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CONTRATO N" 589/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 144/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N" 028/2021

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS.

ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO
TRIBUTÁRIA, E A EMPRESA SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA

Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE BALSAS/MA, com sede Praça Prof. Joca Rego,
121, Balsas — MA, inscrita no CNPJ sob o N°: 06.441.430 /0001-25, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO
TRIBUTÁRIA, neste ato representado pela Secretária de Finanças, Planejamento e
Gestão Tributária, SRA. CAMILA FERREIRA COSTA, portadora do CPF N°
002.231.343-50, residente e domiciliada na Cidade de Balsas, a seguir denominado
COIVTRATANTE, e a empresa SANTOS COELHO COMERCIO LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 27.800.493/0001-09, situada na Rua Antonio Jacobina 1104-E - Centro -
Balsas/MA, neste ato representada pelo SR KLEITON SILVA DOS SANTOS,
brasileiro, inscrito no CPF n° 646.842.023-72, a seguir denominada CONTRATADA.
tendo em vista o que consta no Processo e 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 u® 8.078, de
1990 — Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, deconente do Pregão Eletrônico n® 028/2021, mediante as cláusulas e condições
a seguir enunciadas.

1. CLAUSÜLA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de materiais permanentes e
suprimentos de informática, visando atender a grande demanda da Secretaria Municipal
de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária, Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo e Gabinete do Prefeito do município de Balsas-MA, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Descrição do objeto: em anexo.

12. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIÀ.'

2.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro
de 2021.
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!3. CLAUSULA TERCEIRA - PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 29.387,40 (vinte e nove mil, trezentos e
oitenta e sete reais e quarenta centavos).

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.

Ci^ÜSUIÁ QüMTA-DOtACÂQ ORÇAMENTÁRIA:

4.1. A despesa com fornecimento dos materiais permanentes e suprimentos de informática,
correrá a conta dos recursos orçamentários, conforme documento expedido pela Contabilidade do
Município, para o exercício do ano 2021, na classificação abaixo:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO
TRIBUTÁRIA
Dotação: 04.122.0051.1-025
Descrição da Dotação: Manutenção do Setor de Licitação, Compras, Almoxarifado,
Contabilidade e Arrecadação
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 001 Recursos Ordinários

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO
TRIBUTÁRIA
Dotação: 04.122.0051.1-025
Descrição da Dotação: Manutenção do Setor de Licitação, Compras, Almoxarifado,
Contabilidade e Arrecadação
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recurso: 001 Recursos Ordinários

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Dotação: 04.122.0041.2-228
Descrição da Dotação: Manutenção das Atividades Administrativas e da JSM
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 001 Recursos Ordinários

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Dotação: 04.122.0041.2-228
Descrição da Dotação: Manutenção das Atividades Administrativas e da JSM
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo «
Fonte de Recurso: 001 Recursos Ordinários /-d íI)L ̂

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS ^
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE BALSAS

Dotação: 15.452.0005.2-325
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Descrição da Dotação: Secretaria de Infraestrutura / Limpeza Pública
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 001 Recursos Ordinários

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE BALSAS

Dotação: 15.452.0005.2-325
Descrição da Dotação: Secretaria de Infraestrutura / Limpeza Pública
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recurso: 001 Recursos Ordinários

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Dotação: 13.392.0401.2-161
Descrição da Dotação: Manutenção Atividades Administrativas, Biblioteca, Museu do Sertão,
Escola e Banda de Músicas e Festas

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 001 Recursos Ordinários

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Dotação: 13.392.0401.2-161
Descrição da Dotação: Manutenção Atividades Administrativas, Biblioteca, Museu do Sertão,
Escola e Banda de Músicas e Festas

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
Fonte de Recurso: 001 Recursos Ordinários

Órgão; PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Unidade: GABINETE DO PREFEITO - GAPREF

Dotação; 04.122.0021.2-212
Descrição da Dotação: Secretaria das Atividades Administrativas, da Procuradoria e da
Cbntroladoria

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 001 Recursos Ordinários

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Unidade: GABINETE DO PREFEITO - GAPREF

Dotação: 04.122.0021.2-212
Descrição da Dotação: Secretaria das Atividades Administrativas, da Procuradoria e da
Controladoria

Elemento de Despesa: 3.3.90.30,00.00 Material de Consumo
Fonte de Recurso: 001 Recursos Ordinários

15: CLÁüSUtA QUINTA - PAGAMENTO, ^ 1

5.1. O prazo comum para o pagamento não é superior a 30 (trinta) dias a partir da data da
apresentação da fatura de acordo com a Lei 8.666/93, art. 40, inciso XIV, alínea "a").

5.2.0 pagamento será efetuado referente ao fomecimento de materiais permanentes e
suprimentos de informática, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as
obrigações perante o sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões
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Negativas de Débitos com a Previdência Social, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,
devidamente atestadas pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os
Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta
Positiva com efeito de negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

5.3. É vedada expressamente a realização de cobranças de forma diversa da estipulada neste termo
de referência, em especial, a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o proteste de título,
sob pena de aplicação dos sansões previstas neste instrumento e indenização pelos danos
decorrentes.

5.4. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre era situação
irregular perante a Previdência Social (INSS), o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço
(FGTS), Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e os Tributos Federais, conforme item
5.2.

te: CLAUSÜLA SEXTA .^ REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofi^er reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.6. 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.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento, conforme art. 65, § 8°, Lei 8.666/1993.

7. CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL, PRAZO, ENTREGA E RECEBIMENl O DO
ÕMETO. ; ' ;

7.1. O fornecimento de materiais permanentes e suprimentos de informática, deverá ser realizado
e entregue após a requisição da Central de Compras, sendo que o objeto deste será solicitado
conforme as necessidades das secretarias municipais, conforme solicitação dos setores
responsáveis.
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7.2. A cada ordem de fornecimento dos materiais permanentes e suprimentos de informática, fica
estipulado o prazo máximo de até 08 (oito) dias para a entrega do objeto;

7.3. Se, a qualquer tempo, durante a execução do contrato, ocorrer eventos que impeçam a
realização do fornecimento dentro do prazo previsto, a contratada deverá notificar previamente
as secretarias solicitantes, por escrito, do motivo da demora, sua provável duração e sua(s)
causa(s). Logo após o recebimento do aviso da Contratada, a secretaria solicitante deverá avaliar
a situação e poderá, a seu critério, prorrogar (ou não) o prazo estabelecido.

7.4. Ressalvado o disposto na Cláusula Décima Terceira — RESCISÃO CONTRATUAL, se a
Contratada descumprir qualquer prazo contratual, a secretaria solicitante, poderá, sem prejuízo
de outras medidas prevista no Contrato, ou na Lei n® 8.666/93, deduzir do preço contratual, a
título de multa, o valor equivalente a 0,1% (um décimo por cento) do preço do fomecimento dos
produtos por dia de atraso, até que sejam cumpridos a entrega, respeitando o limite de 10% (dez
por cento) do valor contratual desta aquisição, quando a secretaria solicitante deverá rescindir o
Contrato, aplicando à Contratada a pena de suspensão temporária de licitar e impedimento de
contratar com o Município.

7.5. O objeto desta licitação deverá ser fornecido pela CONTRATADA e entregue nos endereços
das unidades de atendimento, indicados nas ordens de fomecimento expedidas pela Central de
Compras.

7.6. Os materiais permanentes e suprimentos de informática, deverâo ser entregues em
embalagens e bem legíveis, obedecidas às especificações técnicas pertinentes, e se obriga a
providenciar às suas expensas CIF, a substituição de qualquer parte do objeto solicitado pelas as
secretarias solicitantes no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no endereço indicado nas ordens de
fomecimento, desde que:
a) Não atenda as especificações do termo de referência;
b) Seja recusada pela Comissão de Recebimento da Central de Compras;
c) Apresente falta quando da sua utilização.

7.7. No caso de não serem tomadas providências dentro de 30 (trinta) dias da solicitação para
substituição mencionada no parágrafo anterior, as secretarias solicitantes poderá adotar as
medidas que julgar necessárias, por conta e risco da firma fomecedora sem prejuízo de outros
direitos que lhe caibam.

7.8. Em caso de devolução dos materiais permanentes e suprimentos de informática, por estarem
em desacordo com as especificações licitadas, todas as despesas correrão por conta da
CONTRATADA.

!8. CLAUSULA NONA - FISCALIZACAO.

8.1. A fiscalização/ gestão da execução do fomecimento dos materiais permanentes e suprimentos
de informática, estará a cargo das Secretarias Municipais, por intermédio de servidores,
designados para tal finalidade, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93.

SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS; Iridiane Capuchinho Costa MAT. N® 6569-1

I9. CLÂUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRADA
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9.1. Ter o objeto deste termo disponível, para o fornecimento materiais permanentes e
suprimentos de informática, assim que a Contratante solicitar;

9.2. Comunicar a Secretaria de Finanças qualquer irregularidade, bem como responder
integralmente por perdas e danos a que vier causar à CONTRATANTE ou a TERCEIROS, em
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, independentemente de outras cominações
contratuais e/ou legais a que estiver sujeita;

9.3. Manter durante o período contratual, as exigências de habilitação e qualificação exigidas;

9.4. Aceitar, nos termos da Lei 8.666/93, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

9.5. São de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, além das previstas em lei e
nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:

9.6. Arcar com todos os encargos decorrentes da execução deste contrato, tais como, obrigações
civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras;

9.7. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;
9.8. Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato,
indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;

9.9. A CONTRATADA é responsável 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 pelo órgão interessado.

9.10. Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.11. CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no presente contrato e a responder
todas as consultas feitas pela CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do objeto.

9.12. A CONTRATADA ficará sujeita às cláusulas contratuais estabelecidas neste instrumento.

9.13. A CONTRATADA ficará sujeita às normas da Lei Federal n" 8.666/93 e Lei Federal n"
10.520/2002.

9.14. A CONTRATADA ficará obrigada a manter, durante o contrato, todas as condições de
habilitação exigidas na licitação.

9.15. A CONTRATADA obriga-se a atender ao objeto deste contrato de acordo com as
especificações e critérios estabelecidos neste termo de referência.

a. 1. A contratada deverá:

ã.2. Responsabilizar-se, integralmente, pela perfeita execução do objeto, nos termos da legislação
vigente;
a.3. Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, através do setor competente que
acompanhará o fornecimento materiais permanentes e suprimentos de informática, orientando,
fiscalizando e intervindo, ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o fxato
cumprimento das condições pactuadas;
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a.4. Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, aqueles
da CONTRATANTE;

a.5. Responsabilizar-se pelas penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes em
função do descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto do presente
termo, devendo, se for o caso, obter licenças e providenciar o pagamento de impostos, taxas e
serviços auxiliares;
a.6. Observar obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal n" 8.666/93 e demais
legislações pertinentes.

9.16. A CONTRATADA responderá por quaisquer danos causados à CONTRATANTE e/ou a
terceiros em decorrência da execução do contrato.

9.17. A CONTRATADA deverá guardar e manter sigilo quanto os documentos originais enviados
para serem reproduzidas.

lio. CI^USULA DÉCIMA-OBRIGAÇÕES DA CONTIUTANTE t

10.1. A contratante se compromete a pagar à Contratada pelo o fomecimento dos materiais
permanentes e suprimentos de informática de acordo com o contrato o valor da ordem de
fomecimento.

10.2. A contratante se compromete a indicar funcionário. Assessor Técnico responsável, pelo
almoxarifado da Prefeitura Municipal, para fiscalização de cumprimento do presente contrato.

10.3. Fomecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para o fomecimento e
demais informações que estes venham a solicitar para o desempenho do objeto ora contratados.

10.4. Comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas
corretivas de sua parte, sob pena de aplicação de sanções nos termos dos artigos 86 e 88 da Lei
Federal n" 8.666/93;

10.5. Efetuar os pagamentos, de acordo com a forma e prazo neste Termo, observando as normas
administrativas e financeiras em vigor;

10.6. Comunicar à CONTRATADA, qualquer problema oriundo do fomecimento.

10.7. Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para o desempenho do
fomecimento objeto;

10.8. Aplicar sanções ou rescindir o contrato, no caso de inobservância pela CONTRATADA de
quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.

PÁRAGRAFO ÚNICO - A CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar sanções ou
rescindir o contrato no caso de inobservância pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e
condições estabelecidas neste Contrato.

[11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ̂  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Comete infi-ação administrativa, nos termos da Lei n® 8.666/1993 que será aplicada de forma
subsidiaria, conforme defme o art. 9® da 10.520/10, o licitante/adjudicatário que:
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a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
b) Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
f) Não mantiver a proposta;
g) Cometer fraude fiscal;
h) Comportar-se de modo inidôneo;
11.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame
sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por
dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. N° 86, da Lei N"
8666/93.

11.3. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a
Prefeitura Municipal de Balsas-MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas,
inclusive com as multas previstas.

11.4. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à
vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo N® 87, da Lei N® 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 o valor total do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Balsas-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 Balsas-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. N® 87 da Lei N® 8.666/93,
c/c art. N® 7® da Lei N® 10.520/02 e art. N® 14 do Decreto N® 3.555/00.

11.5. 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 devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
prazo.

11.6. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Balsas-MA as sanções
administrativas previstas neste termo de referência, inclusive a reabilitação perante a
Administração Pública.

11.7. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fomecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto
padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto
contratual.

I - PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES
PRÁTICAS:
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a) PRÁTICA CORRtJPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de
licitação ou na execução do contrato;
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;
c) PRÁTICÁ CONCLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou
afetar a execução do contrato.
e) PRÁTICA DESTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo
de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção
seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo fmanceiro multilateral promover
inspeção.

Í2. 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
Xn 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 n® 8.666, de 1993.

12.2. 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.

12.4.0 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.

113. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO A 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.
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14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA -

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 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. cláusulaFécima Oüinta - 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 n® 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundç as disposições contidas na Lei n® 8.078,
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
ímCLÁtJSlÃ.ADEGIMA SEXTA-PUBLICACAO. ^ 1

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.

ÍÍZCXÁUSÜLA DÉCIMA SÉTIMA-FORO. " !

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art.
55, §2® da Lei n® 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (03) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Balsas/MA, .Qà... de....^:<X:fô^3te^SSíy^. de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO
TRIBUTÁRIA

CAMILA FERREIRA COSTA

CONTRATANTE

SANTOS COELHO CO^^RCIO LTDA
KLEITON SÍLABA DOS SANTOS

CONTRATADA
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ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QUANT VAL UNIT
VAL

TOTAL

51

Alicate de crímpar cabos com conector RJll e RJ45; Alicate
para dímpar cabos com conector RJ-11, llJ-12 ou RJ-45.; •

Climpa conectores com até 8 vias e RJ-11, RJ12 com até 6 vias.;
• Possui cortadores para preparar o fio.; • Alicate com catraca;
- Conectores compatíveis: RJ-11, RJ-12 e RJ-45;

LELONG UND 2
47,00 94,00

52

Alicate punchdown c/ Impacto (insersor); Usado
emtelecomunicações, com capacidade para 5 pares UTP
(24AWG) de cada vez; Adequado para ambos os lados do cabo
110 e tipo cross-connect blocos de terminais; Aumenta a
produtividade para crímpar Blocos IDC 110 e alguns modelos

de Patdi Panelpoiscrimpa até 5 pares em uma única vez; 0
calcanhar de bloco de terminais w / blade são mutáveis e

reversível; Uma das extremidades para o assento e cortar
arame, e a outra extremidade de fio de estar; Ideal para
ajustar o fío em blocos terminais ou cortar o fím do fio após
terminar 0 serviço.;

GC UND 2
49,00 98,00

53
Bobina para rotulador (etiquetadora); Bobina para rotulador
(etiquetadora) fita tipo M-Tape 9-12 mm;

BROTHER UNO 40
63,80 2.552,00

60 Conector Ri 45 CAT SE EXBOM UND 580
0,33 191,40

74

Memória DDR3 - 8 GB - para notebook; Configuração de Pino:
204 Pinos; Capacidade do módulo: 8 GB; Freqüência de
trabalho de 1066 MHz (PC3-850a).; Tipo: DDR3 - SODIMM;
Tensão de alimentação: 1,5V ± 0,075V; Bancos internos de
memória independentes: 8; Disposição das memória:
doublesided; PInagem: 204 pinos em ouro 24 quilates;
Freqüência de barramento: 1066 MHz CL7; Latência
programável de CAS: 5,6, 7,8 e 9; Organização das células de
memória: 256Mx64; Sem ECC (Sem Registro); Consumo de
energia: 1,560W; Temperatura de operação: 0 °C até 85 °C;
Temperatura de armazenamento: -55 *C até 100 'C; Altura do
módulo: 30 mm; Disposição dos componentes: 8 componentes
colocados em cada um dos lados;

KINGSTON UND 10 279,00
2.790,00

77

Memória DDR4 - 16 GB para notebook. Especificações:
Velocidade: 2666. Tecnologia: DDR4. Latência CAS: 19.
Capacidade: 16 GB. Tipo de módulo: SODIMM. Tipo de DIMM
- sem buffer. Tempo estendido: 19-19-19. Velocidade do PC:
PC4- 21300. Energia: Tensão - 1,2V.

KIN6ST0N UND 7 587,00
4.109,00

78

Memória DDR4 - 16 GB para PC. Especificações: Velocidade:
2666. Tecnoiogia: DDR4. Latência CAS: 19. Capacidade: 16 GB.
Tipo de módulo: UDIMM. Tipo de DIMM - sem buffer. Tempo
estendido: 19-19-19. Velocidade do PC: PC4- 21300. Energia:

Tensão - 1,2V.

KINGSTON UND 5 589,00
2.945,00

92

Pendríve 16 GB usb 3.0; Capacidade de armazenamento: 16
GB; Taxa de transferência: Taxa de transmissão de dados:

130MBS (leitura); Sistemas Operacionais: Mac OS 9.0 ou

superior; Windows 98 ou superiores.;

TWiST UND 54
30,00 1.620,00

SUBTOTAL
14.399,40

tóMINISTRAÇÃO ' - • í, _ ;

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QUANT VAL UNIT
VAL

TOTAL

60 Conector RJ 45 CAT SE EXBOM UND 200
0,33 66,00
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74

Memória D0R3 -8GB- para notebook; Configuração de Pino:
204 Pinos; Capacidade do módulo: 8 GB; Freqüência de
trabalho de 1066 MHz (PC3-a500).; Tipo: DDR3 - SODIMM;
Tensão de alimentação: 1,5V ± 0,075V; Bancos internos de
memória independentes: 8; Disposição das memória:
doublesided; Pínagem: 204 pinos em ouro 24 quilates;
Freqüência de barramento: 1066 MHz CL7; Latênda
prcgramável de CAS: 5,6,7,8 e 9; Organização das células de
memória: 256Mx64; Sem ECC (Sem Registro); Consumo de
energia: 1,560W; Temperatura de operação: 0 *C até 85 *C;
Temperatura de armazenamento: -55 *C até 100 *C; Altura do

módulo: 30 mm; Disposição dos componentes: 8 componentes
colocados em cada um dos lados;

KINGSTON UND 2 279,00
558,00

77

Memória DDR4 - 16 GB para notebook. Especificações:
Veiocidade: 2666. Tecnologia: DDR4. Latêncla CAS: 19.
Capaddade: 16 GB. Tipo de módulo: SODIMM. Tipo de DIMM
- sem buffer. Tempo estendido; 19-19-19. Velocidade do PC:
PC4- 21300. Energia: Tensão - 1,2V.

KINGSTON UNO 2 587,00
1.174,00

92

Pendrive 16 GB usb 3.0; Capacidade de armazenamento: 16
GB; Taxa de transferência: Taxa de transmissão de dados:

130MBS (leitura); Sistemas Operadonais: Mac OS 9.0 ou

superior; Windows 98 ou superiores.;

TWIST UND 16
30,00 480,00

SUBTOTAL
2.278,00

INFRAESTRUTURA

ITEM descrição MARCA UND. QUANT VAL UNIT
VAL

TOTAL

60 Conector RJ 45 CAT SE EXBOM UND 80
0,33 26,40

74

Memória DDR3 - 8 GB - para notebook; Configuração de Pino:
204 Pinos; Capacidade do módulo: 8 GB; Freqüência de
trabalho de 1066 MHz (PC3-8500).; Tipo; 0DR3 • SODIMM;
Tensão de alimentação: 1,5V ± 0,075V; Bancos internos de
memória Independentes: 8; Disposição das memória:
doublesided; Pinagem: 204 pinos em ouro 24 quilates;
Freqüêntía de barramento: 1066 MHz CL7; Latênda
prcgramável de CAS: 5,6, 7, 8 e 9; Organização das células de
memória: 256Mx64; Sem ECC (Sem Registro); Consumo de
energia: 1,560W; Temperatura de operação: 0 *C até 85 *C;

Temperatura de armazenamento: -55 *C até 100 *C; Altura do
módulo: 30 mm; Disposição dos componentes: 8 componentes
colocados em cada um dos lados;

KINGSTON UND 3 279,00
837,00

77

Memória DDR4 - 16 GB para notebook. Especificações:
Velocidade: 2666. Tecnologia: DDR4. latêncla CAS: 19.
Capaddade: 16 GB. Tipo de módulo: SODIMM. Tipo de DIMM

- sem buffer. Tempo estendido: 19-19-19. Velocidade do PC:
PC4- 21300. Energia: Tensão - 1,2V.

KINGSTON UND 2 587,00
1.174,00

78

Memória DDR4 -16 GB para PC. Especificações: Velocidade:
2666. Tecnologia: DDR4. Latênda CAS: 19. Capacidade: 16 GB.

Tipo de módulo; UDIMM. Tipo de DIMM - sem buffer. Tempo
estendido: 19-19-19. Veloddade do PC: PC4- 21300. Energia:

Tensão-1,2V.

KINGSTON UND 2 589,00
1.178,00

92

Pendrive 16 GB usb 3.0; Capacidade de armazenamento: 16
GB; Taxa de transferência: Taxa de transmissão de dados:

130MBS (leitura); Sistemas Operacionais: Mac OS 9.0 ou
superior; Windows 98 ou superiores.;

TWIST UND 8
30,00 240,00

SUBTOTAL
3.455,40

CULTURA E TURISMO ^

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QUANT VAL UNIT
VAL

TOTAL

60 Conector RJ 45 CAT 5E EXBOM UND 60
0,33 19,80
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74

Memória 0DR3 - 8 GB • para notebook; Confíguração de Pino;
204 Pinos; Capacidade do módulo: 8 GB; Freqüência de
trabalho de 1066 MHz (PC3-S500).; Tipo: DDR3 • SODIMM;
Tensão de alimentação: 1,5V ± 0,075V; Bancos internos de

memória independentes; 8; Disposição das memória:
doublesided; Pinagem: 204 pinos em ouro 24 quilates;
Freqüência de barramento: 1066 MHz CL7; Latência
programável de CAS: 5,6, 7, 8 e 9; Organização das células de
memória: 256Mx64; Sem ECC (Sem Registro); Consumo de
energia: 1,560W; Temperatura de operação: 0 'C até 85 'C;
Temperatura de armazenamento: -55 *C até 100 *C; Altura do
módulo: 30 mm; Disposição dos componentes: 8 componentes
colocados em cada um dos lados;

KINGSTON UND 6 279,00
1.674,00

92

Pendrive 16 GB usb 3.0; Capacidade de armazenamento: 16
GB; Taxa de transferência: Taxa de transmissão de dados:
130MBS (leitura); Sistemas Operacionais: Mac OS 9.0 ou
superior; Windows 98 ou superiores.;

TWIST UND 16
30,00 480,00

SUBTOTAL
2.173,80

GABINETE DO PREFErtO ,

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QUANT VAL UNIT
VAL

TOTAL

60 Conector RJ 45 CAT 5E EXBOM UND 160
0,33 52,80

74

Memória DDR3 - 8 GB - para notebook; Configuração de Pino:
204 Pinos; Capacidade do módulo: 8 GB; Freqüência de
trabalho de 1066 MHz (PC3-8500).; Típo: D0R3 • SODIMM;
Tensão de alimentação: 1,5V ± 0,075V; Bancos internos de
memória Independentes: 8; Disposição das memória:
doublesided; Pinagem: 204 pinos em ouro 24 quilates;
Freqüência de barramento: 1066 MHz CL7; Latência
programável de CAS: 5,6, 7, 8 e 9; Organização das células de
memória: 256Mx64; Sem ECC (Sem Registro); Consumo de
energia: 1,560W; Temperatura de operação: 0 *C até 85 *C;
Temperatura de armazenamento: -55 *C até 100 *C; Altura do
módulo: 30 mm; Disposição dos componentes: 8 componentes
colocados em cada um dos lados;

KINGSTON UND 7 279,00
1.953,00

77

Memória DDR4 - 16 GB para notebook. Especificações:
Velocidade: 2666. Tecnologia; DDR4. latência CAS: 19.
Capacidade: 16 GB. Tipo de módulo: SODIMM. Tipo de DIMM
• sem buffer. Tempo estendido: 19-19-19. Velocidade do PC:
PC4- 21300. Energia: Tensão - 1.2V.

KINGSTON UND 4 587,00
2.348,00

78

Memória DDR4 -16 GB para PC. Especificações; Velocidade:
2666. Tecnologia: DDR4. Latência CAS: 19. Capacidade: 16 GB.
Tipo de módulo: UDIMM. Tipo de DIMM - sem buffer. Tempo
estendido: 19-19-19. Velocidade do PC: PC4- 21300. Energia:
Tensão - 1,2V.

KINGSTON UND 3 589,00
1.767,00

92

Pendrive 16 GB usb 3.0; Capacidade de armazenamento: 16
GB; Taxa de transferência: Taxa de transmissão de dados:

130MBS (leitura); Sistemas Operacionais: Mac 05 9.0 ou

superior; Windows 98 ou superiores.;

TWIST UND 32
30,00 960,00

SUBTOTAL
7.080,80

TOTAL
29.387,40
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