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CONTRATO NS 002.22020222.2311025/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 2311025/2021

TERMO DE CONTRATO N^ 22020222/2022, QUE

FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS
PATOS/MA, E A EMPRESA TERRA CONSTRUTORA E
LOCADORA EIRELl.

APREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social
de São João dos Patos/MA, Inscrito no CNPJ ns 17.550.509/0001-00, neste ato representado pela Secretária
Municipal de Assistência SdciáirSrã.' GéssyKá" Ráfiégiã LInTá""Sdü|â™pòrtãddinJà~^GãrtéÍra~cle Identidade ns
000065519796-6 (SSP/MA) e CPF n® 039.041.503-08, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa
TERRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELl, inscrita no CNPJ/MF sob On® 19.604.956/0001-20,' sediada na RUA
07 DE SETEMBRO, N9 58Õ, 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 ns 709.716.681-91, tendo em vista o que consta no Processo ns
2311025/2021 e em observância às disposições dá Léi ri9;8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n2 10.520, de
17 de julho de 2002 ena Lei n® 8.078, de l99Ó ,7 Cócligõ'dé-Defès^^dp^Consumidor, do Decreto n9 7.892, de 23
de janeiro de 2013, resolve.m:celebrarlò^presente' Terrnõ^dê'Contrato, ^decorrente do Pregão Eletrônico ns
32/2021, mediante as ciáusujãs-elcondtçõps aseguir-etiunciadas"; '̂̂ ; '̂ ^./^"ll-Vv,) í

1. CLAUSULA PRIMEIRA-objeto.

1.1. Oobjeto do presente Termo de Contrato é a cbntràtação de èmpfésa especializada para a prestação
de serviços de manutenção de equipamentos dejnformáticap impressora em geral para atender o Fundo
Municipal de Assistência Social de São João dos Rátos/MA, conforrhè especifícações :e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. . .

1.2. Este Termo de Contratq.Vincuía-se ao Edital do- Pfégãb<Êletrônicp",-identificado nq preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente cie transcrição. ' ' /•' ' !

1.3. Descrição do objeto:

' FUNDO MÚNICÍPAL DÈ ASSISTÊNCIA'soá^ !
ITEM ^ DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ' UND. QTD V.UNIT. V. TOTAL

1
COMPUTADORES (FORMATAÇÃO, INTALA^O DE
HARDWARE ESOFTWARE, LIMPEZA ECONFIGURAÇÃO):

SERVIÇO 125.
1

RS 97,00 RS 12.125,00

2
IMPRESSORAS (FORMATAÇÃO, INTALAÇÃO DE HARDWARE
ESOFTWARE, LIMPEZA ECONFIGURAÇÃO)

SERVIÇO 50 R$^55,00 RS 2.750,00

3
CONFIGURAÇÃO., E„_MANUTENÇÃO„DE..,REDE„DADOS„.E.
WIRELESS

SERVIÇO^ -zs'"" R$ 45,00 RS 1.125,00

TOTAL: 16.000,00

i2. CLÁUSÜLA SEGUNDA- VIGÊNCIA.

2.1.0 prazo de vigência desteTermo de Contrato é aquelefixado noTermo de Referência, com início na data
de 28/04/2022 e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §19, da Lei n98.666, de
1993.

-- —

)3. CLÁUSULA TERCEIRA - PRÊCO. .
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3.1. o valor do presente Termo de Contrato é de R$16.000,00 (dezesseis mil 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, previdenclários, 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;-naxlassificação'abaixo: ;

PODER: 02 PODER EXECUTIVO - " 1
ÓRGÃO: 17 FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ' }

08.122.0003.2088.0Q00--.MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO FMAS
3.3.90.39.00 - OUTROSSERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

-.'aV- •
liv

5. CLÃÜSUIA QUINTA - PAGAMENTO.

a) Opagamento será mensaj,-efetuáBò no prazo|de até-SOlÇtríntaJ-çjjásjc^secutivos, acompanhado da
Certidão de Débitos Relativos" á"-CrécJitós'''tributárioF~Federais. e àlDíviáa.Àtlw^da União, CNDT e FGTS, com
validades compatíveis a dáta.dO'pagamento,^desde que hão haja fator impeditivò.pròvocado pela Contratada.

re.' CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irreajustávéis no prazo de um ano cóntadò dá data limite para^ j
aapresentação das propostas. ; . •• — j
6.2. Dentro do prazo devigência dócontrato e mediante solicitaçãb.da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após.oMnteffègho^de^um ano, apllcando?se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as
Obrigações iniciadas e concluídas apofa ocorrencia da anualidade... _ /// ] >
6.3. Nos reajustes subsequenterao'pnmeil-o, o^interregho mínjmó dê^um ario^será contado a partir dos efeitos
financeiros do Último reajuste. --•'J.''!.'•' ' í
6.4. No caso de atraso ou não divulgáçãò;dò:íhdice'àe;r^ajustamênto,'õ;êpNTRATANTE pagarájà CONTRATADA
aimportância calculada pela última^/ãrlação;çoníecidaiJlqu[daj}do á^diferèhça correspondente tão logo seja
divulgado o índice definitivo. •
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar merhória}de cálculareferente ao reajustamehto de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrlgatòriarhente, o definitivo. /
6.7. Casoo índiceestabelecido para reajustamento venha a ser.extlntb ou de qualquer formahão possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela Jegislaçâp então em vigor.
6.8. Na ausênclede previsão legal quanto ao índice substituo, aspartes elegerão n^o índlce oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

ÍL-- CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUCAO.

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

CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E 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 soiicitante.

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: OShOOmín às
IShOOmin horas.

13. e) A fiscalização gerai e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
14. f) Este processo refere-se à aquisição de serviços de manutenção de equipamentos de informática e
impressora em geraLpor'meio dé Processo Ücitatório na modaiidãdè Pregão Eletrônico com Registro de
Preços, do tipo menor Preço por item;, • r I

15. • O preço contido na;proposta dos licitantes deverá, incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e,'índiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens,/lucro e outros necessários ao cumprimento integra! do objeto
presente neste têrrhò de referência; !
16. • Todos os produtos entregues deve^ão-estaj" acompanhados de um comprovante de recibo o qual
constará aassiriatura do recebedbr, emrduas^yias^íü^^^viafpárarpj fornece^^ e um para aunidade). Os
produtos devem ser conferidos.^de-acorcld^com a ordem dT^fornecimento,.quãírrtidáde é qualidade. Caso não
octoiam no arnrnn mm^ acfnnrmac Hâ\/AraA câf Hox/nU/iHnc-'riintamonto.mm n mmnm\íanfa q0estejam de acordo com asfnormas, os'mesmos deverão ser devolvidos^untamente com o comprovante
entrega nao assinado. r—t H \

° 1 1 ' ^ i í ^ i i I ' / *

\ 1—!
fl7. CLAÚSULA liONA- FISCALIZAÇÃO; _

I . "' " í _ I• "/ I
17.1. Afiscalização da êxecuçãp-do-òbjeto-será-~efetuada-por"Cómissãg/Representante| designado pela
CONTRATANTE, ha forma estabelecida noTermo de Referências/anexo do'Edítal.

' - jílf

^S, CLÁUSULA DÉCIMA TOBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE EDA CONTRATADA.
, - A ' V " •'/ >'/ .-'•'̂ 0 '

AContratante se obrigaá:-"-'- V-'"-. \'V/ ^ -'V
' - . ^ --X- -•;/

a) acompanhar éfiscalizar a execuçãó/^do coritratp;^^.^^^^^^ V '
b) permitir o livre acesso dos empfegádosidajcontrata^-àsljependêhcias^o contratante para
assuntos pertinentes aos produtosadquiridos;^"
c) rejeitar, no todo ou em parte, ps produtosem desacprdòcom~OTontrato;.
d) proceder ao pagamento dó contrato dentro do prazo^estabelecido; - \
e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos atestados.
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso. ' /

' • - . , /
AContratada sejobriga a:
a) manter prepostd, acê^íto pèla admihiitrãção dá Prêfêitufá Mühiclpã! deSão 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 comas obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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 ouo
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-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 impróprio, danificado, ou em desacordo com o
exigido;
i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leisdo
consumidor; , — :•: — -—-:r-r j
j) arcar comtodas af despesas, diretasou'indiretas,"decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de São João dos Patós/MA. •;

i ' ^ a ^
k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo compbrtaméntb de seus èmprégado5,]subordinados
ou prepostos. . ' - . ' i
[19.

19.1

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ~ SÁNÇÕES ADMINISTRATÍVAS.

. Comete de 2002, p licitahte/adjudicatário que:infração administrativa, hos'tefrrroS'da.Leim?'10.520,

assinar o termo-de-contratb'óu aceitar/retirar o'ins^umento''equivalénte, quando convocado
co devalidadedaíproposta; a n \ iL !

- ivXl' -r—- --s- (.v\ - I

19.2. Não

dentro do prazo

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

a)

i -• )Sa-' N
Apresentar dpçumentaçãòTalsa; /

; . / \{

Ensejar'0 reUrdamehto dá;exequção"do"objeto;'

: ^ ^ ' r
Nâo mantiver a propóstà;' l\ \ í, }

7:. I

Cometer fraude fiscal;" à V ^,...-7

/

..7/

'Ai*, •

Deixar deentregar os documentos.exigidos nqcertarne; ; A \

-• -i '
I I

• 7/ ''1 ,• .ff

Comportar-sede modo ihi'dôli"eò;7'^^ 'i
: ''í P

Oatraso injustificado ou retardamebitO'nã-'prestãçãoAdeA^^ objeto deste certame sujeitará a
empresa, a juízo: da Administração, à multáímoratória''de'b,5% (meio por cento) pordia deatraso, até o limite
de 10% (dez porícento), conforme deterrniha o,ãrt. N2""86, da Lêj N? 8666/93. j

í" ^ ' t
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, é poderá cumular com as demais sanções adjninistrativas, inclusive
com as multas previstas.,,™ ...7..--

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 Ns 8.666/93:

Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos daordem 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, porprazo não superior a 02(dois) anos;
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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 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. Ns 87 da Lei Ns 8.666/93, c/c art. Ns 78 da Lei Ns
10.520/02 e art. NS 14 do Decreto N93.555/00.

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-lo^devídamente
Informado paraa ap^reciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

20.2.Serão publi.cadasma imprensã Oficiaí-do Município dé SÃO JOÃO DOS PATOS/MA as sanções
administrativas previstas neste edital, inclusive areablli|açãò perante aAdrriinistração PúblIcaJ

WÕ. CIAÜSULAI)gcTtÍ^SÍG^^ "
I •• i ^I ^ 'f Vvz—er-

20.20. O PRESENTE.TERMO.de CONTRÃTd:R0DERÃ SER RESeiN^DÒ:

20.20«L Por ato:unilateráI ^escrito^da^Acirninistraçâo, nas sítuações preyístaslnos inci^^^ 1^a XII e XVII do art.
78 da Lei n® 8.666,,de 1993,~e çorn'as conseqüências, jndicadas nd^árt/80'da-mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções.prévistas np^Termo de;Referência/áhéxo áp Edital;''-^ ) |

! ' w / y'Mr'i 1
f ' i <í f \ ' (1 \ (

20.20.2. Amigavelmente, nos termos.do art..79, Inciso ll, da Lei ns 8.666, dejl993.^ i u;'- ]\ll - !
I . "i I ^ ^ t ^ ^ . I

20.21. Os casos de' rescisão contratual~serão'formalmente"motivàdos,iassegurando-se à CONTRATADA o, ... nu-., (y, iiii - 1
direito à prévia e ampla defesa, i \i • . .

' / ' ."'iS/A 1 ///L——í ^ í ' Ŝ *-S ^ ^ *̂ • • * ^. y (f f
TRATADA reconhece'òs^direitps da CONTRATANTE èmcaso,deirescisao administrativa prevista
im9 8:666, de Í993lV\- X//''X'" ! !

20.22. A CONTRATADA

no art. 77 da Lei

20.23. O TERMO DE RESCISÃO SÉRÁ^PRÈCEDIDÓ^^5E^4ElATÕRla•INDICATIV0 DOS SEGUINTES ASPECTOS,
. i

V [ ^CONFORME O CASO: , •<fj

20.23.1. Balançpdos eventos contratuais jáxümpridòspu^parqaimente cumpridos;

20.23.2. Relação dos pagamentos já efetuados.e ainda devidos;

20.23.3. Indenizações e multas. - . -

•' c
--t:

y
(21. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- VEDAÇÕES.

21.20. ÉVEDADO 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 inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

i22l Cláusula décima quarta- alterações.
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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 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.

as. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

23.20. Os casos omissos-serão-decididos-pela GONTRATANTErsegundo-as-disposições-çontidas na Lei ns
8.666, de 1993, na Lei'hs 10.520, dé 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n^ 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
- e normas e princípios gerais dos contratos. - ;

24. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO. _ ^
! "T' ~ ,-.jw1-/ • • " "" 'j
; , I

24.20. Incumbirá à CONTRATANTE prpvidenciarji. puj^icaçãO' déste instrumento, ppr extrato, no Diário
Oficial do Município, hOiprazo-previstò-n'a Lei/n® 8r666, de19?3?C,;L^" ' , ;

125. CLÁUSÜLA DÉCIMA SÉTIMA"- FISCALIZAÇÃO.
Acontratante designã-RáyánhãyRafaelá Lima -Sbusai da Rosà,''s^érn./conformidade cpm a portaria ns
011/2022 como fiscal do contrato queJrá, acompanhar o recebiméíntp dos materiais provisoriamente e
definitivamente. í—l\\ A"* \

I f ^ ^ I \ --y..,—, i \ V . \
Acontratada deverá facilítar;por.todos os meios^ao seu alcance^a ampla ação da fiscalização atendendo
prontamente as solicitações pue lhe fÓrèmêfêtüadas. [̂/; |
Esclarecer ou solucionarincoerências, falhas e omissões que evêntualmenté contatadas no ato da entrega
do objeto queesteja em desacqrdp.com os termos desse coritrato e bb termo de referencia do processo
licitatório que deu origerh'à.esteitermó'be contrato. J.'-' .'.CL—;

• i
IA PITAVA-FQRa * ' ' " _ 1

1.

2.

3.

Sei jCLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FÓRG.

•«.í-
24.21. Éeleito o Fpro da Comarca déiSÃO-JOÃO DpS;PATpS/iyíAípára:clirÍmir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato qüeSão:pbssim,serípmp^os.:'pélá 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.contraentes. /
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ NS 17.550.509/0001-00

Fundo Municipal de Assistência Social

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

•!«

FUNDO/I^ÜNiCjPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL
y^J N? 17.550.509/0001-00

Géssyka Raflégia LimaSousa
Secretária Municipal de Assistência Socjc

Contratante

:xu/5e]u

ORA E LOCADORA EIREL!' ^
l9;604.956/0bp:^2b:^ ^ .

Marciliò da FohsecaPintp Neto"; . . ^
,:;'̂ ;;/RèprèseritantèLegai.^
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