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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEirURA DE

CONTRATO
TERMO DE CONTRATO N9 20210268, QUE

FAZEM

ENTRE

CANTANHEDE-MA

SI

O
E

MUNICÍPIO
A

DE

EMPRESA

J

MARINHO CORDEIRO EIRELI, NA FORMA
ABAIXO:

A Prefeitura Municipal de Cantanhede, Estado do Maranhão por Intermédio da Secretaria
Municipal de Administração,
sediada na Praça Paulo Rodrigues, n® 01, Centro,
Cantanhede/MA, inscrita no CNPJ ns 06.156.160/2021, neste ato representada pelo

Secretário Municipal de Administração, o senhor Jackson Ney Aguiar Medeiros, portado do
CPF n9 003.561.893-09, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa J MARINHO

CORDEIRO EIRELI, inscrita no CNPJ: 18.407.447/0001-45, sediada na Rua Estrada de Viana, 10
- Centro, Vitória do Mearim - MA,doravante designada CONTRATADA,neste ato representada
pelo senhor Joelton Marinho Cordeiro, portador do CPF nS 019.193.463-17,tendo em vista o

que consta no Processo ne em observância às disposições da Lei n® 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n® 8.078, de 1990 - Código de Defesa
do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Adesão n®
005/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas,
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é Contratação de empresa especializada na
prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e

substituição de peças, instalações/desinstalações e reposição de gás, nos aparelhos de Ar
Condicionados, conforme processo de adesão n® 005/2021.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e
terá vigência até 31 de dezembro de 2021.

3.
3.1.

CLÁUSUU TERCEIRA-PREÇO
O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 47.605,68 (quarenta e sete mil,

seiscentos e cinco reais e sessenta e oito centavos).
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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 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 2021, na
classificação abaixo:

ÓRGÃO

; 03 Sec. Mun. de Administração

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:0301 Sec. Mun. de Administração
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.0.019 Manutenção e Func. da Secretaria Municipal de
Administração
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00 Material de consumo

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00 Outros serviços terceiros pessoa jurídica
5.
5.1.

CLÁUSULA QUINTA-PAGAMENTO
Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuado na Nota

Fiscal, o pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o fornecimentos dos
produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a
apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada
da respectiva Ordem de Fornecimento e das Certidões de Regularidade Fiscal; Prova de
Regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme

Portaria PGFN/RFB n? 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de Regularidade perante a

Fazenda Estadual, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débitos e da Dívida
Ativa Estadual; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da
licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa
de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta
6.

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1.

Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá

reestabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal n.s

8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado,

7. CLÁUSULA SÉTIMA-GARANTIA DE EXECUÇÃO
,
\
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente\pntr^aMo.
8.

CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
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8.1. O fornecimento dos produtos será de forma parcelada, mediante apresentação de

requisição própria do executor do contrato da Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, em
01(uma) via, devendo conter no avesso carimbo em alto relevo e devidamente assinada por
servidor autorizado, contendo os seguintes dados:
a) Secretaria Municipal Requisitante;
b) Informar a quantidade dos produtos;
c) Informar o valor referente a cada produto;
d) Assinatura do Setor Requisitantes;
e) Assinatura do funcionário da empresa;
8.2. O fornecimento dos produtos deverá ser entregue de acordo com a necessidade da
Secretaria solicitante, no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela
mesma, mediante Ordem de Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir do recebimento da Ordem de Fornecimento,

9.

CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor, na condição de
representantes da CONTRATANTE, os quais deverão atestar os documentos da despesa,

quando comprovada a fiel e correta execução do serviço, para fins de pagamento.
9.2. No curso da execução do objeto desta contratação, caberá à CONTRATANTE,diretamente
ou por quem vier a indicar o direito de fiscalizar o cumprimento das especificações exigidas,
sem prejuízo daquela exercida pela CONTRATADA.

9.3. A presença da fiscalização da CONTRATANTE não elide nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA.

10.

CLÁUSUU DÉCIMA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1, As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência, e
especificadas abaixo;

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edita! e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
10.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

10.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

10.1.6.A Administração não responderá por quaisquerlcompromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execuçãoao presente Termo de Contrato,

bem como por qualquer dano causado a terceiros e)v decorrência de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

\
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10.2. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, e
especificadas abaixo:

10.2.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo em
conformidade com o editai e proposta de preços apresentada;
10.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12,13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei ps 8.078, de 1990);
10.2.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
10.2.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas que antecede

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;
10.2.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.2.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

10.2.7. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem
a devida anuência da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim - MA.

11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11,1. A inexecução do contrato, total ou parcial, execução Imperfeita, mora na execução ou
qualquer inadimpiemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da

responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:
a) advertência, que poderá ser aplicada quando houver, em especial:

a,l) - execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento da entrega dos
produtos desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou
declaração de inidoneidade.
b) multa;

b.l) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, ou sobre o valor referente à fração do
objeto do contrato não executada na forma solicitada, aplicada na ocorrência de uma primeira
infração, No caso de reincidência, a multa corresponderá ao dobro da porcentagem da que
tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento),
porcentagem esta que será a aplicada em caso de inexecução total do contrato;

b.2) Em caso de inexecução total do compromisso, ensejará na rescisão unilateral e será
aplicada a muita no importe de 20% (vinte por cento)sobre o valor total contratado.
b.3) Multa de 1% (um por cento) se houver atraso injustificado no cumprimento das
obrigações contratuais, a ser calculada por dia que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre

o valor do contrato à época ou do saldo não atendido, sem prejuízo da possibilidade de
rescisão unilateral do contrato pela CONT RATANTE qu da aplicação das sanções

administrativas;

\

\
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c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação, quando houver,
em especial;

c.l) - reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados;
C.2) - atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no
contrato;

C.3) • reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
C.4) - irregularidades que ensejem a rescisão contratual;
C.5) - condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
C.6} - prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato;
C.7) - prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a Contratada idoneidade para
contratar com a Secretaria Municipal de Administração.
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As penalidades de multa poderão ser aplicadas cumulativamente com
as demais sanções, não terão caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a
CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão
administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia,
PARÁGRAFO TERCEIRO: A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter

compensatório, não eximindo a CONTRATADA do pagamento à CONTRATANTE das perdas e
danos resultantes das infrações cometidas.

PARÁGRAFO QUARTO: Eventuais débitos ou penalidades, aplicadas à CONTRATADA após o

devido procedimento, poderão ser ressarcidos por meio de compensação, descontando-se de
pagamentos vencidos que a CONTRATADA tenha a receber da CONTRATANTE, seja no âmbito
do presente contrato ou de quaisquer outros que mantenha com a CONTRATANTE, ou ser
cobrado administrativa ou judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO; O prazo da suspensão será fixado de acordo com a natureza e a

gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.
PARÁGRAFO SEXTO: Será remetida à Secretaria Municipal de Administração, cópia do ato que

aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a
fim de que seja averbada a penalização no cadastro municipal de fornecedores.
PARÁGRAFO SÉTIMO: No caso de aplicação de advertêncra, multa por inexecução total ou

parcial do contrato e suspensão temporária, cabera\apreseqtação^ recurso no prazo de 5
(cinco) dias úteis a contar da intimaçâo do ato.
\
^
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12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos Incisos I a XII
e XVII do art. 78 da Lei n^ 8.666, de 1993, e com as conseqüências indicadas no art. 80 da

mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo
ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei ns 8.666, de 1993.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.3.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei n^ 8.666, de 1993.
12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.

13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1.

É vedado à CONTRATADA:

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

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

14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-âo pela disciplina do art. 65 da Lei ns 8.666,
de 1993.

14.2. 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.

14.3. 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.
15.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
15.1. 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 normas federais de

licitações e contratos administrativos e,subsidiariamente,segundo as disposições contidas na
Lei n9 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos
contratos.

16.

CLÁUSUU DÉCIMA SEXTA-PUBLICAÇÃO

I

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicaçãó deste instrumento, por extrato,

no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na l\i ns 8.966, de 1^93;
Praça Paulo Rodrigues, 01, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

^^.cantanhede.ma.gov.br
iaf@cantanhede.ma.gov.br
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17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. É eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca Cantanhede/MA para dirimir os litígios
que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela
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.
Cantanhede/MA,31 de agosto de 2021

Pela CONTRATANTE:

SECRETARIA MUâJlBAtlSlTACÍMlNISTRAÇÃO
Jackson nSy Aguiar Medeiros
Secretário e Ordenador de Despesas.
CONTRATANTE

Pela CONTRATADA

JOELTON MARINHO
rnpnFiRn-niQi
LUKUCIKU.UIV ptãat
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joeltoh aarinho
cORO£IRO:019l93d6317
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J MARINHO CORDEIRO EIRELI

CNPJ 18.407.447/0001-45
Joelton Marinho Cordeiro
CONTRATADA

Testemunhas:
Nome:

CPF:

Nome:

PO

Praça Paulo Rodrigues, 01, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.m3.gov.br

semaf@cantanhede.ma.gov.br

