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CONTRATO N2 004.22020225.2311025/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 2311025/2021

TERMO DE CONTRATO NS 22020225/2022, 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 de Manutenção de Educação
Básica de São João dos_Patos /MA, Inscrita-no-GNPJ-n2-31;342.177/0001-08,-neste ato-representada pela
Secretária Municipal de Educação, Sra. Marianna Lyra da-Rocha Santos Teixeira, portadora da Carteira de
Identidade ne 3.315.608 (SSP/PI) e CPF nS 986.676.024-34, doravante denominada CONTRATANTE, e a
empresa TERRA .CONSTRUTORA E LOCADORA EIREU> inscrita no CNPJ/MF sob o ns 19.604.956/0001-20,
sediada na RUA 07 DE.SETEMBRO; Ns 580, CENTRO, CEP: 65.665-000, em São João dos Patos/MA, doravante
designada CONTRATADA, neste atò representada pelo Sr. Marcílio da Fonseca Pinto Neto, portador da Carteira
de Identidade n2 676372921 (SESP/MA)!e CPF,n2709';716;681-:91, tendo em vista o que consta no Processo n®
2311025/2021 é em observância às dÍsposiçõ^;da^l.n|̂ .666,^de.21 de junho de 1993, da Lei ns 10.520, de
17 de julho de 21302 ena LeJ.n?.8.078, de-1990'- CodlRO|de :Defès^a!db'consumidôr, do Decreto n^ 7.892, de 23
de janeiro de 2013, resolvem -çelébrar p^presente; Termo de'Contrato,-decorrente do Pregão Eletrônico ns
32/2021, mediante as cláusulas e"condiçõèsa.seguir enunciadas. X ;- / !

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.
• r

1.1. Oobjeto do presente Termo-de-Ccntrato é a^çpntratação dé|érnpfesa especializada para a prestação
de serviços de manutenção de equipaníéntos de Informática é iifipressóra.,em geral para atender ao Fundo de
Manutenção dé Educação Básica* çle~Sâo'João"dos'Pàtò"s7MÀr conforme especificações. e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. ! )•- *; <

I liii--. - '•I ! f ^ t • ' t f̂ ' ^ \ i
1.2. Este Termo de Contrato.'vihcula-se ao Edital do Pregão Eletrônico,-identificado no preâmbulo e a
proposta vencedora, independentémente de..transcrição. /] ,*_-•

1.3. Descrição do objeto:

- ~

♦

í
s

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

1
COMPUTADORES (FORMATAÇÃO, INTAIAÇÃO DE HARDWARE E
SOFTWARE, LIMPEZA ECONFIGURAÇÃO)

SERVIÇO 150

t

R$97,00 R$14.550,00

2
IMPRESSOR/^ (FORMATAÇÃO, INTAIAÇÃO DE HARDWARE ESOFTWARE,
LIMPEZA ECONFIGURAÇÃO)

SERVIÇO 50 ^R$ 55,00 R$ 2.750,00

3 CONFIGURAI^O EMANUTENÇÃO DE REDE DADOS EWIRELESS "SERVIÇO - 25 R$45,00 RS 1.125,00

TOTAL: 18.425,00

2.. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1.0 prazo devigência deste Termo deContrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data
de 28/04/2022 e encerramento em31/12/2022, prorrogável naforma do art.57, §12, da Lei n2 8.666, de
1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.
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3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 18.425,00 (dezoito mil, quatrocentos e vinte e cinco
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, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integrai do
objeto da contratação.

!4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas.décorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para oexercício de 2022, na classificação abaixo: j

PODER: 02 PODERiEXECUTIVO " •

ÓRGÃO: 15 FUNDO DE MANT. EDESEN. DA EDUCADO BASIC/^- FUNDEB \
UNIDADE: manutenção DA EDUCAÇÃO BÁSICA " „ \
12.361.0026.2114-0000 - MANUTENÇÃO EFUNCr0NÁMÈNT0'D0tNSIN0 FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
3.3.90.39.00-OUTROSSERVIÇOSTERCEIROSPESSpÁJURli3ieAx'̂ ''' ^ •

5. CLÁUSULA QUINTA- PAGAMENTO.
/

a) O pagamento será mensál,.'efetuado ho'pfazoíde' até 30 (trirità)-dias consecutivos, acompanhado da
Certidão de Débitos Relativos a Créditos fributários-Fêdéràis e à Dívida''Átiva da União, CNDT e FGTS, com
vaiidades compatíveis à data do pagamento, desde que não.haja.fátóriimpeditivo provocado pela Contratada.

j 11'--,' {'/• I I
S] CLÁÜiuLA SEXTA-reajuste!

i . . f) ;
6.1. Os preços são fixos e irreajustaveis nq prazo de um ano contado da data limite para \
aapresentação ias propostas/pv \
6.2. Dentro do prazo de vigência'dp,còntratóe^medíante soIicitaçãò~da.contra^dá, os=preços contratados
poderão sofrer reajuste.após o intèrregriq dê uh}.ano, apiicando-se^o;índice'IPCA/IBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após"a''ocòrrênciitda.anuáiidàde:C^--',ií~'"/
6.3. Nos reajustés subsequentes aoprimeiro,-o;lnterregno.mínimo-de'üm àno será contado a partir dos efeitos
financeiros do uitimp reajuste. y-V
6.4. Nocaso de atraso ou hão divulgação do'índice'de;réajustarnentor^b CONTRATANTE pagarálà CONTRATADA
a importância calculada pela última variação conhecida,'liquidandb a diferença correspondente tão logo seja
divulgado o índice definitivo: /
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar mêrnórla de cálculo referente ao reajustamento de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer. ' /
6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado pára reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
6.7. Caso o índicè estabeiecidb 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 legai quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

Í7. cláusula SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUCÃÓ.

7.1. Nãohaverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

18. cláusula oitava - ENTREGA ERECEBIMENTÕ DO OBJETO. 1
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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 IBhOOmin. 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 fiscalizaçãp.geraire o acompanhamento-serão reaiizados-por Servídor-designado pela Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃaDÕS PATOS/MA. j
14. f) Este processo réfererse à aquisição dê serviços dé manutenção dè equipamentos de informática e
impressora em geral, por meiO' de Processo lidtatórío na modalidade Pregão Eletrônico com Registro de
Preços, do tipo rnenor Preço por item; - !
15. • Opreço contido ná proposta dos licitante^s^^verá incluir todos os xustos e despesas, tais como:
custos diretos e iridiretos, tributos incidentes,-'taxa^de';admihistração, materiais, serviços, éncargos sociais,
trabaihistas, seguros,, frete, emba!agens,-iucro ê^dütrôsVnecessários ao cumprímerito Integral do objeto
presente neste t:èrmo de referência; ) |
16. •Todos os prodúJps^enUegues.dèverão estar acompahhadopde*jujn^comprovante:de recibo oqual
constará a assinatura do'̂ fecebeddr, eni duas vias-{uma via parasô ifbrnécedoV^ê um para a unidade). Os
produtos devem ser conferidos de ácordorcom a''ordem de fornecimento,-quantidade e qualidade. Caso não

\ ^ .-y ly
estejam de acordo com âs normas,\òs mesmos deverão^sér devolvWqsJuntamente com o comprovante de
entrega não assinado. \ / j 'VV! |

- \ .yíif \â ' j
[l7. ^ CIAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO. _ '

17.1.

18.

I , 51 ; í í
A fiscalização da execução \do. objeto será efetuada por.Gomissão/Representantej designado pela

CONTRATANTE, na forma estabelecida nòjermo de Referência,'̂ anèxo do'Edital> '
i ' íM.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

^ .i» -tA Contratante se obriga a:
• ií c —-/

— • l Q I

a)acompanhar é fiscalizar a execução dp còntratp;\\
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratàda*às dependências do contratante paratratar de
assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com p contrato; /
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido; ' . /"
e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dós-produtos atestados.
f) Aplicar as penálidades contratuais,-quando for o-caso:— ^

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 iicitaçâo, para representá-lo sempreque for necessário;
b) informar ao Chefe doSetor de Compras da Prefeitura Municipai de SãoJoão dos Patos-MA, ou ao seu
substituto eventual, quando for o caso, quaiquer anormaiidade 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;

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

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



PREFEITURA Og

SÃOJOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000

CNPJ N9 31.342.177/0001-08
FUNDEB unicefíSí

d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa, ou doto 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 é qualquermaterialque for entregue impróprio, danificado, ou em desiacordo como
exigido; / .1
i) entregaros produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se noque couber as Leis do
consumidor; - - j
j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes dp cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de São Jcaa^os^atos/MA. j
k) a contratada será responsável pela idoneidádeíê^pelo comportamento de seus empregados,|subordínados
ou prepostos. ' j ifs j |

_ j__ •• • ^ •—>1 'Vs-.u-v' _J
üãT

19.1

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA " SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

. Comete infração administrativa

19.2. Não assinar o termo dé
V " ^

dentro do prazo dé validade dá proposta
i -i

Lnr"19.3. --.--^->.-1

inistrativa;nòs termos da^Cèi hs 10.520,'de"2002; ó licitánte/adjudicatário que:
Vo mj; - >

. . . ,i .V Wi. . -í- r 1\/ 1 . , I , ,
2 contrato OU aceitar/retirar ©'instrumento "», ^, . ^ j,

roposta; ' j':;/
equivalente, quando convocado

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

Apresentar documentação^falsa;

Deixar de entregar qs,dòcurheritòs(exÍgldos no

Cometer fraude fiscal;
l

1

Comportar-se de modo inidôneò;

K.R:,,
Ensejar!© retardamento dá execução dórobjetp;.... -;^^

V•- 'v '"'l ,íVT'\ '•
Não mantiver a propósta;--r> • •/ r j-- •; " r*"- V' ,V>

certame;^'

/
19.9. O atraso Injustificado ou retardamento na prestação de seh/lços objeto deste,certame 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 por cênFo)7^õnfdrme determina o art. N2 86, da Lei Ns 86^6/93.

19.20. Amulta prevista neste ITEM será descontada dos créditos quea 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. Ainexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as
seguintes sanções administrativas, nos termos doartigo Ns 87, da Lei Ns 8.666/93:

a) Advertência por escrito;
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b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20%(vinte por cento) sobre
o valor totai 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 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 inldoneidade para licitar iunto à Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou atéque seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade,'de acordo com o Inciso IV do art. Ns 87 da lei N2 8.666/93, c/c art.iNs 72 da Lei N2
10.520/02 eart.Ns 14 do Decreto N2 3.555/00i " j

' ' 'I
20.1. Do ato que aplicara penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,- a contar da ciência da
intimação, podendo aAdministração reconsiderar .-sua^,decisão ou nesse prazo encaminhájlo devidamente
informado para aapreciação edecisão superbVi d,entr^âo-r^smo prazo. |

r ,—. í• I
20.2. Serão publicadas na Imprensa-Oficiáldo Município de SÃOJOAO DOS PATOS/MA as sanções
administrativas previstas neste éditál;onclüsive a reabilitação perante.a'AdminÍstráção Pública.'

l _ Ü Vv)_ -j ^ r "li '-L J
Í2a ÍLÂUSUÍA DÉCIMA SEGUNDA-RESCISÃO.

1 • wv ./Wi !
20.20. o PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:.

I. 5:^r II V \â\
••4 \ Wh í20.20.1. Por ato| unilateral e escrito da.Administração,.nas:situações:previstias nos incisos Iá Xil e XVIi do art.

78 da Lei n2 8.666, de 1993, ecom af^consequências indicadaTno^ artllsó da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no terrriòtdé'Referência, anexo áo'Édítal;/ |

20.20.2. Amigavelmente, nos.térmòs'do árt: 79,-inciso II, da Lei'n9'8:666;'de 1993. |

I" j •' • I
20.21. Os casós de rescisão contratuál^serãb formalmente rriotiyÍdòs,<assegürandd^se àJcONTRATADA o
direito à prévia eampiãrdefesa. 1

í «Ai ^ C"—'. 1 . t >•.) i ^ I

20.22. ACONTRATADA reconhece os direitos da CONTRÁTANTE-em caso de rescisãó^admimstrativa prevista
no art. 77 da LeiÍn9 8^666, de 1993. W ' ]

i • " - I
20.23. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS,
CONFORME O CASO: ' .

i ' -

20.23.1. Balançollósê^tdrc'õhTrãtuais jáTúmpridos oü parciâlméritêTümpndos;

20.23.2. Relaçãodos 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;
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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 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 se fízerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

y' t

22.22. As supressõéis resultantesde acordo cejebradòentre as partes còntratantes poderão^exceder o limite
de 25%(vinte e cihco ppr cento) do valor Inicial atualizado do contrato.

^23. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

23.20. Os casos omissos serão decididos pelaíCONTRATANTJy segundo as disposições contidas na Lei ns
8.666, de 1993,na Lei hs 10.520, de 2002Tyèmais-normas fedèráis^e licitações e contratos administrativos e,

; 1, ^ ' I I / Tv. I
subsidiariamente, segundp^as^djsposições=fontidas na-Lei ns 8;078,^de 1990^GódÍgp de Defesa do Consumidor
-e normas e princípios geràis-doVcohtratos. ' V) 1 I

I , A._ r-i íl i
II I II.pi ui IWU - Hi • I - . —m —

i24. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICÀCAO.
T

'\í/'
24

Oficial

.20. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar j publicação^deste ^instrumento, por extrato,
icial do Município, no prazo previsto-na Lei n2 8.666,-'de 1993.- •

: l . :

no Diário

Í25 CLÁUSUIA DÉCÍMA S^IMA-FIS^IÍZAÇÃO.
Acontratante designa Mària dè Lourde^ Rodrigues Ribeiro'̂ l^ite/ém conformidade cóm a portaria ns
011/2022 como fiscal do ,contra^to"que^,irá acompanhar 6|récebimehtb:çlos materiais provisoriamente e
definitivamente. !
Acontratada deverá façilitarvpçj4oyps '̂òs^meios^aq^seu<aicancé^á-ámpla ação de fiscalização atendendo
prontamente as solicitações quelheiforiem efetuadas-S' { Í
Esclarecer pu solucionar incperênciasi';falfias e;òrnissões-que èyéhtú^mentê contatadas no ato da entrega
do objeto que esteja ern desacordojcom^.termos- desse^contrato edo termo de referência do processo
licitatório que deu origem à este termo decontrato!/"^ ' 1

1.

2.

3.

26. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- FORO.

24.20. Éeleito o Toro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA para dirimir òs litígios que decorrerem da
execução deste Térmo de Contrato qué não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §22 da
Lei n9 8.666/93.

Para fírmeza 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 contraentes.
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PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúíio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000

CNPJ N5 31.342.177/0001-08
FUNDEB

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

FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESENVOLViMÈj^TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
CNPJ N9 31342:17770001-08

Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira

Secretária Municipal de Educação
Contratante
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Marcllio da Fonseca Pinto'Netò

Répresentanteibegal, / , ' .
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