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CONTRATO NS005.1204225.2411024/2022
PROCESSOADMINISTRATIVO NS2411024/2021

TERMO DE CONTRATO NS 1204225/2022, QUE FAZEM
ENTRE SI O 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 Municipal de Saúde de São
João dos Patos/MA, inscrito no CNPJ ns 10.547.447/0001-39, neste ato representado pelo Secretário Municipal
de Saúde, Sr. Kayro Coelho de Sousa Corrêa, portador da Carteira de Identidade n® 2.201:035 (SSP/PI) e CPF ne
012.674.713-01, doravante denominada CONTRATANTE, e,a :empresa TERRA CONStRUTORA E LOCADORA
EIRELl, inscrita notNPJ/MF ns 19:504.956/0001-20, sediada na RUA 07 DE SETEMBRO, N9 580, CENTRO, CEP:
65.665-000, em São João dos Patos/MA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
Marcílio da Fonseca Pinto Neto, portador da Carteira de Identidade n^ 676372921 (SESP/MA) e CPF n®
709.716.681-91,'tendo em vista o que consta no Processo nS 2411024/2021 e em observância às disposições
da Lei n9 8.666, ^de 21 dejunho.de 1993, da Lei h5lÒ;52Õ,^de lZ^de julho de 2002 ena Lei risi 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, do Decreto n® 7í892,''de'=23^dé.janeiroide 2013, resolvem celebrar opresente
Termo de Contrato, decorrente*do_,Prégãp •ElétrôniçojT^31/2Ò21v=rnediante'as:cláusuías e condições a seguir
enunciadas. | ' --'j ' |

IZ

1.1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

o objeto do presente Termq'de Contrato é a contratáção de émprésá especializada para a prestação de
serviçosde recargade tpnners de im'pressoraVém.gerar'para.ate'nÓer as.hecéssidãdès do Fundo Municipal
de Saúde dé São João dos Patps/MA, conforme especificações é quantitativos estabelecidos no Termo de
Referência, anexo do Edital..-

i;.
1.2. Este Termo de Contrato."vincula:Sé'ao Edital do" Pregão Eletrôriico,-identiflcado no preâmbulo e à
proposta vencecjora, independentemente dè transcrição. '•

Descrição do objeto: -- .-Z"-1.3.

' - 1
ITEM ^ DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - \V/', •" UND. QTD - V. UNIT. V. TOTAL

1
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA A LASER DETODOS
OS MODELOS

SERVIÇO 150 R$ ^5,00 RS 18.750,00

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

SERVIÇO Í5. RS67,00
/

RS1.005,00

; ^ TOTAL: 19.755,00

MAC

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QTD V. UNIT. V. TOTAL

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

SERVIÇO 30 RS 125,00 RS3.750,00

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

SERVIÇO 5 RS 67,00 RS335,00

TOTAL: 4.085,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QTD V. UNIT. V. TOTAL

1
SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA A LASER DE TODOS
os MODELOS

SERVIÇO 20 R$ 125,00 RS2.500,00

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

SERVIÇO 5 RS67.00 RS 335,00

TOTAL 2.835,00

CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA.

2.1.0 prazo de vigêncja destèTermo deCoritrato é"áquêIè'fixa'clò.np Termo de Reférêhcia, co'm início nadata
de 28/04/2022 e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §19, da Lei n? 8.666, de
1993. 1

a. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

3.1.

reais).

• V- .

Ovalorido presente Térmo de Contrato é de;R$'_2j;675,00 (Vinte séis mil, seiscentos èsetenta e cinco

3.2. No valor acima:é5tãò^-incluídas todas as'despesas ordinárias'difetas''e lindlretas|decorrentes da
execução contratual, inclusive,trlbutos-e/ou.imposto5,;encargos sociàis,,t'rábàíhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete^seguróie outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação. '

;4i ^ÇJjÂUSUIAÇiyARTA - pOTAÇÃQiORCAMENTÁRIA.

4.1. As despesas, decorrentes desta; contratação estão programadas'ern dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para b'exercício de 2022, na classificação abaixo: l

' J--. •. {I . -'•I Xx j' Í f

I ' lr,.\ .''í j '1 I
PODER: 02 PODER EXECUTIVO 5
ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE o. ••
UNIDADE: FUNDO MUNlciPALDESAÚDE * X V
10.301.0014.2068.0000-r- MANUTENÇÃO EIMPLANTADO DAS AÇÕES DOTRÓGlVkMÁS^E DA FAMIUA
3.3.90.39.00-OUTROSSERVIÇOSTERCEIRdSPÉSSOÀJURIDÍCÀ'' "

PODER: 02 PODER EXECUTIVO , s '
ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0031.2078.0ÓOO - MANUTENÇÃO EIMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
3.3.90.39.00- 0UTr!0S SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

I

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - '
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0032 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANlTARIA
10.305.0032.2087.0000 - MANUTENÇÃO EFORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Í5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

-• ? .•/ /

•

a) Opagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CNDT e FGTS, com
validades compatíveis àdata do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado peia Contratada.
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6.1. Os preços são fixos e irreajustávels no prazo de um ano contado da 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 sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
a importância calculada.peia última variação conhecida,'!iquidando a diferença correspondente tão logo seja
divulgado o índice definitivo. I
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória dê cálculo referente ao reajustamento de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer. >

6.6. Nas aferições finais, ò índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. •
6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha.a ser extinto ou dê qualquer forma rião possa mais
ser utilizado, será adotado, èm substituição, o que^ier a s^èndeterminado pela legislação entãoemvigor.
6.8. Na ausência de previsão legai quanto ao índicesübstituto, as partes elegerão novo índiceoficial, para
reajustamento do preço do valor.remanèscentié,'por rnejò"deTefrno-aditlvo^.,---2:r^-v

• _ "-"rv '••n'' • •M ò"j '
i7. CLÁUSULA SÉTIMA-GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência dê garantiade execução pàra-'a presente contratação.

;8. CLÁUSULA OITAVA- ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.
I

9. a) O produto devêrá ser. entregue de acordo com a nécessidade da Secretaria Municipal de
Administração. Ó horário da entrega deve ser de acordo com o^funçionamento das Secretarias: das OShOOmin
às 13h00min. O, não cumprimento'das entfegas nas datas e horários .determinados ocasionará penalidades
cabíveis. '_v V. 1
10. b) Todos os produtos licitados deyerãp^ser entreguès diretamente'nas Secretarias Municipais e em
suas respectivasjdependências mediantêiÕRpEM D^ORNÉÇIMÉNfp;c^Í_da por pela Secretaria solicitante.
11. c) No ato da entrega, os "p'ród_uto'ique-nãqIestivefem'em'acordó_com o especificado no edital serão
devolvidos; e, as déspesasde frete e/ou oütfos^serâo por-coritáida^ernpresa contratada; |
12. d) O horário da entrega deve ser Je aàDfdo',',cím a'fünclonamento das unidades: OShOOmin às
13h00min horasl . - , '

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 dê recarga de tpners, por meio de Processo licitatório na
modalidade Pregão Eletrônicocom Registro de Preços, do tipp menor Preço por.itèm; - '
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 os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual
constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e um para a unidade). Os
produtos devem serconferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não
estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de
entrega não assinado.

ML CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO:
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17.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

118. CLÁUSULA DÉCIMA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

A Contratante se obriga a:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de
assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou ern parte, os produtos em desacordo com o contrato; "
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estábèleçido; ;
e) proporcionar todas as condiçõesnecessárias ao bom andamento do forhecimentò dos produtos atestados.
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o çasò.- - - • -

AContratada seObriga a: . , ' . - \
a) manter preposto; aceito pela administraçãp OáVpréfêjturá^^MuniCipal dè São Joiò dos Pa):os/MA, durante
todo operíodo de vigência da licitação, para; répr^ehtá-lbíSempr^que for necessário;, j
b) informar ao Chefe do Setor-de Corhpras^da^^Prefeitlíra'Municipal' de São-João dos Patos/MA, ou ao seu
substituto eventual,, quahdôTNfprCpjçasò, qualquer anormalidadepde;.,^carater urgéhtè e prestar os
esciarecimentosíjulgados necessários;'/, , ^ |
c) manter, durante toda aexeçução dó contratp,'érri comp'adbilidade,còm as ób?igações assurnidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigjdàs ha licitaçãp;v. ^ , ;
d) responsabiiizár-se pelos danos causados diretame"hte;à Àdminjstráção òü á terceiros, decorrentes de sua
culpa, ou dolo na execução.do cohfrato,'não exclu]ndo;ou'reduzindo essá:résponsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento^dò contratante;'! ,J / •,
e) cumprir e fazer cumprir, seus prepóstòs oií cbnvêniãdbs, léis,Têgulã^mentos e posturas, berri como quaisquer
determinações emanadas das ^^oHdadês competentes, perthentès àmatéria objeto da ;còntrataçâo,
cabendo-lhe única eiexclusivajespónsabilidàde pelas consequêndasdé qualquer tránsgressãOíde seus
propostos ou corivéhÍentés;'̂ ^k^ / |
f) comunicar fiscalização do contratante; pórescrito, quand^o»verífica/-quaisquef condições;inadequadas à
aquisição dos produtos ou ajminêhçia de fatos què;poJsam:"prejúdicá,r aperfeit execução.do contrato;
g) não transferir aterceiros, quer tótól,pu^pa'rçia!mehtéró;objeto;a,^e'r c^ adevida anuência da
Prefeitura Municlpáfdè São Joãodos Patós/MA.- ' ' - '
h)substituição de todó e qualquermaterial que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordocomo
exigido; ' •• •" , j
i) entregar os produtos rips>pfázOs,.condições e-IOcal indicado,_sujéitáhdo-se no que couber ásUeis do
consumidor; 1 ^ /
j) arcarcom todasàs despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento dasobrigações assumidas,
sem qualquerônus a Prefeitura Municlpal de SãoJoão dos Patos/MA. •
k) a contratada sera responsável-péla^idoneidade e-pelo corriportamento^de-seus-empregados, subordinados
ou prepostos.

^19. CLÁUSULA>DÉCIMA PRIMEIRA-SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1 . Cometeinfração administrativa, nos termos da Lei ns 10.520, de 2002, o licitante/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;
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19.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.6. Não mantiver a 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, a juízo da Administração, à mult%mpratória'de 0;5% (melo por centoj por dia de atraso, até o limite
de 10%(dez por centd), conforme deterrnina o art. Ns 86, da Lei NS 8666/93. ;

/'

19.20. Amulta/prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, e poderá cumular còm as demais sanções administrativas, inclusive
com as multas previstas.

19.21. A inexecução total ou parcial do objeto'cõhtrata'^do, a Administração poderá aplicar;à vencedora, as
seguintes sançõès administrativas, nos termos dó artigo N9 87; dà.Lèi Ns 8.666/93:. •

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa coni natureza dé.perdas eidápos da ordem cJè até 20% (vinte porcento) sobre
o valortotal do contrato; "Ai \\\/ '

c) Suspensão temporária de.jparticipação em licitação e impedirriéhto de contratar com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DÕS PATOS/MA, por prazonão sirperiõ"r^02 (aõls);anbs; i

i i!'! í
d) Sendo que em caso ,de>inexecuçãoitotal, sem justificativa'acejta^.ç^ela Administração da Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS.'PAfos/MÁ,^erá.aplÍcádò o limite máximp''temppral previsto ppa a penalidade
05 (cinco) anos;, •>'

e) Declaração de jnidoneidaáe para^licitár^^jüntó-^^^iÁdrhinistraçãb Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição," oú até.que.sejá promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, dé acordo com o inciso IV dp art.;':N?'8'7,da Lei Ns 8.666/93, c/c art.,N9 7^ da Lei N9
10.520/02 e art.íNS 14 do Decreto Ns 3.555/00. . •

I '

20.1. Do ato que aplicara 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 encamlnhà-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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

20.20. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

20.20.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art.
78 da Lei ns 8.666, de 1993, e com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação dassanções previstas noTermo de Referência, anexo ao Edital;
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20.20.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n® 8.666, de 1993.

unicef^í?

20.21. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.

20.22. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei ns 8.666, de 1993.

20.23. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPEaOS,
CONFORME O CASO:

20.23.1. Balançodos eyentoscontratuais já cumpridps ou parcialmente cumpridos; """

i

20.23.2. Relação dós pagamentos^já efetuados èainda devidos; j
i .

20.23.3. Indenizações e multas. " . . ^

i21. . CUUSULÃDÉCiMA TERCEIRA--VEDAÇÕES. „ J

21.20. ÉVEDADO ÀCONTRATADA: ' r--t\ •

21.20.1. Cauciorjar ou utilizàresteTermò de Contrato^pára qualquéRÒpéração finariceira;

21.20.2. Interromper a execução'contratual sob alegaçãp;de inadirnplemênto por parte daj CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei. - i V-iV

t -l," _ _ || """ . i, ^

^ CLÃÜSLJLA DÉaMÁ QUARTA ^ÃLTERÁÇÕkT '̂ " " 1

22.20. Eventuáis alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina'do aff/és da Lei ns 8.666,ide 1993.

22.21. A CONTRATADA é .obrigadf a.Naceitar, nas mesmasrcondjções ,contratuais, os| acréscimos ou
supressões que se fizerem necessáriQ.s;,até o limite de 25%.{vlnte'e cinco porcento) dp valor inicia! atualizado
docontrato. ' "i' • :

22.22. As supressões resultantes^deacordo celebVádo.èntfi.as^pârtes contratantes,poderãolexceder o limite
de 25% (vinte e cincoporcento);do valor iniciaLatualizadoldo contrato. . i

l23. ~ CLÁUSULA DÉCIMA QÚÍNTÃ -"dOS CASOS ÕMISSOS.
- ' /

23.20. Os casós omissos serão decididos pela CONTRATANTE,, segundo as disposições contidas na Lei n®
8.666, de 1993, ha Lei ns 10.520, de 2002 e demais norrhás federais de licitações e contratos administrativos e,
subsldiariamenté,.segundO:as disposiçõès-contidas.na.Lei-n9.8.078,.de-1990 - Códígo-dé* Defesa do Consumidor
- e normas e princípios gerais dos contratos.

54! ÕÃUSULA DÉCIMA SEXTA-PUBLICAÇÃO.

24.20. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.

5$."' CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA ^ FISCALIZAÇÃO.

w\A/w.saojoaodospatos.ma.gov.br

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

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000

CNPJ N9 10.547.447/0001-39

Fundo Municipal de Saúde

1. A contratante designa Suzana Maria Leão Coelho de Sá, em conformidade com a portaria nS 011/2022
como fiscal do contrato que irá acompanhar o recebimento dos materiais provisoriamente e
definitivamente.

2. A contratada deverá facilitar por todos os meios ao seu alcance a ampla ação da fiscalização atendendo
prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas.

3. Esciarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões que eventualmente contatadas no ato da entrega
do objeto que esteja em desacordo com os termos desse contrato e do termo de referência do processo
licitatório que deu origem à este termo de contrato.

CLÁUSÚI^^DÉCÍMA OITAVA - FORO.

unicef®

24.21. Éeleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃOíDÒS PATOS/MA paraidirimir os iitígios que decorrerem da
execução deste Termo de.Contrato,que:nâo:possa.m ser compostos pela conciiiaçãoj conforme art. 55, §22 da
Lei n2 8.666/93. • , ' - ; , , ^.

Para firmeza e vaiidad&dò pactuado, o presente Termo^de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depoisidê lido é^áchadp em ordem, vai assihádõ^péios contraentesi.

s.

TESTEMUNHAS:

1-

2-

Sãò João dos Pato; abril de 2022. ,

FUNDpMUNICIPAL'DE'SAÚDE "j/JJ
• ' CNPJ W|10.547.447/aobl-39 f'-?]

Kairo Cqelho de Sousa Corrêa
-X . s'ecretário'̂ Munlcipal de Saúde, •' '

Contratante

,e(^N?Tl(L^0RAE'íÍ)eÂDORAElRELI
cm n9 19.604.956/0001-20 ,

Marcilio da^Fonseca RlntOsNeto

Representante Legal
Contratado

CPF

CPF
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