpiemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ^.ALTERAÇÕES^

22.20. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão peiadisciplina do art. 65da Lei ns8.666, 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 inicial atualizado
do contrato.

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.

[23. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

23.20. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n2
8.666, de 1993, na Lei n? 10;52Ü, de 2002 e demais normas federais de licitações exontratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n2 8.078, dè 1990 - Código de Defesa do Consumidor
- e normas e princípios gerais dos contratos.

24. " CLAUSULÁ DÍGMA SEXTA -TÚBLIÇÃÇÃÕ^^
» - A V • .

24.20. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar ájpublicação deste instrumento, por extrato, no Diário
oficia! do Municjpio, no prazo-prevlsto na Lei n2j8\666;-de'1993:'̂ —

'25 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO. !
1. Acontratante designalMària de^Lourdes Rodrigues-Ribeiro Lèitei .ern conformidade com a portaria ns

011/2022 como fiscardp cpntrato que irá acompanhar o recebimentb;dòs materiais provisoriamente e
definitivaménte. • " • r'j/

2. A contratada deverá facilitar por todos os meios"ao seu -akance a\anipla ação da fiscalização atendendo
prontamente as solicitações que lheforem efetuadas.

3. Esclarecer ousolucionar incòérências, falhas e omis^es^^que eventj^lmente contatadas noato da entrega
do objeto que esteja em desacofdòx^oim os termos dessé"çõhtfãt"oe termo de referência do processo
licitatório que deu origem à este termo de contrato. '

26. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO.

. •/ ^ i

24.21. Éeleito o Foro da Comarca dé-SÃO JOÃO\DÕS-PATOS/MA,pa'r?^^ os litígios que decorrerem da
execução desteTermo de Contrató que nãò.possam ser» compostds'pela conciliação, conforme art. 55, §22 da
Lei n2 8.666/93.' ' '

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraéntes.
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São João dos Patos/MA, 28 de abril de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DívEDUCAÇÃO
CNPJ NS 3^t:3437Í7?/G001-08

Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira
Secretária Municipal de Educação

Contratante

E::ÍQÇ^bO^,EIREy
r;;pr^§L^.6^.95§^
- Marçllip da Fonseca Pinto Netó;] , ^

S ^ R^résentari '
Cõntrátadoíi ' : ''

.CP¥/

Sf/

/ -HA - í
íN I

n
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