
PREFEIÍURA Ii,UT{ICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PI DARÊ . MA
Av. João )(xlll, S/N - Centso
CNPJ: 0'1.612.8320001 -21

CONTRATO N" 27S2021lPMAAP
PROCÉSSO Nô 337/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO OE SERVIÇO OUE
ENTRE SI CELEBMM O MUNICIP|o DE ALTO
ALEGRE DO PINDARÉ, ATRAVÉS SECRETARIA DE
EDUCAçÃO, ESPORTE E LAZER E A EMPRESA F. L.
SOUZA BORGES-ME, CNPJ No 20.660.322000í -7,í,
NÂ FORMA ABAIXO:

O MUNICiPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARSMA, atrâves dâ SECRÉTARIA IIUNICIPAL OE
EoUCACAO ESPORTÉS E LÂZER, sediada na Av. João )«lll, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré-
l\44, CNPJ No 06.085.197/0001-95, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representado
respêctivamente pelo Secretário dê Educação, Esporte e Lazer SÍ. FúV|O OLIVEIRA VIANA,
brasileiro, casado, ponador da Cédula de ldentidade RG n' 14632612000-6, e inscrito no CPF sob o
io 007.125.423-45, residente e domiciliado na Rua J P Almeida, no 4531, Bairro - Rural, CEP no

65.398{00, nêsta Cidâde e â êmpresa F. L. SOUZÂ BORGES-[[|E, inscíta no CNPJ sob o no

20.660.32210001-74, estabelecida na Rua Lino Machado no1í7, Piqui, São [4ateus do Maranhâo,
CEP 65.70{00, neste ato denominada CONTRATADA, representado nesle ato por seu proprietário
FREDERICO LEDA SOUZA BORGES, brasileiro, inscrito no Cadastro de Pessoâ Fisicâ - CPF, sob
o no 355.183.753-87, portedor do R.G. no 0001136878995 SSP-À,A RESOLVEM celebrar o presente
Contrâto reÍeíênte a Ata de Registro de Pr6ço n.'oí3/2o2íICPUPÍ[|AAP originária do PÍegão
Eletrônico SRP no 006/2021, com tundamento dâ Lei ír' 8.666, dê 21 de junho de 1993, da Lei n'
10.520, e na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesâ do Consumidor, mediante as seguintes
cláusulas e condiçóes:

1. CúUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.'l.O objeto do presente Termo de Contrato é a PrêstaÉo de serulços contlnuados dê
manutenção pÍevênliva e coneliva de epaÍslhos de ar condicionado, lncluindo instalação e
desinslalâção ê trocs do pêças ê acsssó.los para atender as necossldâdes da SecÍetarla

unicipal de Educação, EspoÉe e LazeÍ, conforme especifcações e quanlitativos estabêlecidos
no Edital do Prêgáo identiÍicado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este
instrumento, independente de transcrição.

1.2. A discriminação segue abaixo:

LOTE
INSTA

- MANUTENçÁO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, SERVIÇOS OE

*

lü,

DE APARELHOS DÉ AR CONDICIONADO:

,|

OESINST

Folhas n'

VALOR
UNITÀRIo

M€nutenÉo prevenlva: Âparelho de Ar
condicionado do lipo Splil com
capacidade 9.000 Btus, cido Írio, gás
e€ologico R410a, com controle remolo
sem fo, time ê classificação ênêrgélica
'A' (baixo consumo de enerda), lensão
220v e selo Procel A, incluindo
condensadora e evaDoradoÍa.

Rs 291,3O
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2

ManulenÉo preventiva: Aparelho d6 Ar
condicionado do tipo Split com
capacidade 12-000 Btus, ciclo Írio, gás
ecológico R410a, com conlrole reÍÍolo
sem fio, üm€ e dassmcaéo enêrgáticâ
'A' (baixo consumo dê eneÍgia), iensáo
220v e selo Procel A, incluindo
condensadora e evaporadora.

UND SERVIÇOS 40 R$ 65,94 Rs 2.637,60

3

ManutenÇão preveflliva: Aparelho de AÍ
condicionado do üpo Splil com
capacidade 18.000 Blus, ciclo frio, gás
êcológico R410a, com conÍole romoto
sem fo, time e classificaéo energêlica
'A' (baixo consumo de eneÍgia), lensão
220v e selo Procel A, iocluindo
condefl sadora e evaporadoÍa.

UND sERVrÇOS 3 R$ 76,66 RS 229,98

7

Manulênçáo coneliva: Apaíelho de Ar
condicionado do tipo Splil com
capacidade 9.000 Btus, ciclo fno, gás
ecológico R410a, com conlrole remoto
sêm ío, time e classifcâÉo ênergética
'4" (bâixo clnsumo de energia), lensáo
220v e selo Procel A, incluando
condensadorâ e êvaporadora.

UND SERVIÇOS 5 R$ 142,60 Rs 713,00

I

Manutênção conetivâ: Apârêlho de Ar
condicionado do lipo Split com
capâcidâde 12.000 Btus, ciclo íío, gás
êcológico R410a, mm conrole remolo
sem fo, ljm€ ê classiicaÇáo enêrgética
"4" (báixo consumo de eneQia), tensão
220v ê selo Procêl A, incluindo
condênsadora o ovapoÉdoíâ,

UND sERVrÇOS 15 RS 154,86 Rs 2.322,90

I

ManutenÉo conetiva: Àparelho de Ar
condicionado do lipo Splil com
cápâcidade 18.000 Blus, ciclo ÍÍio, gás
ecologico R410a, com controle rsíÍrolo
sêm fio, tiÍre e class,ficaÉo enêeélicâ
"A' (baixo consumo de efiêígia). tensáo
220v e s€lo Procel A, incluindo
condensadoÍa e evaporadoÍa.

UND SERVIÇOS 3 R$ 161,00 RS 483,00

13

lnstalaçáo de Aparelho de Ar
condicionado do trpo Splil com
câpacidade 9.000 Blus, ciclo fÍio, gás
ecologico R410a, com controle remoto
sem fro, lime e classifcâÉo energélica
"A' (baixo consumo de energia), iensáo
220v e selo Procel A. incluindo
condensadorâ e evaDoradora.

UND sERVrÇOS 2 R$ 216,20 Rs 432,40

14

lnstalaçáo de Aparelho dê At
condicionado do tipo Split com
capacidade 12.000 Btus, cicio frio, gás
ecológico R410a, clm controlê rêmolo
sem fio, time e classifcâção ênêrcética
'A' (bâiro consumo de eneÍgia), tensáo
220v e selo Prccel À incluindo

UND sERVtÇOS 2 R$ 260,00 R5 s20,00

uül
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condensadora e evaporâdoÍa.

15

lnstâlâçáo de Apârelho de Ar
condicionado do tipo Split com
capacidadê 18.000 BtLrs, cido frio, gás
ecológico R410â, com controle rêmoto
sem fio, lime e classifcaÉo ênêrgeüca
'4" (bâixo consumo de energia), tensáo
220v e selo Procel Â, incluindo
condensadora e evaDoÍadora.

UNO sERVIÇOS 1 R§ 270,00 Rs 270,00

19

DesiflslalaÉo de Aparelho de Ar
condicionado do tipo Split com
capacidâde 9.000 Btus, cido Írio. gás
ecológico R410â, com cont ole remolo
sem fo, lime e classiícaÇão energetica
"4" (bâixo consumo dê energia), tensáo
220v e selo Procel A, incluindo
condensadora e evâPoradorâ-

UND SERVIÇOS 2 R$ 52,14 Rs 104,28

2A

Desinslalação de Âparelho dê Ar
condicionado do tipo Split com
capacidadê 12.000 Btus, cido Írio, gás
ecoloqico R410a, com conÍole rêmolo
sem Ío, lime e classiflcâção enêrgética
"A' (baixo consumo de energia), tensáo
220v e selo Procel A, incluindo
condênsadorâ ê evaDoradora-

UND sERVtÇOS 6 R$ 56,00 Rs 336,00

21

Desinstalâçáo de Aparelho de Ar
condicionado do Upo Splil com
capacidadê 18.000 Btus, cido Írio, gás
ecologico R410a, com controle remolo
sem fro, limê ê classifcaÉo ensrgetica
'4" (baixo consumo de 6neígia), lensáo
220v e sêlo Procel À incluindo
condensadora e evaDoradora.

UND sERVrÇOS 1 R$ 65,00 Rs 6s,00

roraL Rs 8.405,46

LOTE 2 rENÇAO CORRETIVA

ITEM DESCRTçÃO UNID QTD
VALOR

UNlTÁRIO
VALOR
TOTAL

1 CAPACITOR 2.5UF 44OV UND 4 R '12.49 R$ 49,96
2 CAPACITOR 2.5UF 44OV UND 12,49 R$ 49,96
3 CAPACITOR 4UF 44OV UND R$ 12,79 R$ 51,16

CAPACITOR 6I.IF 44OV UND R$ 17,62 R$ 70.48
CAPACITOR 35UF 44OV UND 42,10 R$ 168,40

6 CAPACIÍOR 55UF 44OV UND R$ 42,60 R$ 170,40
1 CAPACITOR 5O+4 UF 44OV UND 51.10 R$ 204.40
I SENSOR DE TEI\,4PERATURADE AMBIENTE K1O UND 35,00 R$ 140,00
I CONTACTOM 32AMP./ 22OV UND 44,25 R$ 337,00

TO CONTACTORA 36AMP./ 22OV ÚND R$ 135 20 RS 540,80
11 ESPONJOSO 3/8 UND R$ 5,00 R$ 20,00
12 ESPONJOSOí8 UND R$ 6,40 R$ 25,60
T3 COBRE ks 3/8 / UND 4 R 20,00 R$ 80,00
14 coBRE ko 5/8 / a-\ UND R$ 32,00 R$ 128,00

. rlu
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Folh.s no.

PÍocêt3o n1

Rublica:

15 GAS ka R22 UND 1 600,00
16 GAS kq 410 UND R$ 1s0,00 R$ 600.00
17 CONTROLE t)1 UND R$ 69,90 RS 279,60

R$ 3.515,76

2, CúUSULA SEGUNDA - V|GÊNC|A

2,1, O píazo do vigência deste Termo de Contrato terá inicio a partir da data de âssinatura do
contrato que deverá ter vigência até 3111212021, prorÍogável na íorma do art. 57, §1o, da Lei no

8.666. de 1993.

3. CúUSULA TERCETRÂ - PREçO

3.1. o vâloÍ do presênte Termo de Contrato é de R§ 11.921,22 (onze mil e novecenlos o vlnte e
um r6áls ô vlnto e dola contavos).

3.2. O cronograma de desêmbolso será conforme quantitativo solicitado, nos têrmos da alínea
"b", inciso XIV do art.40, da Lei Federal no 8-666/93.

3.3. No valor acima estâo incluídas todas as despêsas ordinárias diretas e indiretâs decofientes
da exêcuÉo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trâbalhistras.
previdênciários, fscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessáíos ao cumprimento integral do objeto da contíâtâção.

4, CúUSULA OUARTA - OOTAçÃO ORçAiIENTÁRA

4.1. As despesas deconentes destâ contÍataçáo estão programadas em dotaÉo orçamentaria
pópria, prevista no orçamento do Município, para o exercicio de 2021, na classificaÉo abaixo:

O2O3OO SECRETARIA DE EDUCAçAO ,ESPORTE E LAZER
12 122 0U6 2012 0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇAO
3.3.90.39.00 Ou?Ds Seviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

5. CúUSULA QUINTA - PAGAÍIIEI{TO

5.'1. O pagamento será fêito pela Prefeitura lúunicipal dê Alto Alegre do Pindâré/MA, em moeda
corrênte nacional, mediantê Transferência Bancária Elêtrônica, direto na Conta da Contratadâ e

ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias apó§ a dâtiâ do recebimento definitivo do serviço
prestado, mediante ê apresentação da competente Nota Fiscalou Fatura;

5.'1.1.A CONTRATADA deverá protocolar nâ sede desta PreÍeiturê ê solicitação de
pagâmento, assinada e carimbada pelo Íepresentante legal da empresa em papel
iimbrado, contendo o no do processo licitatório, as informaçóes para credito em conta
coÍrente como: nome e número do Banco, nome e nÚmero da Agênciâ e núÍnero da
conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitidê sem rasura, em leira bem

leglvel, iuntamente com cópia do contraio, ópia da nota de empenho como lambém as
demais certidões aluâlizadas: Certificado de Begularidade de Situação do Fundo de
Garantia do Tempo de Sêrviço - FGÍS, o de Débitos Trabalhistas - CNDT,
Cêrtidão Negativa dê Débito junto à Coniunta

nião. êxpedida

Pátlnã 4 dêE

Negativa de oébitos Relativos a Tributos
cia Social - CND.



*

(41
I r i-' '

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
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por óÍgâos da Secretaria da Receita Fêderal do Brasil e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, e certidões nogativas de débitos expedidas por órgáos das
Secretarias de Fazenda do Estâdo e do lúunicípio.

5.2. Como condiçào para Adtninistraçáo eÍetuaí o pagamento, a licitante vencedora deverá
manter as mesmas condições de habílitaçáo;
5.3. O recebimento não exclui a responsabilidadê da Contratada pelo perfeito desempenho do
mateíal Íomecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidadês detectadas quando da
utiliza€o do íeferido material;
5.4. A nota flscal/fatura devera ser emitida pela própíia Contratada, ob gatoriamente com o
númeÍo de inscíição no CNPJ, constante da Nota de Empe6ho e do ContÉto, não se admitindo
notas fiscais,faturas emitidas com outro CNPJ. mesmo de flaaís ou da matriz.
5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta @rrentê da Contratada, junto ao Banco do
Brasil; Agênciai 2972- 6; Conta-Conente: 252956.

6, CúUSULÂ SEXTA- REAJUSTE E ALTERAçÔES

6.1, o preço contratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais alierações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art.65 da Lêi no 8.666, de
1993.
6.3, A CONTRATADA é obrigâda â acêitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acrescimos
ou supressões que se Íizerêm necessádos, até o limitê dê 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do conkato.
6.4. As supressões resultântes de acodo celebrado entrê as pârtês contratantes poderão

exceder o limite de 25olo (vinte e cinco por cento) do valoí anicial atualizado do contrâto.

7. CúUSULASEXTA- REAJUSTE E ALTEMçOES

7.1. O pre{o contratado é fixo e irÍeajustável.
?.2. Eventuais alteÉ9ões contÍatuais reger-se-ão pelã discipliía do art. 65 da Lei n" 8.666, de
1993.
7.3. A CONTRÂTADA é obrigâda a aceitar, nas mesmâs condiÉes contratuais, os acéscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
7,4. As supressôes resultantes de acordo celebrado entre as panes coíttratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizâdo do contràto.

8. CLaUSULA SÉnMA - DA EXECUçÃO DOS SERVIçOS

8.í.O fornecimento se dará por chamado, de acordo com as necessidades e quantitativos

solicitados pela CONTRATANTÉ, mediante emissão do ordem de serviço/fornecimento emitido
pela mesma. durante o período de vigência do contrato.

8.2. As condiçÔes de execução e recebimento do o são aquelas previstas no Termo de
Refêrência, documento integrante e apenso a este

§o

ca

n:
,'1

9. CLAÚSULA OTTAVA - FTSCALIZAçÁO
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9.1.4 fiscalizaÉo da execução do objeto será êfeluada por Representantê designado pela
CONTMTANTE.

IO. CLÁUSULA NONA. OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.í. As obrigações da CONTMTANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo
de ReÍerência.

11. CúUSULA DÉCIMA- SANÇÓÊS ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infraçâo adminisirativa nos iermos da Lei no 8.666, de '1993 ê da Lei no

10.520, de 2002, a Conkatada que:
11.1.1 inexêcução totral ou parcialmênte qlalquer das obrigâçóes assumidas em

decorÍéncia da conlÍatação;
11.1.2 ensêjar o retardamênto da exêcuÉo do objeto;
11.'1.3 fraudar nâ exêcução do contrato;
11.1.4 comportar-sê de modo inidôneo;
11.1.5 comêter fraude fiscal;
11.1.6 não mantivêr a proposta.

11,2 A Conlratada que cometer qualquer das infraçõe§ di§criminadas no subitem âcima
ficará sujeitâ, sem prejuízo da responsabilidâde civil e criminâ|, às seguintes sanções:

11-2-1 advêrtência por Íaltas leves, assim entendidas aquelas que não acarrelem
prejuízos signific€tivos para a Contratante;

í1.3 multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atra§o injustificado
sobre o valor da parcelâ inadimplida, âté a data do efetivo inadimplemento, obsêrvando o limite

de 30 (tíinta) dias;
11.3.1 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valoÍ total do contrato.

no caso de inexecução totêl do objeto;
11,3.2 em caso de inexecução paÍcial, a multa compensatória, no mêsmo percentual

do subitêm acima, sêrá aplicada de formâ proporcional à obrigação inadimplida:
11.3.3 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o óÍgão. êntidade ou

unidade adminiskâtiva pela qual a Administração PÚblica opera e atua concretamente
pelo prâzo de até dois anos:
11.34 impedimento dê licitar e contratar com o À/unicípio de Alto Alegre do

Pindêré/lúA com o consequente descrêdenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da

PNTAAPP/MA pelo prâzo de até cinco anos;
'11.3.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública, enquanto pêrduraÍem os motivos dêterminantes dê punição ou até que seja
promovida a reabilitâção perante a própria auloridade que aplicou a pênalidade, que será

concedida sempre que â ContÍatada ressarcir a Contrâtânte pelos prejuízos causados;

11.4 Também Íicam sujeita§ às penalidades do art. 87, lll e lV da Lei no 8.666' de 1993, a

Contratada que:
'11.4.1 tenhô soÍrido condenaçâo deftnitiva Por praticar, poÍ meio dolosos. fraude

fiscal no recolhimenio de quaisquer tributos;
11 -4 .2 tenh a praticâdo atos ilícitos visando a fÍustrar os obietivos d a licitaçãol

11.4.3demonsire não possuk idoneidade pâÍa r corn a Adminislração em virtude de

atos ilícitos prâticados.
'tí.5 A aplicação de qualquer das previstas realizar-se-é em procêsso

adminiskativo que assegurará o contraditório e a dêfesa à Cqqtratada, observando_se o

Folhas n".

procedimento previsio na Lei n'8.666, de 1993.
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I6, CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO

16.1. O Foro para solucionaÍ os litígios que decorÍere
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de ContÍato
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íí.6 A autoÍidade @mpetente, na aplicaÉo clas sançôes, levaÍá em consideração a
grâvidâde da conduta do infialor, o câráter educátivo da pena, bem como o dano cáusado à
Administrâção, observado o princípio da propoícionalidade.
11.7 As penalidades sêrão órigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro próprio

12. CúUSULA oÉcIMA PRIMEIRA. RESCISÃo

í2.1. O presente Têrmo de Contrato podera ser rescindido nas hipóteses prêvistas no art. 7g da
Lêi no 8.666. de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem preiuízo
das sançóes aplicáveis.
12.2. É admissível a fusão. cisão ou inco.poraÉo da contratadê @m/em oulra pessoa jurídica,
dêsde que sejam observâdos pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitâção
exigidos na licitaÉo oíiginal: sejam mantidas as demais dáusulas e condigóes do contrato; não
haja prejuízo à execuçáo do objeto pactuado e haja a anuência êxpíessa da AdministrâÉo à
continuidâde do conkato.
12.3. Os casos dê rescisâo contrâtual serão fomalmente motivados, asseguÉndo-se à
CONTMTADA o dire'to à prévia e amplâ deíesa.
í2.4.4 CONTRATADA rê@nhece os direitos da CONTMÍANTE em câso dê rescisão
êdministrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666, de 1993.
í2.5, O termo de íescisão seíá precedido de Relalório indjcativo dos seguinles aspectos,
@nformê o casol

í2.5.1. Balanço dos eventos contratuaisjá cumpridos ou parcialmente cumpíidos;
12.5.2. RdaÉo dos pagamêntosjá efetuados e ainda devidos;
í2.5.3. lndenizaçôes e multas.

13. cúUsuLA DÉctMA SEGUNDA -vEDAçôEs

13.í. Ê vedado à CONTRÂÍADA:
13.í.',, câucionar ou utilizar esle Termo de Contralo para qualquer operação finaíceira;
í3-.í.2jnterÍomper a execução contratual sob alegação de inadimplêmento por perte da
CONTMTANTE, salvo nos c€sos previstos em lei.

14. CúUSULA DÉC|MA TERCETRA - OOS CASOS OM|SSOS.

14.1. Os câsos omissos seÉo decididos peta CONTMTANTE. segundo as disposições contidâs
na Lei n'8.666, de 1993, na Lei n. í0.520, de 2OO2 e demais normas gerais dé ticitaçÕes e
contratos administrâüvos e, subsidiariamente, segundo as disposiçôes coniidas na Lei no g.079,
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e pínctpios gerais dos conlratos.

í5. cúUsuLA DÉct a eUARTA - puBLtcaçÃo

í5.'r. lncumbirá à CONTRATANTE providenciar a pubticaÉo deste instrumento, por extrâto, no
Diário Ofrcial do Município, no prazo pÍevisto na Lei no 8.666, de 1993.

Bq!ri. o,

será o da Comarca de Santa Luzia/MA.
da execuÉo deste T
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Para Íirmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contíâto foi lavrado em três (tÍês) vias dê

(&
PRÊFEIÍURÂ MUI{ICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ . MA

Av. Joào Xxlll, S/l{ - CentÍo
CNPJ: 01.6í2.8320001-2í

C,l ur*-t r,-ffi-;'')ff; fu;-
- FLÁvto oLwE\RA ÚIANA 'FREbERtco LEDÃ souzA BoRGES
Responsávol legal da CONTRA'.ANTE Responsável legalda CONTRATADA

Secretário Municipal de Educaçõo, Esporte
Lazet de Alto Alegre do Pindaré (MA)

r.rorn", \L.,----,\,]tr1 \
cPF: újà q . ô,o É .9 \.t .a . 4d1
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