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CONTRATO NS004.1204224.2411024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 2411024/2021

TERMO DE CONTRATO N9 1204224/2022, QUE FAZEM

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

EIREll.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS por intermédio do Fundo de Manutenção de Educação
Básica de São João dos.Patos /MA,-inscrita'no-CNPJ n2 31-.342.177/p001-O8,-neste-atP'-representada pela
Secretária Municipal- de Educação, Sra. Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira, portadora da Carteira de
Identidade ns 3.315.608 (SSP/PI) e XPF n2 986.676.024-34, doravante denominada CONTRATANTE, e a
empresa TERRA CONSTRUTORA E LOCADORA' EIRELl, inscrita no^ CNPJ/MF sob q ns 19.6p4.956/0001-20,
sediada na RUA 07 DE SETEMBRO, Ns 580, CENTRO, CEP: 65.665^000, em São João dos.Patos/MA, doravante
designada CONTRATADA,'neste ato representada pelo Sr. Marcíiio da Fonseca Pinto'Neto; portador da Carteira
de Identidade n? 676372921 (SESP/MA) e CPF;n2-709;7Í5;681r91, tendo emvista o queconsta no Processo ne
2411024/2021 e em observância às disposições^ de junho de Í993, da Lei ns 10.520, de
17 de julho de 2002 e na Lej:n8.8.078, de;W9Ò-Còdigo-de-Djefes^dótonsumldor, dò Decreto n® 7.892, de 23
de janeiro de 2Ò13,Tesolveifi-ceiebrar o"^.presente:Têrmo'de'̂ Gòntfato,'de"co?rehte do Pregão Eletrônico n?
31/2021, mediante as cláüsulas e condições a-seguir enunciadas. '

li. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

s -.i / / .-1
' í /.

;-V , .

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação déjempresa especializada para a prestação
deserviços de recarga de tonners dé ImpréssòraTèm gerai pára atender-as necessidades do!FUNDEB deSão
João dos Patos/iyiA, conforme especificações e quantitaTivos'estábéiécidps po Termo de Referência, anexo do
Editai. ' " 1

1.2. Este Termo

proposta vencedora.
írmo de Contrátò>vihcuiá-se ao Editai do Pregão Elétfônico,'̂ jidéntificado no preâmbulo e à
Jora, independentemente de transcrição. >',= í—-'' ^ i

1.3. Descrição do objeto: ..•j

• - ÇjrQiyDEB--- >

ITEM j • descrição DOS SERVIÇOS ' UND. QTD V. ÜNIT. V. TOTAL

1
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA A lASER DE TODOS
OS MODELOS

SERVIÇO 100 rS lisloo R$ 12.500,00

2
SERVIÇO DEj RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA AJATO DE
TINTA DE TODOS OS MODELOS

SERVIÇO 17

/

R$67,00
y

R$ 1.139,00

f _ —•
- —

TOTAL: 13.639,00

57' CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1.0 prazo devigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data
de28/04/2022 e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §ie, da Lei ns8.666, de
1993.

'3. CLÁUSULA TERCEIRA-PREÇO.

3.1. Ovalor do presente Termo de Contrato é de R$ 13.639,00 (Treze mil, seiscentos etrinta e nove 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 integrai do
objeto da contratação.

!4. ciÃUSULA QUARTADOTAÇÃO 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: 15 FUNDO DE MANT.EDESEN, DA EDUCAÇÃO BASiÇA-FUNDEB ' " J
UNIDADE: MANUTENÇÃO,DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0026.2114.0000 - MANUTENÇÃO EFUNCiONAMENTp DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAJURÍDICA

i5. CLÁUSULA QUINTA- PAGAMENTO.

a) Opagamento será mensal, efetüado no prazo: dê"até sbjítfinta) dJàs;.cppsecutÍvos, ^ompanhado da
Certidão de Débitos Reiativòs-.a Créditps Tributáriòs-Féderais e"; àjDívJdá-^Ãtiva-dá União, CNDT e FGTS, com
vaiidades compatíveis à dátá do pàgarhento, desde quehão haja fatorirhpeditivo'provocado pela Contratada.

16. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.
1

j}
y '\v{

A, i j j.
6.1. Os preços são fixos e irreajusUveis ho:prazo.de:um\ano cont,ado'da data limite para, - !
a apresentação das propostas. ' -j|
6.2. Dentro do prazo de vigência doxontrató e mediante solicitação da cdniratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após p interregno de.urh ano, apiicando-sé o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anuaiidadé.'' •1
6.3. Nos reajustes subsèquentes'aò primeiro, o Interregno mínimd de um'ano "será contado á partir dos efeitos
financeiros do úitimò reajuste. ^ ..
6.4. No caso de atraso ou nãò divuigaçãb.db:índice*(Je reajuhamèntó, o^pNTRATANTE pagarájà CONTRATADA
aimportância calculada pela última'variáçãò'cònhecidá,.li4uidanáò,á;d^ correspondente tão logo seja
divulgado o índice definitivo. /v'.' . . i
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meniÓria (de"cáicüió référente ao reajustamento de preços do
valor remanescente, sertipre que este ocorrer. V . .
6.6. Nasaferições finais, p índice utijizado para reajuste será, obrigatorlarnente, o definitivo. .
6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forhia^não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que viera ser determinado pela legislaçãò então em vigor.
6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes-elegerãò novo índice oficiai, para
reajustamento dó preçodo valorremanescente, por meio de termo aditivo. - -

'l-.. - . CIÃUSUIÂ SÉTIMA -GARANTIA DE EXECUÇÃO.

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

riÃUSlTlA OITAVA- ENTREGA ERECEBIMENTO DOOBJETO.

9, a) O produto deverá ser entregue de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de
Administração. Ohorário da entrega deve ser de acordo com ofuncionamento das Secretarias: das OShOOmin
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às IBhOOmln. 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) 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 tpners, por meio de-Processo licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico com Registro dè Preços, do tipò menor Preço pôr 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 neste termo de referência;
16. • Todos ds produtos entregues deverâo.estar-ácompanhados de um comprovante de recibo o qual
constará a assinatura do recebedor, em duasívías.(urria^viaipara-o fornecedor e um para a unidade). Os
produtos devem ser conferidos de acordo corh á ordem*de-fqrnecimènto, qujnjidade e qualidade. Caso não
estejam de acordo com as normas,"os.rrieVmos deverão ser dêvòlyidpf juntamente com o comprovante de
entrega não assinado. - • •.

%1, GWÚSJJJAiNONA FISCALIZAÇÃO,.

17.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por-Comissão/Representantei designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo dOiEdltal.

18. CLÁUSULA DÉCiMA foBRIÒÃÇÕES DA CONTRATANTE EOA CONTRATADA.

AContratante seobriga •• •• ' ->-///' í{:^}

a) acompanhar efiscalizar aexecuçãadÒ!Çòntrato;>-t-.^*--, '{
b) permitir olivre acesso dos empfegãdòs^dà\cohtrátãdÍ;àsjdepénd contratante parajtratar de
assuntos pertinentes aos produtos â~dqüiridjDs; - '' [
c) rejeitar, no todo ou èm parte, os produtos em clêsacordo'cornrdxontratg; • -j
d) proceder ao piagamento do contrato dentro do prázq-èstabelecido; '
e) proporcionar todasas condições necessárias ao bom andamento dó fornecimentoídos produtos atestados.
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso. /

A Contratada selobfiga a:
a) manter preposto.^-aceito pela-administraçâo da Prefeitura-Municipal deSâo-João do*s Patos-MA, durante
todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempreque fornecessário;
b)informar ao Chefe doSetor de Compras da Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA, ou aoseu
substituto eventual,quandofor o caso, qualqueranormalidade 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 aterceiros, decorrentes de sua
culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade afiscalização ou o
acompanhamento do contratante;
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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-ihe 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 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)arcarcom todas as despesas, diretas bu indiretas, decorrentes.ào cumpriméntò dasobrigações assumidas,
sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de São João dosPatos/MA. \
k) a contratada será responsável pela idoneidade' e pelocomportamento de seusempregados,!subordlnados
ou prepostos. j • !

.. í-TTi'!-"!.

ÍÍ9. CLÃUSUU DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRÁTIW^ _ _

19.1 . Comete infração^admiriistrativa/nòs termos da Lerris iÔrsiÒ, çle^d02,'-o'|lcitante/adjudicatário que:
19.2. Não assinar o termo de,cphtrato,.ou aceitaT/retirar o Instrumérito/equiválente, q'uando convocado
dentro do prazo<de validade da,proposta; ' i

19.3. Apresentar documentaçãofalsa;_ _ -1 \V.; |

19.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no.certame;~ ~ '

19.5. Ensejar'0 retardamento'da,execução do objeto;

19.6. Não mantiver a propòsta; ••

Cometer fraude fiscal; . ' . '. v19.7.

19.8. Comportar-se de modo inidôrleo;- ~- - -

19.9. O atraso'injustificado ou retardamento na 'prestação dê serviços objeto deste certame sujeitará a
empresa, a juízo^ da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio porcento) pordia de atraso, até o limite
de 10% (dez porjcento), conforme determina part. Ns 86, da Lei Ns 8666/93.

I . • y
19.20. Amulti prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada;possuir com a Prefeitura
Municipal de SÃO j'OÃÒ D'ÕS'P'ÁTÕ"s/MÀ, e põdèrá'cümuíar~com ás'dêmars~sa'nções administrativas, inclusive
com as multas previstas.

19.21. Ainexecução total ou pardal do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as
seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Ns 87, da Lei Ns 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas edanos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre
o valor total do contrato;
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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 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 inidoneídade 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. N® 87 da Lei Ns 8.666/93, c/c art. Ns 79 da Lei N9
10.520/02 e art. N9 14 do D^ecretq N9 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 encarninhárlo devidamente
informado para à apreciação e decisão superior, dentro do mesmoprazo. '

20.2. Serão publicadas na Imprensa Oficial db Municfpip de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA as sanções
administrativas previstas neste edital, Inclusiyê a reabilitaçãaperante a Administração Pública;

[20. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.
1• 1 •: ;' . . ; j ij!)

20.20. OPRESENTE TERMO DE CÒNTRÁTO..PODERÁ SER RESCINDIDO:' //}
1 ^ v"'-' 1/ \\

20.20.1. Por ato^ unilateral e escrito'da Administração,Inás^^situações. previstas nos incisos Ia XII e XVII do art.
78 da Lei n9 8.666, de 1993, e com asj;on^qi^ncms; lndiçàdas np;,art;'̂ 8p da ,mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas nbTermo de Referência; anexo ao Edítál;|' •.

20.20.2. Amigavelmente, nos terrnps' do art. 79, inciso II, da Lei n9 ?,666, cie1993.

20.21. Os casos de rescisão contratual serão formalmente'motivados, assegurando-se à ^CONTRATADA o
direitoà prévia é ampla defesa.J.' . • ' • * '• u ! '/,• í

20.22. ACONTRATADA reconheçè pSidireitos da^CófgRATANTE^emV rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei!n98.666, de 1993Í,. '

20.23. OTERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECÊDIDO"pE'REWTÓRIO" INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS,
CONFORME O CASO:

: • í

20.23.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridosou parcialmente cumpridos;

20.23.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

20.23.3. Indenizações e multas.

|21. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES. . .

21.20. ÉVEDADO À CONTRATADA:

21.20.1. Caucionar ou utilizareste 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.
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22.20. Eventuaisalterações contratuais reger-se-âo pela disciplina do art. 65 da Lei ns 8.666, de 1993.

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 contra_to.

j23." CLÁUSULA 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, ha Lel ns 10.520, dé 2002 e demais normas federais de licitações è contratos administrativos e,
subsidiariamentè, segundo as disposições çontidas:na;Lei^n^8,078, de1990 - Código de Defesa do Consumidor
- e normas e princípios gerais dos contratos.r"i'7r-"í i

'24. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- PUBLICAÇÃO. 1
' ? 1

24

Oficial

.20. Incumbirá à CONTRATÀNTÈ. provldénciar ';a_^publicaçãp dès'té;.in^trumehto, por extrato, no Diário
icial do Município, no prazo previsto'na Lei n2,8.666, de 1993. ' f

Í25 CLÁUSULAbÉCIMÃSÉflMA-FISCALIZAÇÃO.
1. Acontratante designa Maria dè-Lourdes Rodrigues Ribelro-Céité,\ém' conformidade cóm a portaria ns

011/2022 como fiscal dó cohtrato_que-irá.acomp'anharxO:fecebiménto dos materiais provisoriamente e
definitivamente. TI''! ''íl i

2. A contratada deverá facilitarípor todos os meios ao seu:alcance a,ampla ação da fiscalização atendendo
prontamente assolicitaço^es que lhe forem efetuadas. ///'.-r- Vi j
Esclarecer ou solucÍonar'incoerência's,%falhas e omissões qüe':e'̂ ntúalmehté contatadas :no ato daentrega
do objeto que esteja em desawrdp^com^^os^termpsjiessè contrato^e.do termo de referencia do processo
licitatório quê cleu origem àéste"térmpjde co7rtráto^.'~ .

3.

26. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA^ FORO.

24.20. Éeleito ó Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA para dirimir os íitígíos qué decorrerem da
execução deste Terrno^de Contrato que não possam ser compostos, pela conciliação, conforme art. 55, §2sda
Lei ne 8.666/93.1 • ' .

1

Para firmeza e validáde^dÕ páctuádd, o presenteTeymõ'dê'Córitr'at'õfõi la"vra"dóTm duas(duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
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São João dos Patos/MA, 28 de abril de 2022.

FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
CNPJ NS31.342.177/0001-08

Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira
Secretária Municipal de Educação
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(I,
\> tt

unicef®

'• - '•

. t

TERRA^ONOTj^RA ELOCADORA EIREül

Marcillo da Fonseca, Pinto Nètò.

Representante^Legal;^ ,
, \ ^oritraiadio A)

' N, .• j J"

k.ií. , r,

-. i, i"í' ••

TESTEMUNHAS:

1- . 'CRfy--' '

.GPR'-i i

rv V- • •

2-

r

I -V\ :•• /
ro •I.

!=• "Í-^V • ^ J : , 'a' ' • . - • :
I... -j- * ' I ^ j ' ' ' '.^ '

i:'"'

»;v:7-v,
3 !

. ; .:.•>. •
j- i s

•í..»;' 'L- ÇV j

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

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


