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CONTRATO

NO 28012021/PMAAP
PROCESSO N.3381202í

coNTRATo DE enesraçÃo DE sERVtço euE
ENTRE st cELEBRAM
muNrcípp DE ALTo
ALEGRE Do ptNDARÉ, RtRRvÉs SEcRETARIA DE
snúoe E A EMpRESA F. L. souzA BoRGES-ME,

o

cNpJ

No

20.660.322t0001-74, NA FORMA ABATXO:

O TUUXICíPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉITIIA, AtrAVéS dA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚOE, sediada na Av. João XXlll, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré - MA, CNPJ No
01.612.83210001-21, doravante designada CONTRATANTE, nestsato representada respectivamente
pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. MARIA DAYANE MARQUES, brasiteira, Éortadora da
Cédula RG no 014570112000-1/SSP-MA e inscrita no CPF sob o no CPF: 035.341.903-60, residente
nesta Cidade e a empresa F. L. SOUZA BORGES-ME, inscrita no CNPJ sob o no 20.660.3221000174, estabelecida na Rua Lino Machado no117, Piqui, São Mateus do Maranhão, CEp 65.70-000,
neste ato denominada CONTRATADA, representada neste ato por sua proprietária FREDERICO
LEDA SOUZA BORGES, brasileiro, inscrito no Cadastro de Pessoa Física * CpF, sob o no
355.183.753-87, portador do R.G. no 0001136873995 SSP-MA RESOLVEM celebrar o presente
contrato referente a Ata de Registro de Preço n.o 013t2021/cPUpMAAp originária do'pregão
Eletrônico SRP no 00612021, com fundamento da Lei no 8.666, de 21 de junho ãe 1993, da Lei no
10.520' e na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidoi, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA

-

OBJETO

1.í.o objeto do presente Termo de Contrato é a Prestação de serviços continuados de
manutenção preventiva e corretiva de aparethos de ar condicionado, incluindo instalação e
d_esinstalação e troca de peças e acessórios para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme especificaçôes e quantitativos estabelecidos no Edital do pregão
identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumeÀto,

independente de transcrição.

1.2. A discriminação segue abaixo:

LOTE í - MANUTENçÃO .PNCVENTIVA, MANUTENçÃO CORRETIVA, SERVIçOS DE
INSTALAçÃO, DESINSTALAçÃO DE APARELHOS DE AR ôOruOrcPNADO:
ITEM

DESCRçÃO

UND

MARCA

SAUDE

Manutenção preventiva: Aparelho

de Ar condicionado do tipo
1

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Split

com capacidade 9.000 Btus, ciclo
frio, gás ecológico R4l0a, com
controle remoto sem fio, time e UND sERVtÇOS
classificação energética "A" (baixo
consumo de energia), tensão 220v

5

R$ 58,26

R$ 291,30

10

R$ 65.94

R$ 659,40

e selo Procel A,

incluindo
condensadora e evaporadora.
2

Manutenção preventiva: Aoarelho UND SERVIÇOS
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de Ar condicionado do tipo

Split

com capacidade 12.000 Btus, ciclo

frio, gás ecológico R410a, com
controle remoto sem fio, time e
classificação energética "A" (baixo
consumo de energia), tensão 220v

e selo Procel A,

incluindo

condensadora e evaporadora.
Manutenção preventiva: Aparelho

de Ar condicionado do tipo

Split

com capacidade 18.000 Btus, ciclo

3

frio, gás ecológico R410a, com
controle remoto sem fio, time e

UND sERVrÇOS

5

R$ 76,66

R$ 383,30

sERVtÇOS

2

R$ 92,00

R$ 184,00

UND sERVtÇOS

2

R$ 99,66

R$ 199,32

gás ecológico R410a, com controle
remoto sem Íio, time e classificação UND sERVtÇOS
energética "A" (baixo consumo de
energia), tensão 22Ov e selo procel

2

R$ 142,60

R$ 285,20

2

R$ í54,86

R$ 309,72

classificação energética "A" (baixo
consumo de energia), tensão 220v

e selo Procel A,

incluindo

condensadora e evaporadora.
Manutenção preventiva: Aparelho

de Ar condicionado do tipo

Split

com capacidade 28.000 Btus, ciclo

4

Írío, gás ecológico R410a, com
controle remoto sem fio, time e

classificação energética "A" (baixo
consumo de energia), tensão 220v

e selo Procel A,

UND

incluindo

condensadora e evaporadora.
Manutenção preventiva: Aparelho

de Ar condicionado do tipo

Split

com capacidade 32.000 Btus, ciclo

5

frio, gás ecológico R410a, com
controle remoto sem fio, time e

classificação energética "A" (baixo
consumo de energia), tensão 220v

e selo Procel A,

incluindo
condensadora e evaporadora.
Manutenção corretiva: Aparelho de
Ar condicionado do tipo Split com
capacidade 9.000 Btus, ciclo frio,
7

A, incluindo condensadora

e

evaporadora.

Manutenção corretiva: Aparelho de

Ar condicionado do tipo Split com

I

capacidade 12.000 Btus, ciclo frio,
gás ecológico R410a, com controle UND sERVrÇOS
remoto sem fio, time e classificação
energética "A" (baixo consumo de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João Xxlll, S/N - Gentro
CNPJ: 0í.6í2.8320001 -21

energia), tensão 220v e selo Procel

A, incluindo condensadora

e

Manutenção corretiva: Aparelho de

Ar condicionado do tipo Split com

I

capacidade 18.000 Btus, ciclo frio,
gás ecológico R410a, com controle
remoto sem fio, time e classificação UND sERVrÇOS
energética "4" (baixo consumo de
energia), tensão 220v e selo Procel

A, incluindo condensadora

2

R$ 161,00

R$ 322,00

2

R$ 193,20

R$ 386,40

2

R$ 200,85

R$ 401,70

2

R$ 216,20

R$ 432,40

2

R$ 260,00

R$ 520,00

2

R$ 270,00

R$ 540,00

e

evaporadora.

Manutenção corretiva: Aparelho de

Ar condicionado do tipo Split com
10

capacidade 28.000 Btus, ciclo frio,
gás ecológico R410a, com controle
remoto sem fio, time e classificação UND sERVrÇOS
energética "A" (baixo consumo de
energia), tensão 22Ov e selo Procel

A, incluindo condensadora

e

evaporadora.

Manutenção corretiva: Aparelho de

Ar condicionado do tipo Split com
11

capacidade 32.000 Btus, ciclo frio,
gás ecológico R410a, com controle
remoto sem fio, time e classificação UND sERVrÇOS
energética "A" (baixo consumo de
energia), tensão 22Ov e selo Procel

A, incluindo condensadora e
evaporadora.

13

lnstalação de Aparelho de Ar
condicionado do tipo Split com
capacidade 9.000 Btus, ciclo Írio,
gás ecológico R410a, com controle
remoto sem fio, time e classificação UND sERVrÇOS
energética "A" (baixo consumo de
energia), tensão 22Ov e selo Procel

A, incluindo condensadora

e

evaporadora.

14

lnstalação de Aparelho de Ar
condicionado do tipo Split com
capacidade 12.000 Btus, ciclo frio,
gás ecológico R410a, com controle
remoto sem fio, time e classificação UND sERVrÇOS
energética "4" (baixo consumo de
energia), tensão 220v e selo Procel

A, incluindo condensadora

e

evaporadora.
15

lnstalação de Aparelho de Ar
UND sERVrÇOS
condicionado do tipo Split com

Página 3 de 9

é

ffi
t;;

@

pREFEITURA MUNtctpAL DE ALTo ALEcRE oo ptxoanÉ Av. João Xxlll, S/N - Centro

^,n47f,

I

ml

CNPJ : 01.612.83210001 -21

capacidade 18.000 Btus, ciclo frio,
gás ecológico R410a, com controle
remoto sem fio, time e classificação
energética "4" (baixo consumo de
energia), tensão 22Ov e selo Procel

A, incluindo condensadora

16

e

lnstalação de Aparelho de Ar
condicionado do tipo Split com
capacidade 28.000 Btus, ciclo frio,
gás ecológico R410a, com controle
remoto sem fio, time e classificação UND sERVrÇOS
energética "A" (baixo consumo de
energia), tensão 220v e selo Procel

A, incluindo condensadora

2

R$ 280,00

RS 560,00

2

RS 276,00

R$ 552,00

2

R$ 52,14

R$ 104,28

8

R$ 56,00

R$ 448,00

5

R$ ô5,00

R$ 325,00

e

evaporadora.

17

lnstalação de Aparelho de Ar
condicionado do tipo Split com
capacidade 32.000 Btus, ciclo frio,
gás ecológico R410a, com controle
renpto sem fio, time e classificação UND sERV|ÇOS
energética "4" (baixo consumo de
energia), tensão 220v e selo Procel

A, incluindo condensadora e
evaporadora.

^\

19

Desinstalação de Aparelho de Ar
condicionado do tipo Split com
capacidade 9.000 Btus, ciclo frio,
gás ecológico R410a, com controle
remoto sem Ílo, time e classiÍicação UND sERVrÇOS
energética "4" (baixo consumo de
energia), tensão 220v e selo Procel

A, incluindo condensadora

e

evaporadora.

20

Desinstalação de Aparelho de Ar
condicionado do tipo Split com
capacidade 12.000 Btus, ciclo frio,
gás ecológico R410a, com controle
remoto sem fio, time e classificação UND sERVrÇOS
energética "A" (baixo consumo de
energia), tensão 220v e selo Procel

A, incluindo condensadora

e

evaporadora.

21

Desinstalação de Aparelho de Ar
condicionado do tipo Split com
capacidade 18.000 Btus, ciclo frio,
gás ecológico R410a, com controle UND sERVrÇOS
remoto sem fio, time e classificação
energética "4" (baixo consumo de
eneroia). tensão 22Ov e selo Procel
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A, incluindo condensadora

e

Desinstalação de Aparelho de Ar
condicionado do tipo Split com
capacidade 28.000 Btus, ciclo frio,
22

gás ecológico R410a, com controle
remoto sem fio, time e classificação UND sERVrÇOS
energética "A" (baixo consumo de
energia), tensão 22Ov e selo Procel

A, incluindo condensadora

5

R$ 80,49

R$ 402,45

5

R$ 89,01

R$ 445,05

e

evaporadora.

23

Desinstalação de Aparelho de Ar
condicionado do tipo Split com
capacidade 32.000 Btus, ciclo frio,
gás ecológico R410a, com controle
remoto sem Íio, time e classificação UND sERVrçOS
energética "A" (baixo consumo de
energia), tensão 220v e selo Procel

A, incluindo condensadora

e

evaporadora.

v.
2. CLAUSULA SEGUNDA

-

ToTAL

R$ 7.751,52

VrcÊNCtA

,2.1.O prazo de vigência deste Termo de Contrato terá início a partir da data de assinatura do
contrato que deverá ter vigência alé 3111212021, prorrogável na forma do art. 57, §Io, da Lei
8.666, de 1993.

no

3. CLÁUSULA TERCETRA- PREçO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 7.751,52 (sete mil e setecentos e cinquenta
e um reais e cinquenta e dois centavos).
3.2. O cronograma de desembolso será conforme quantitativo solicitado, nos termos da alínea
"b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal no 8.666/93.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
previdenciários, fiscais

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA

trabalhistas,
outros

e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e

- DOTAçÃO OnçaruENTARtA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classi-ficaçãó abaixo:
02 07 SECRETARIA DE SAUDE
10 122 0119 2034 OOOO MANUT.E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
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5.

CúUSULA QUINTA

-

PAGAMENTo

5,1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Alto Alêgre do Pindare/MA, em moeda
corrêntê nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contrâtadâ e
ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias âpós a data do recebirnento deÍlnitivo do serviço
prestado, mediantê a âpresentação da competênte Nota Fiscal ou Fatura;

5.í.1.A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura â solicitação de
pagamento, assinada e carimbada pelo rêpresentânte legal da empresa em papel
timbrado, contendo o no do processo licitatório, as inÍormações para crédito em conta
corrente como: norne e núrnero do Banco, nome e número da Agência e núrnero da
conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem
legível, iuntarn€nte com cópia do contrato, cópia da nota de empenho corno também as
demais certidões atualizadas: CertiÍicado de Regularidade de Situação do Fundo de
CNDT,
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas
Certidão Negativa de Debito junto à Previdência Social - CND, Certidão Coniunta
Negativa de Debitos Relâtivos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida
por órgãos da Secretaria da Receita Fedêrâl do Brasil e da Procuradoria Geral da
certidões negâtivas de débitos expedidas por órgãos das
Fâzênda Nacional,
Secretâriâs de Fezenda do Estado e do Município.

-

e

5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamenb, a licitante vencedora deverá
manter as mesmas condições de habilitaçào',
5.3, O recebimento não êxclui a responsabilidade da Contrâtada pelo perfeito desempenho do
material fornecido, cabendo-lhe sanar quâisquer inegularidades detectadas quando da
utilização do reíerido material;
5.4.4 notâ Íiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriâmenle com o
número de inscrifro no CNPJ, constante dâ Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo
notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.
5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta correntê da Contratada, junto ao Banco do
Brasil; Agência: 2972- 6; Conta-Corrente: 25295-6.
6, CLÁUSULA SEXTA- REÀ'USTE E ALTERAçÔES

6.1. O preço contratado é íxo e ineajustável.
6.2. Evêntuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art.65 da Lei no 8.666, de
'1993.

6.3. A CONTMTADA e obrigada a acêitâr, nas Ínesmas 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.
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre âs partês contratantes poderão
exceder o limite de 25olo (vinte e cinco por cento) do valoÍ inicial atualizado do contrato.
7. CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE E ALTERAçÔES
7.1. O preço contratado é fixo e ineaiustável.

7.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei no 8.666, de
1993.
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7.3. A CONTRATADA e obrigada a aceitâr, nas mesmas condiçõês c-ontratuais, os acréscimos
ou supressões que se fzerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
7'4' As supÍessõês resultantes dê acordo celebrado entre as partes contratântes poderão
excedêr o limite de 25olo (vinte e cinco por cento) do valor inicial atuâlizado do contrato.
B.

cLÁusuLA SÉIMA

-

DA

ExEcuçÃo Dos sERvrços

o foÍnêcimento se dará por chamado, de acordo com as necessidades e quantitativos
solicitados pela CONTMTANTE, rnediante emissão de ordem de serviço/Íornecimento emitido
pela mesmâ, durantê o período de vigência do contrato.
8.í.

8,2. As condições de execução

e recebirnênto do obieto são aquelas previstas no Termo de
Referência, documento integrante e apenso a este contrato.

9. CLAÚSULA O|TAVA

-

FTSCALZAçÀO

9.'l.A Íiscalização da execução do objeto será efetuada por
CONTRATANTE.

10. CLÁUSULA NONA

-

Represenlante designado pela

OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

í0'í. As obrigações da CoNTRATANTE e da CoNTMTADA são aquelas previstas no Termo
de Referência.
í1. CúUSULA DECTMA- SANçôES ADMTNTSTRATTVAS

1í'1.^

c,omete-

rlfração administrâtíva nos terrnos da Lei no g.666, de 1993 e da Lei

10.520,
de 2002, a Contratada que:

no

11.1.1 inexecução totar ou parciarÍnentê quarquer das obrigações assumidas em
1

decorrência da contratação;
ensêjar o retardâmento da execuÉo do objeto;
fraudar na execução do contrato;
comportar-se de rnodo inidôneo;
cometer Íraudê fiscal;
não mantiveÍ a propostâ.

2
1.1.3

111

11.1.4
11.1.5
t!1.2.

11.

1.6

. .A contratada que cometer

quarquer das infrações discriminadas no subitem acima
-

Íicará suieita' sem pÍejuízo da responsabiridade civir e címÍnar, às seguintes

11.2.1

san@"",

-

advertência por fartas reves, assim entendidas ãqueras qué não acarrêrem
prejuízos significativos para a Contratante;
multa moratória de 0,3yo (zero vÍgura três por cento) por dia de atraso injustilicado
sobre o valor da parcela inadimplida, até a dáta do efeiivo inadimpleÍnento, observanáo
o iimíte
de 30 (trinla) dias;
murta compensatóna de 1oo/o (dez por cento) sobre o varor totar do contrato,
no caso de inexecuÉo total do objeto;
em caso de inexecução parcial, a multa compensatóriâ, no mesmo pêrcentuâl
do subitem acima, será aplicada de Íorma proporcional à obrigação inadimplida;

11'3

11.3.1
11.3.2
11.3.3

ou \

suspensão de ricitar e impedimento de contrataicóm o órgão, entidade
unidade administrativa pela qual a Administrâção Pública opera e atuã concrêtamente,
pêto prâzo dê âté dois

anost
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1.3.4

impedimento de licitar e contratar com o Município de Alto Alegre do
Pindaré/MA com o consequente descredenciamênto no Sistema de Cadastro Próprio da
PMAAPP/MA pelo prazo de até cinco anos;
1

11.4

11.3.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratâr com a AdministraÉo
Pública, enquanto perdurarem os rnotivos determinantes da puniÉo ou até que seja
promovida a reabilitaÉo perante a própria autoridade quê âplicou a penalidade, que será
concedida sêmpre que a Contratada ressarcir a Contrâtânte pelos prejuízos causados;
Também ficam suieitas às penalidades do aÍt. 87, lll e lV da Lei no 8.666, de1993, a

Contratâda que:

11.4.1 tenha sofrido condenagão dêfnitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
11.4.2 tenha praticâdo atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitaÉo;
'l 1.4.3demonstre não possuir idoneidade pârâ contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

1í,5

A

íí.6

A autoridade competente, na aplicação das sânções, levará em consideraÉo

aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesâ à Contratada, obseryando-se o
procedimento prêvisto na Lei n" 8.666, de 1993.
a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causâdo à
Administração, observado o princípio da proporcionalidadê.
As penalidades serão obrigatoriamentê Íegistradas no Sistemâ dê Cadastro Próprio
da PMA,/MA.

11.7

12.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCEÃO
O presente Termo dê Contrato poderá ser rêscindido nas hipótesês previstas no art. 78 da
Lêi n'8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da rÍlesma Lei, sem prejuízo
das sanções aplicíáveis.
12.2. É admissível a fusáo, cisão ou incorporação da contÍatada convêm outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela novâ pessoa jurídica lodos os requisitos de habilitaçao
exigidos na licitaÇáo original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja preluízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à

í2.í.

continuidade do contrâto.
12.3. Os casos de rescisão contratual serão fornralmentê motivados, âssegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
í2.4.A CONTRATADA Íeconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art.77 da Lei no 8.666, de 1993.
12.5.0 terrno de rescisão será precedido de Rêlatório indicativo dos sêguintes asPectos,
conforme o caso:
í2.5.í. Belânço dos eventos contratuais iá cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
í2.5.3. lndenizaçõês e multas.
13. CLÁUSULA DÉCIMA

SEGUNDA-VEDAçÕES

13.1. É vedado à CONTMTADA:
Í3.í.'1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
í3.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por perte
CONTMTANTE, salvo nos casos prêvistos em

lei.

da I
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rr. ctÁusutn oÉclua rencerm- Dos cAsos oMtssos.
os casos omissos serão decididos pela coNTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei no 8.666, de 1993, na Lei n" Í0.520, de 2OO2 e demais normas geraís dã licitaçôes e
14.1.

contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n"'g.o7g,
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e norÍnas e princípioÀ gerais dos contratos.
15. CLÁUSULA DÉC|MA QUARTA

-

PUBL|CAçÃO

í5.Í.lncumbirá à CONTMTANTE providenciar a publicação deste instrumento, por êxtrato, no
Diário Oficiâl do Município, no prazo previsto na Lei n" 8.666, de 1993.
16. CLÁUSULA DÉCIMA

QUINTA- FORO

16.í, O Foro para solucionar os litígios que deconerem da execução destê Ternp dê Contrâlo

será o da Comarca de Santâ Luzie/MA.

Para firmeza e validade do pâctuado, o presentê Termo de Contrâto foi lavrâdo em três (três) vias de
igual teor, que, dêpois dê lido e achado em ordem, vai assinado pelos mntratantes.

Alto Alegre do Pindare, 01 de dezembro de 2021.

/ç/n,/'

MARIA
Responsável legal da CONTRATANTE
Secretária Municipal de Saúde
de Alto Alegre do Pindare (MA)

Responsável legal da CONTRATADA

êo4 coN
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