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CONTRATO N9 001.22020221.2311025/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 2311025/2021

TERMO DE CONTRATO N» 22020221/2022, 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'cidãde'déSâo'Jõão'dõrPãtbs7MA'i inscrito no'CNPJ'n2''06!Ò8?;668/0üül-33, neste
ato representado p.elá Secretária Municipal de Administração^ Sra. Thuany Costa dé Sá Gomes, portadora da
Carteira de Identidade n® .0311460720061 (SSP/MA), e CPF ns 038.921.083-82, doravante denominada
CONTRATANTE, /e a empresa TERRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
19.604.956/0001-20, sediada na RUA 07 DE SETEMBRO, N® 580, CENTRO, CÈP: 65.665-000, em São João dos
Patos - MA, doravante designada CONTRATADA, neste.ato representada pelo Sr. Màrcílio da Fonseca Pinto
Neto, portador da Carteira de Identidade n® 676372921'{SES[?/MA) e CPF n® 709.716.681-91, tendo emvista o
que consta no Processo n® 2311025/2021-e em observâhcialas disposições da Lei n® 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei n® 10.520^ de 17 de-jülho de.2Ó02 é naJ.eiln2.8;Ò78,-de'l990 - C(5digp,de Defesajdo Consumidor,
do Decreto n® 7.892, de 23 de.janeirb de'2bl3, resolvem celebrar.-p>presente Tèrmo de Contrato, decorrente
do Pregão Eletrônico n® 32/2021, mediante as cláusulas e condições^a seguirie^un^iadas.

í l 'T i ... - 1

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.
i /--f • i I

1.1. o objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços de jmanutenção de éc|Uipamentos_de informática e impréssora em geral para atender as
necessidades da'Secretaria Municipal de Administração de São João dos Patòs/MA, conforme .especificações e
quantitativos estabelecidos no.TermP dé Referência, anexo do Edital.- -

1.2. Este Termo de Contrato-vlhcula-se ao. Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição. ' '

1.3. Descrição do objeto: -.-l L'

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ^- UND. QTD V. unít. V. TOTAL

1
COMPUTADORES (FORMATAÇÃO, INTALAÇÃO DE
HARDWARE ESOFTWARE, LIMPEZA ECONFIGURAÇÃO)

SERVIÇO 250 . R$ 97(00 R$ 24.250,00

2
IMPRESSORAS (FORMATAÇÃO, INTALAÇÃO DÉ
HARDWARE.E.SOFTWARE, LIMPEZA E.C0NF1GURAÇÃ0}..„

SERVIÇO 150 .RS55,00 R$ 8.250,00

3
CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DADOS E
WIRELESS

SERVIÇO 50 R$ 45,00 R$ 2.250,00

TOTAL: 34.750,00

5^ CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÈNCIAr

2.1.0 prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com iníciona data
de 28/04/2022 e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1®, da Lei n® 8.666, de
1993.
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'3. CLÁUSULA TERCEIRA-PRECOi

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de RS 34.750,00 (trinta e quatro mil, setecentos e cinqüenta
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, previdencíários, 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 orçarnentária própria,
prevista no orçamenjo dò Município, para b exercício de 2022; na classificãção abaixo:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 03SECRETARiÃ DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: SECREt|4RIA DE ADMINISTRAÇÃO í-íyy v;
04.122.0003.2004.0000 - MANUTENÇÃO EFUNCIONAM|NTOpÃ'SECRETA^A DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRÕ^PESSOaTÜRÍdÍcÃ^^^V" ^

5^ CLAUSULA QUINTA PAGAM ENTO.

a) Opagamento será mensal, efetuado nó prazojdei até 30 (trinta);;dias consecutivos, acompanhado da
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributáribs-Federàis e à Dívídá Àtiva da União, CNDT e FGTS, com

I • í I \ " ívaíidades compatíveis à data do pagarnento, desdepue nãò^haja fatprjimpeditivo provocado pela Contratada.
1

[6: CLÁUSULA SÊ^Â -^E/^STE^
i " •" ./ íH !i!i ' I

6.1. Os preços são ftxos e irreajustáveis no prazo de um ano contadopa dat^imjtepara ?
aapresentação das propósta's;/.''í| '-' V' ' //J" ./"w f -
6.2. Dentro do prazo de vigência''do'çbtitrãto é-mediante solicjtaçãq dá çontrat^^^^ ps preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interrégno dé um" ano, apJicando-sep'íób]ceJPCA/!BGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas apóf•a^pçorr^cia^da.ãnualidade:''̂ ^,'~ [
6.3. Nos reajustes subsequentes ao.pn^eirò;p\interregno"'mj^mo'de\umjrio será cohtado.a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste. - ''
6.4. No casode atraso ou não divulgação dó índice der,eájustarnentó, o CONTRATANTE pãgaráià CONTRATADA
a importância calculada pela última variação conhecida/liquidando a diferença correspondente tão logo seja
divulgado o índice definitivo. . ^ j
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada'a apresentar mèmória de cálculo referente ao rèàjustamento de preços do
valor remanescente, sempre 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 ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
6.8. Na ausência de previsão legalquanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por melo de termo aditivo.

H. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUCÃO.

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

18. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.
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9. a) O produto deverá ser entregue de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de
Administração. O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento das Secretarias: 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 por pela Secretaria solicitante.
11. c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no editai 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 gerai e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal deSÃO JOÃp.DOS"PÃTÒ'S/MÂ.~' ^ ^ : —-i
14. f] Este processo refere-se à aquisição de serviços de manutenção de equipamentos de informática e
impressora em geral, por méio de Processo llcitatório na modalidade Pregão Eletrônicò com Registro de
Preços, do tipo rrienor Preço por item; ' \ |
15. • O preço contido na proposta dos licitántes .deverá incluir tpdps os çustos'-e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa-de.ajdministração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, iucró';elputrós,'necessários ao cumprimento Integrai do objeto
presente neste termo de referência; \
16. • Todos os produtbsrehtrègues-deverão estapàcompanp^òs de^rn-wmprovantè de recibo oqual
constará a assinatura do. rece6edor,\em'''duas vias (uma via pâVavp-fofnecedoo e^ um para a unidade). Os
produtos devem ser conférido's''de'acordo com a ordem/de fornecihientb, quanticláde e qualidade. Caso não
estejam de acor^do com as nprrnas,\ps mesmos deverao> ser devolvidos.juntamente com o comprovante de
entrega não assinado. ^ /•-'"•-à OM-VA \

i - 'i;y{ A4. iA/ { • Iro

Í17. CLAUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

17.1. A fiscalização da execuçãòldo''Objetò será efetuada pó.r..-Çornissão/Representantel designado pela
CONTRATANTE, ha forma estabelecida nò^Têrmo de Referência,,anexó dóiEdital. " í

i .„ fy'"' _
jl8. CLÁUSULA DÉcfMA - OBRIGAÇÕES DA ÇC^tRA^^ÃMi PÉA CONTRATADA.^ ^

AContratante se obriga a: l-f'^ } \

y/

a) acompanhar e fiscalizar a execução dò çbritrato;^''
b) permitir o ilvre acesso dos empregados da cpntratada'às depeT^ênclasdo contratante parajtratar de
assuntos pertinentes aos produtos adquiridos; t
c) rejeitar, no todo ou em parte, os:produtos em desacordo corn o.contrato; /
d)proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido; /
e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andarhentodo fornecimento dos produtosatestados.
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso. -

L -- í-
1 V 1 '

A Contratada se obriga a:

a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA, durante
todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São João 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 com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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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, 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 lmpróprio, danifícado,nou em desacordo com o
exigido; j
i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeítandp-se no que couber as Leisdo
consumidor; ;

j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônusa Prefeitura Municipal de Sâò João.dos Patos/MA. j
k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo^comportamento deseusempregados,isubordinados
ou prepostos. ' --í.—- \

I f {• -' V*"' ' (

119. CLÃUSUIA DÉCIMA PRIMEIRA- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

. 1 •-1 " . ! , \ - / . *"• ~1' i ' '' ' f í ' • •
19.1 . Cometè lnfraçãoádmÍhístrátiva,-nos termos da.Lei ns 10.520,.de.2002,'"o licitante/adjudicatário que;

19.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retiraro instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazoidé validade da pro'posta;

19.3. Apresentar documentação falsa;

19.4.

19.5.

19.6. Não mantiver a proposta; '

19.7. Cometer fraude fiscal; . ' •'
'' W/ •

19.8. Comportar-se de modo inidôneo; !
• /

19.9. O atrasb injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste cehame sujeitará a
empresa, a juízo'da Administração, à multa moratória de 0,5%.(meio por cento) por dia de atraso, até o limite
de 10%(dez podcento), conforme.determlna o art..N2 86„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 DOS PATOS/MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive
com as multas previstas.

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 N2 8.666/93;

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos daordem de até 20% (vinte porcento) sobre
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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 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 inidoneldade 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-lnciso-IV-do-art-.-N2-87^da-Lei-N2-8.666/93,-c/c-art-.",N2 72 da Lei N2
10.520/02 eart.NS 14.do Decreto N9 3.555/00. I

20.1. Do ato que.ápiicár a. penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, á contarda ciência da
intímação, podendo a Administração'reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente
informado para aapreciação edecisão superior, dentroldo mesmo prazo. _ |

20.2. Serão publicadas na Imprensa OficiaLdò Muhiçjpio-dJsÃO"J^^ PATOS/MA as sanções
administrativas previstas neste edital, indus[vé^á'reabilitaçãÕ:pe?a_ntê aAdministração Pública!

• t'•- li f y. S
20. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- RESCISÃO.

20.20. O PRESENTE TERMO DE
' - iii\\

CONTRATO aODERÁSER RESCINDIDO:": //] 'i
LJfVvV yA///

'.T í \ \:í\ X • I » •• (

20.20.1. Por ato: unilateral e escrjtò.da.Administração,-jnas si^açõesfprevlsjtás nos Incisos Ia XII e XVII do art.
78 da Lei n2 8.666, de 1993, eçórÍTs'"cõnseqlíênciasj indicadàTnp' árí.|8Ò da mesniã Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas.no Termo de Referênciaranexo aòrEdital;' 1

• " nU-T: '( KiI I iU \ 1 > i '! i
20.20.2. Amigavelmente,inos termos do art.-,79, inciso II, da LeLn? 8;666,'de-3

« ^ V ......... 2.20.21. Os casos de rescisão"contratual sefão' formalmente'motivados; "assègurando-se à -CONTRATADA o
direito à prévia e arnpla defesa. ; • . 'i

20.22. ACONTRATADA reconhece-os;direit(5s"dá^G0NTRATANTE émcàsb^de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei|n2 8.666, de 1993.

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

1

20.23.1. Balanço doS;eventos contratuais já cumpridos ou 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. É VEDADO À CONTRATADA:

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

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

122. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- ALTERAÇÕES.

22.20. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão 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 iniciai atualizado
do contrato.

22.22. As supressões resuitantes:de:acordo ceiebrado-.entre as-partes contratantes:ppderão-,exceder o limite
de 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial atuãiizado do contrato. i

m: Cl^USULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

23.20. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo-âs disposições còntidas na Lei ns
.-/A

8.666, de 1993, ha.Lei ns 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
sübsldiariamente, segundoas disposjçpes cpntldaSsnâ'Lej^S.8.078,:de 1990- Código de Defesa do Consumidor
- e normas e princípios gérais-dos contratos.:^•' )

^4. CLÁUSUIA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

2.

3.

26.

24.20. Incumbirá à CONTRATAISITE providenciar ,a..pulDljcação deste fins'trumenfo, pôr extrato, no Diário
Oficial do Município,,np prazo previsto na Lei ne^8.666,"ae Í993; '

j25Í~" CLÃL^ÍÃQÉÍEÍÍ^^ fÍscãlTzacãò.
1. Acontratante designa Jucinele Çastro de LIma,-em^confórmfdicle com ápprtaríá hs 011/2022 como fiscal

do contrato que.irá acorrípanhar^pTecebirnento dos materiáisjpfovisoriàménte edefinitivamente.
Acontratada deverá facllitar^pòr todos jòs meios ao sau alcâncé a/aVnpía ação da fiscalização atendendo
prontamente ás solicitações quèihe^Foré^^^^ A.," J " \

•/ !!

Esclarecer ou solucionar ihcoerências,ífa|haie omissõe^que eventualmente contatadas no atoda entrega
do objeto que esteja em desacordo'raríós-termqs=d^s'e contrafple^db t referencia do processo
ilcitatório q'ué deu origem à esteitermo'de.contfato

CLÃUSÜLA DÉCÍMA OITAVA - FORO.

24.21. Éeleito ò Foro da Comarca de SÃO JOÃO DÒs'PATOS/MA.para dirimir os litígios què decorrerem da
execução deste[Termo de Contrato que não possam ser.cornpostos pela conciliação, confofrne art. 55, §29 da
Lei n9 8.666/93.i - 7

Para firmeza evaíidade.do:paçtuadõ,.o,presente^Termo de Cpntratojoi lavrado ern duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
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CNPJ NS06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

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