
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ N5 31.342.177/0001-08
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CONTRATO NS003.22020224.2311025/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N^ 2311025/2021

TERMO DE CONTRATO NS 22020224/2022, 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 da Secretaria Municipal de Educação de
São João dos Patos /MA, inscrita no CNPJ n® 31.342.177/0001-08, neste ato representada pela Secretária
Municipal de Educação, Srá. Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira, pòrtadõrá da Carteira^e identidade ns
3.315.608 (SSP/PI) e CPF ns 986.676.024-34, doravante denominada CONTRATANTE, e a ^mpresa TERRA
CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, inscrita nò 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 ato representada pelo Sr. Marcíiio da Fonseca Pinto Neto, portador da Carteira de
Identidade 676372921 (SESP/MA) e CPF n^ 709^716:681-91, tendo em vista o que consta no Processo n2

'de 21 de junho.de 1993, da Lei ns 10.520, de
do^Consumidor, do Decreto n® 7.892, de 23

2311025/2021 è em observância às disposiçpes'da']jeÍ ri2.J;666,'d(
17de julho de 2002 e na Lei ns8.078, de:199Õyi CódlgVde^Defesáj

I i f: r-~C-A f-. .r-
de janeiro de 2013, resolverh-cejebrar o;pi:esente_Termo deXontrato,jdecorre"nte do Pregão Eletrônico nS
32/2021, mediante as cláüsulã^e «"^ndições^a seguir enúnciadas/^N^V-.'̂ '" -" ' j

!l. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO. ZJ

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a cbntràtáção'cle.ern'p'resa especializada para a prestação
de serviços de manutenção de equipamentos-de inforrnáticá e impressora em gerai para atender a Secretaria
Municipal de Educação de São João dos Patos/MA,^cpnfoFme-.espe.cificaçõés e quantitativos estabelecidos no
Termo de Referência, anexo do Edital: ! . M'; '

•• 1 i y 1 yr
\ ''iv 'a- .-•]>•'' 6//- i

Este Termo de Contrato "vihculà-se ao Edital do Pregão'Életrônico,-ideritificado no preâmbulo e à1.2.

proposta vencedora, independéritémente de transcrição.

1.3. Descrição dó objeto: -• •t : ^x

V/'
.•

' SEGRÉTARIÁ DErEDLÍCAÇÃÒ.
ITEM OESCRIÇAO DOS SERVIÇOS^ ' s // UND. QTD V.,UNIT. V. TOTAL

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

SERVIÇO 100 RS'97,00 RS 9.700,00

2
IMPRESSOIU^ (FORMATAÇÃO, INTAIAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWÀRE,
LIMPEZA ECONFIGURAÇÃO)

SERVIÇO 50 ^RS 55,00 RS2.750,00

3 CONFIGURAÇÃO E MANUTENCÃO DE REDE DADOlE WIRELESS , SERVIÇO _ RS 45,00 RS1.125,00

TOTAL: 13.575,00

5: CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA.

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, §12, da Lei n2 8.666, de
1993.

13. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, SãoJoão dos Patos/MA



PREFEITURA OE

SÃOJOÃO,
DOS PATOSi

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ N9 31.342.177/0001-08
Secretaria Municipal de Educação unicefífBí

3.1.

reais).
O valor do presente Termo de Contrato é de RS 13.575,00 (treze mil, quinhentos e setenta e cinco

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, prevídenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integrai do
objeto da contratação.

f;;. CLÁUSULA QUARTA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município; para o exercíció'de 2022, na classificação abaixo: ' .

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 05 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
1.500.00 200.001 MDE

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL _
12.361.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA /W
12.361.0003.201ojo000 - MANUTENÇÃO EFUNCIONAMÈNTÒWSECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00 - OUiTROSSERVIÇOSTERCEIROÍRESSOA jurídica —

'--li

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

a) O pagamento será mensal,-efetuado no pf"a~zofde\até 3Ò'(trintá) dias consecutivos, acompanhado da
Certidão de Débitos íRelativos a Créditos Tributários Federais-e-à" Djvidà'"Ãtiva da União, ÇNDT e FGTS, com
validades compatíveis à data do págamehtõ.^desde qüe não haja.fatò'ffim'péditivo provocado pela Contratada.

I ' L !

6. CLÁUSULA SE)Çr^- REWUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da dàtá^limite para i
a apresentação das propostas;-• vy " "-n;:- ;
6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato^l^e mediante^soijcitaçâo dàxontrafáda, os.preços contratados
poderão sofrer reajuste após ointerregnq dè^um anò^apíiçándo-se-ojíndiçe.lPCA/IBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas econcluídas após à.ocorrêrTçia-da^nuájidade^^ ) 1
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeyo^^^in^err.égno^mínimoJde•'u^ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste. _ . i
6.4. No caso de atraso ou não divulgação dó índice de"re1ijustamento, oCONTRATANTE pagarájà CONTRATADA
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja
divulgado o índice definitivo.
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reájustaménto de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, bbrigatoriamente,"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 meio de termo aditivo.

7. CLÁUSUUSÉTIMA-GARANTIA DE EXECUÇÃO.

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

8. CLAUSULAOITAVA-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 OBhOOmin
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 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: OBhOOmin às
13h00min horas.

13. e) A fiscalização'gerar e o acompanhamento serão realizados por SérvIdor designado pela Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. , .1

f ' I
14. f) Este processo refere-se à Aquisição de serviços de rhanutençãq de equipamentos de informática e
impressora em geral, por meio de Processo licitatórip na modalidade Pregão Eletrônico com Registro de
Preços, do tipo tfienor Preço por item; - "" |
15. • Opreço contido na proposta dos lidtantes''deyerá incluir todos os custos e despWas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes,-^ tãxa".de}administrâção, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens;» |ücrprrê^outrO?-^^ ao cumprimento Integral do objeto
presente nestetermo de referência;--. > —.i !
16. • Todos òs produtos èntregües.deverão estarjaçompanHa(iós,de'urn;comprovante cie recibo o qual
constará a assinatura do recébedor,\èm.duás-vi_aC{Qmá via para ONfornecedòr-é um para a unidade). Os
produtos devem sèr cõrifèridòs de^acordó^comfã ordemiáé.fornecimènto/quantidade e qualidade. Caso não
estejam de acordo com as normas,;os mesmos deverão'ser>.devolvidos;juntamente com o comprovante de
entreganaoassinado. }K' \ ~ -í : » -'i i '

I • íQC-.-r:::--—\\jj . j
^17. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO. ;

r ^ . í f ' i
17.1. Afiscalização da execução/dòVobjèto será efetuada^ pór^Comissão/Representantej designado pela
CONTRATANTE, ha forma estabelécida\nòfTermo.de Referència/anexo dd.Èditilí \

• V--'r- V.;.

jl8. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE EDA CONTRÀTADA.

AContratantese obriga a: <;r .j. ' C_. Z (o

a) acompanhar è fiscalizar a execução do contrato; i
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante parajtratar de
assuntos pertinentes aos produtõs adquiridos; - j
c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionartodas ás condições necessárias áo bom andamento do fornecimentádorprodutos atestados.
f) Aplicar as penalidades 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 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 qualificaçãoexigidas 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 impróprlp,"da_niflcado;'ou^em'desacordo com o
exigido; , ' o j
i)entregar os produtos nos prazos, condiçõese local indicado,sujéitãhdo-se no que couber as Leis do
consumidor; j

j) arcar com todas as despesas, diretas òu indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquerôrius a Prefeitura Municipal deSâo João.dosPãtos/MA. i
k) a contratada será responsável pela ldoriéldade^e;p^ó''cpm'pórtámento deseusemp'regados,^subordinados
ou prepostos. .• —.'«.T P[

! ^ r—I
Íl9. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕESADMINISTRATIVAS.

, . , i
19.1 . Comete Infração administrativa;'nos termos da Lei ns 10.520,\de.2002, o licitante/adjudicatário que:

19.2. Não assinar o termo de contrato ou aceltar/fetirariojnstrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo'de validadeda proÍ3osta;n - ^

•V \ S V'

19.3. Apresentar documentação falsa; ^ !P'

19.4.

' i' '/fi
Deixar de entregar os documentòs exigidos no certame;í///!-~\ í

19.5. EnsejarbretardamentcTdaexecução^do objeto; ,-->• *1

19.6. Não mantiver a proposta; O.P"^
_ i. ;

19.7. Cometer.fraude fiscal; 1
' - ' \

19.8. Comportár-se de módoinídôneo; ' |
. - • i

19.9. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a
empresa, ajuízo|da Administração, a muita moratória de 0,5% (meio por cento) por'dIa_dé atraso, até o limite
de 10%(dez poncénto), conforme determina o art.-N2.86,.daíLeÍ-N2 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 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 do artigo Ns 87, da Lei NS 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) 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 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 cpm orinciso IV do'art.-N2'87"da*LerN2~8:666/93rc/c"art.'-;NS 72 da Lei N2
10.520/02 eart.N9 l4,cío Decreto N2 3.555/00. !

20.1. Do ato que'aplicaf á penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco),dias úteis, arcontar da ciência da
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encàminháylo devidamente
informado para a apreciação edecisão süpefior, dentró'çlomesrnõ prazo. . |

20.2. Serão publicadas na Imprensa Ofícial dp.Muhicípío deSÃÔ^JÕÃO. DOS PATOS/MÃas sanções
administrativas previstas neste;edital, inclusive alreabilitaçãotpér^ntè^a Admmistráçãü;Púbíica|

"ClJ^ÜsDlÃbÉdMA SEGÚND^ -- " ~

i - / Im-V"! .. '
20.20. OPRESENTE TERMO DE CONTRATO RODERÁ SER RESCINDIDO:\K', ;

' " ),V I 1
20.20.1. Por ato unilateral e esçrltOjda Administração,inas sit^a^esjprévjstas nos incisos IaXII e XVII do art.
78 da Lei n9 8.666; de Í993, e com as conseqüências; Indicátiás no árt.l80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no iréfrfiõ~dê"Rêfèrêhcia, anexo ao,Edital;! rj j !

; ri 1"^ - í l/i jji
20.20.2. Amigavelmente, nos termos do.art.JO, inciso II, dá Lei n?8.666/}:ie;i993. i

' • V \• . .', í L ..Ç--. j l 1

20.21. Os casos de rescisão contratual'serão formalmente'-.rriotivàclos; .'assegürando-se à iCONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.

20.22. ACONTRATADA reconhece óSs^direitos àa^CÒNTRATÀNJÉ em caso'de rescisão iadministrativa prevista
no art. 77 da Leíin2 8.666, de 1993, ' 1

•V
20.23. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ .PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPEaOS,

/CONFORME O CASO:

1 *• ^
20.23.1. Balanço dòs 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.

Í22. CLÃUSULA 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 inicial atualizado
do contrato.

22.22. As supressões resultantes'de acordoxelebrado"entre"as partes contratantes poderãoiexceder o limite
de 25% (vinte e cinco^por cento) do valor inicial atualizado do contrato. |

Í23.' CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DOS CASOS OMISSOS.

23.20. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n^
8.666, de 1993, na Lei ns 10.520, de 2002 e demais, nórmás federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidíaríamentè, segundo as disposições cohtrda5>ná^LeLns^8.078, de 1990 -Código de Defesa do Consumidor
- e normas e princípios gerais doscontratos.^''»

- Nn h. j

[24. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

24.20. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar fa-publicação deste ^instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Municíplo,;no prazo previsto na Lei ns 8.666,~'dé 1993._ P' )\\/1 |

•• •• —•'--Ú V An/i'\ . i
[25 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FisCÀLrZAÇÃ^
1. A contratante designa Marlálde Lourdes'RodrÍgues RlbeírcTLeitéTTem conformidade com a portaria

! A. . . / L í V.v, Wíj , ^ . 1 . .
011/2022 como fiscal do^ontràto/que,irá acompanhar o recébimento dos materiais provisoriamente e
definitivamente. Ífpvíív "p''"'-' ;
Acontratada deverá facilitár|pòrtodos..os meios ao seulalcance a/arnpla.ação dã fiscalização atendendo
prontamen^as soíicitaçõ^güe^he fdremifetuadas.^^ '̂*'' ;
Esclarecer ou solucionar incoèrências,:fàlhas'e;omlss_Ões que-^éntuaímente contatadas rio ato da entrega
do objeto que esteja enh desacorâò corii^oSritbrmos-dèssé-Xóntràtb^ do termo dê referencia do processo

í " ' "V j»—-—Ãvj','" 5
licitatório que deu origem a este terrrio^dexqntrato. - . (Ç) p---' f

2.

3.

\ V /

Sil CLÁUSÜLAiDÉCIMA OITAVA^ FORÓ.

24.21. Éeleito o Foro dá Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste [Termo de Contrato que hão possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2S da
Lei n5 8.666/93.!^--

Para firmeza e validadedo pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavradoem 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. CEP 65665-000

CNPJ N2 31.342.177/0001-08
Secretaria Municipal de Educação

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

SECRETARIA MUNÍCIPAU>è EDUCAÇÃO
CNPJ N9 31.342.177/0001-08

Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira
Secretária Municipal de Educação^

Contratante

TERRA eiRELI

CNPJ. n?><fô:604.956/0001-2,0 /
Marcilio dã; Fonseca Pinto Neto r.

- Rèprèsentanteiegal^-' .
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