ANO VIII Nº 1821 POÇÃO DE PEDRAS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2020

EDIÇÃO DE HOJE: PÁGINAS

ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO N° PP/FMS/019.3/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2502001/2019
PREGÃO PRESENCIAL: 019/2019
Pelo presente instrumento e com base no edital da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 019/2019, amparado pelo artigo 4º, inciso
XXII da Lei nº 10.520/2002, convocamos a Empresa: N R SILVA COMERCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ: 17.419.773/0001-00, estabelecida na
rua do Bicudo, n° 08, Quadra 1, RESID. Sinai 3, Bairro Planalto, CEP: 65.715-000, Lago da Pedra-MA, representada pelo Sr. Cledione Lima Ribeiro,
com RG n° 0381723720091 SESC/MA e portador do CPF: 604.715.913-35, denominada CONTRATADA, para comparecer no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, para assinatura do Contrato.
O representante legal dessa empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda a sexta-feira) e no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00
(doze) horas.
O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à empresa
o direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.
No ato da assinatura do contrato, a empresa deverá comprovar que está em dia com as obrigações fiscais, mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais
e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade
para com a Fazenda Federal.
Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a
regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
CND – Certidão Negativa de Débito e CNDA – Certidão Negativa da Dívida Ativa, perante a fazenda Estadual; e
CND – Certidão Negativa de Débito e CNDA – Certidão Negativa da Dívida Ativa, perante a fazenda Municipal.
As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 30 (trinta) dias, contados de sua
expedição.
As certidões expedidas pela internet e que possuam código para averiguação, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos
sites de cada órgão emissor.
Poção de Pedras- MA, 18 de maio de 2020.
Francisco Furtado Lima
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 818.352.483-49
Portaria nº 012/2019 GPM
______________
ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO N° PP/ADM/019.3/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2502001/2019
PREGÃO PRESENCIAL: 019/2019
Pelo presente instrumento e com base no edital da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 019/2019, amparado pelo artigo 4º, inciso
XXII da Lei nº 10.520/2002, convocamos a Empresa: N R SILVA COMERCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ: 17.419.773/0001-00, estabelecida na
rua do Bicudo, n° 08, Quadra 1, RESID. Sinai 3, Bairro Planalto, CEP: 65.715-000, Lago da Pedra-MA, representada pelo Sr. Cledione Lima Ribeiro,
com RG n° 0381723720091 SESC/MA e portador do CPF: 604.715.913-35, denominada CONTRATADA, para comparecer no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, para assinatura do Contrato.
O representante legal dessa empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda a sexta-feira) e no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00
(doze) horas.
O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à empresa
o direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.
No ato da assinatura do contrato, a empresa deverá comprovar que está em dia com as obrigações fiscais, mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais
e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade
para com a Fazenda Federal.
Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a
regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
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Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
CND – Certidão Negativa de Débito e CNDA – Certidão Negativa da Dívida Ativa, perante a fazenda Estadual; e
CND – Certidão Negativa de Débito e CNDA – Certidão Negativa da Dívida Ativa, perante a fazenda Municipal.
As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 30 (trinta) dias, contados de sua
expedição.
As certidões expedidas pela internet e que possuam código para averiguação, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos
sites de cada órgão emissor.
Poção de Pedras- MA, 18 de maio de 2020.
Rahilda Pinheiro Fernandes
Secretária Municipal de Administração e
Recursos Humanos
CPF: 010.109.393-43
Portaria n° 001/2020-GPM
_____________
TERMO DE CONTRATO Nº PP/FMS/019.3/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2502001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019
TERMO DE CONTRATO Nº PP/FMS/019.3/2020
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE POÇÃO DE
PEDRAS, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA N R DA SILVA
COMERCIO E SERVIÇO.
O Município de Poção de Pedras, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, com sede na Rua Alto
Brilhante, S/N, centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 11.869.862/0001-71, neste ato representado pelo Sr. Francisco Furtado Lima, Secretário
Municipal de Saúde e Saneamento Básico, nomeado pela Portaria nº 012/2019 GPM, de 01/02/2019, e em conformidade com as atribuições que lhe foram
delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa N R SILVA COMERCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ:
06.202.808/0001-38, estabelecida na rua do Bicudo, n° 08, Quadra 1, RESID. Sinai 3, Bairro Planalto, CEP: 65.715-000, Lago da Pedra-MA, neste ato,
representada pelo Sr. Cledione Lima Ribeiro, com RG n° 0381723720091 SESC/MA e portador do CPF: 604.715.913-35., denominada CONTRATADA,
tendo em vista o que consta no Processo nº 2502001/2019, e o resultado final do Pregão n° 019/2019, com fundamento na Lei nº 10.520, 2002, Lei nº
8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de móveis e eletrodomésticos, de interesse do Fundo Municipal de Saúde, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento,
independente de transcrição.
1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão nº 019/2019, com seus Anexos, e a Proposta da
CONTRATADA.
1.2. Discriminação do objeto:
ITEM
VALOR
VALOR
DO
DESCRIÇÃO
MARCA
UNID
QTD
UNITÁRIO TOTAL
T.R
R$
R$
13
COLCHÃO DE SOLTEIRO, COM MOLA, 88X 188 CM2
EUROSONO
UNIDADE
13
445,00 5.785,00
VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS
2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1.
A CONTRATADA obriga-se a:
2.1.1.
Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das
especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca,
fabricante;
2.1.2.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
2.1.2.1.
Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas
expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos;
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2.1.3.
2.1.4.

3.

4.
5.

6.

7.

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
Comunicar à Administração, 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;
2.1.5.
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
2.1.6.
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
2.1.7.
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
2.1.8.
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1.
A CONTRATANTE obriga-se a:
3.1.1.
Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
3.1.2.
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do
Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
3.1.3.
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;
3.1.4.
Efetuar o pagamento no prazo previsto.
CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
4.1.
As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO
5.1.
O valor do contrato é de R$ 5.785,00 (Cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais)
5.1.1.
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, materiais de consumo,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato terá início na data da assinatura até 31/12/2020, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.1.1.
A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até
31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1. O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
7.1.1.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais)
deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º,
§ 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
7.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
7.2.1.
O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento
das obrigações assumidas.
7.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciarse-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
7.4. Antes de cada pagamento à Contratada, realizará consulta no cadastro de fornecedores do município, para verificar on line, quando possível, aos
sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao
processo de pagamento.
7.4.1.
Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o fornecimento tiver sito prestado e atestado. Tal
hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.
7.5. A CONTRATADA deverá protocolar na Secretaria Municipal a solicitação de pagamento, assinada pelo representante legal da empresa em papel
timbrado, contendo o número do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e
número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, juntamente com cópia do contrato, como
também as demais certidões atualizadas:
1. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, inclusive as com a seguridade
social;
2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -CNDT, e
4. Certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.
7.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
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7.6.1.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a
retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
7.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário
indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
7.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no
contrato.
7.10.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=(TX)
I=0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
(6 / 100)
I=
365
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO
8.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.
9.
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município do
exercício de 2020, na dotação abaixo discriminada:
ÓRGÃO/ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 – Fundo Municipal de Saúde
FUNÇÃO – 10 – Saúde
SUBFUNÇÃO – 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA – 0355 – Gestão das Ações da Saúde
ATIVIDADE – 2.059 – Manutenção de Gestão Plena Municipal – Médio Complexidade
ELEMENTO DA DESPESA – 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
VALOR DA DESPESA R$ 5.785,00 (Cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais)
FONTE: 0102000000
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1. A fiscalização da execução do objeto presente Contrato será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma
estabelecida no Termo de Referência.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. A CONTRATADA ficará 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 da contratação.
11.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993.
11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento), (art. 65 § 2º, inciso
II, da Lei nº 8.666, de 1993, incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto Municipal nº 003/2019, a
CONTRATADA que, no decorrer da contratação:
12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
12.1.2. Apresentar documentação falsa;
12.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;
12.1.4. Cometer fraude fiscal;
12.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato.
12.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b. Multa:
b.1. Moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 10 (dez) dias;
b.2. Compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação
8.
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assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o município de Poção de Pedras, pelo prazo de até dois anos;
d. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Poção de Pedras e descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município
pelo prazo de até cinco anos;
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou 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, que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei 8.666/93, a Contratada que:
12.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
12.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
12.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS MEDIDAS ACAUTELADORES
13.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES
14.1. É vedado à CONTRATADA:
14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
14.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas
no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
15.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica
todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato prejuízo não haja
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência e3xpressa da administração à continuidade do contrato.
15.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
15.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no ar. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.5. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos conforme o caso:
15.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
15.5.3. Indenizações e multas.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto Municipal nº 003, de 2019, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei
Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar 147, de 2014 e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos
e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Poção de Pedras (MA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
questões oriundas do presente Contrato.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em
03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
Município de Poção de Pedras (MA), 19 de maio de 2020.
Francisco Furtado Lima
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 818.352.483-49
Portaria nº 012/2019 GPM
Pela CONTRATANTE

EMPRESA: N R SILVA COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 17.419.773/0001-00
REPRESENTANTE: Cledione Lima Ribeiro
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C.I. 0381723720091 SESC/MA
CPF: 604.715.913-35.
Pela CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF n°:
Nome:
CPF n°:
______________
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° PP/FMS/019.3/2020
TERMO DE CONTRATO Nº ° PP/FMS/019.3/2020 ORIGEM: Processo administrativo nº 2502001/2019. MODALIDADE: Pregão Presencial.
CONTRATANTE: Município de Poção de Pedras /Fundo Municipal de Saúde. CNPJ N° 11.869.862/0001-71. CONTRATADO: N R DA SILVA
COMERCIO E SERVIÇO CNPJ N° 17.419.773/0001-00. VALOR TOTAL: R$ 5.785,00 (Cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais). OBJETO: aquisição
de móveis e eletrodomésticos, de interesse do Fundo Municipal de Saúde. ÓRGÃO/ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 – Fundo Municipal de Saúde.
FUNÇÃO – 10 – Saúde. SUBFUNÇÃO – 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial. PROGRAMA – 0355 – Gestão das Ações da Saúde. ATIVIDADE
– 2.059 – Manutenção de Gestão Plena Municipal – Médio Complexidade. ELEMENTO DA DESPESA – 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material
Permanente. VALOR DA DESPESA R$ 5.785,00 (Cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais). FONTE: 0102000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo
de vigência deste Termo de Contrato terá início na data da assinatura até 31/12/2020, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Lei Federal nº 8.666 de 1993 e alterações posteriores. DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2020. SIGNATÁRIOS: Município de Poção de
Pedras (MA) /Fundo Municipal de Saúde, Sr. Francisco Furtado Lima como Contratante e pela empresa N R DA SILVA COMERCIO E SERVIÇO,
representada pelo Sr. Cledione Lima Ribeiro como Contratada.
____________
TERMO DE CONTRATO Nº PP/ADM/019.3/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2502001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019
TERMO DE CONTRATO Nº PP/ADM/019.3/2020
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE POÇÃO DE
PEDRAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS, E A EMPRESA N R DA SILVA COMERCIO E SERVIÇO.
O Município de Poção de Pedras, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, com sede na Rua
Manoel Máximo, 49, centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 06.202.808/0001-38, neste ato representado pela Sra. Rahilda Pinheiro Fernandes,
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, nomeada pela Portaria nº 001/2020 GPM, de 02/01/2020, e em conformidade com as
atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa N R SILVA COMERCIO E SERVIÇOS, inscrita
no CNPJ: 06.202.808/0001-38, estabelecida na rua do Bicudo, n° 08, Quadra 1, RESID. Sinai 3, Bairro Planalto, CEP: 65.715-000, Lago da Pedra-MA,
neste ato, representada pelo Sr. Cledione Lima Ribeiro, com RG n° 0381723720091 SESC/MA e portador do CPF: 604.715.913-35., denominada
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 2502001/2019, e o resultado final do Pregão n° 019/2019, com fundamento na Lei nº 10.520,
2002, Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de móveis e eletrodomésticos, de interesse da Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os
quais integram este instrumento, independente de transcrição.
1.1.1.
Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão nº 019/2019, com seus Anexos, e a Proposta da
CONTRATADA.
1.2. Discriminação do objeto:
ITEM
VALOR
VALOR
DO
DESCRIÇÃO
MARCA
UNID
QTD UNITÁRIO TOTAL
T.R
R$
R$
CADEIRA PLÁSTICA COM APOIO PARA OS BRAÇOS CADEIRA
20
PLÁSTICA COM APOIO PARA OS BRAÇOS, COM CAPACIDADE
INOVAR
UNIDADE
14
32,00
448,00
PARA ATE 120KG.
FREEZER HORIZONTAL - 300 LITROS - COTA RESERVADA FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 300
30
ESMALTEC UNIDADE
3
1814,00
54442,00
(TREZENTOS)
LITROS,
COR
BRANCA,
FAIXA
DE
CLASSIFICAÇÃO DO SELO PROCEL (CONSUMO DE ENERGIA):
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43

45

CLASSE A, TENSÃO ELÉTRICA 220 (DUZENTOS E VINTE)
VOLTS, PRODUZIDO NO BRASIL, MANUAL EM PORTUGUÊS E
GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO
VENTILADOR DE PAREDE - 50CM - VENTILADOR DE PAREDE
VENT
COM 3 (TRÊS) VELOCIDADES.
DELTA
VENTILADOR DE MESA 40 CM - VENTILADOR DE MESA 03
VELOCIDADES 40 CM - TURBO SILENCIO INCLINAÇÃO
VERTICAL E OSCILAÇÃO HORIZONTAL, COM AJUSTES FÁCEIS
GRADE SEGURA, PRODUZIDA CONFORME A NORMA
INTERNACIONAL DE SEGURANÇA APROVADO PELO MONDIAL
INMETRO. POTÊNCIA: 80 W. COM 06 PÁS. ALIMENTAÇÃO: 220
VOLTS CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 10,16KW/H
/MÊS.PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO BAIXO CONSUMO DE
ENERGIA
VALOR TOTAL R$ 7.262,00

EDIÇÃO DE HOJE: PÁGINAS

UNIDADE

4

289,00

1156,00

UNIDADE

2

108,00

216,00

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS)
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. A CONTRATADA obriga-se a:
2.1.1.
Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das
especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca,
fabricante;
2.1.2.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
2.1.2.1. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas,
no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos;
2.1.3.
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
2.1.4.
Comunicar à Administração, 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;
2.1.5.
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
2.1.6.
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
2.1.7.
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
2.1.8.
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
3.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
3.1.1.
Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
3.1.2.
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do
Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
3.1.3.
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;
3.1.4.
Efetuar o pagamento no prazo previsto.
4.
CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
4.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.
5.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO
5.1. O valor do contrato é de R$ 7.262,00 (Sete mil duzentos e sessenta e dois reais)
5.1.1.
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, materiais de consumo,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.
6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato terá início na data da assinatura até 31/12/2020, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.1.2.
A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até
31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1. O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
2.
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7.1.1.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais)
deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º,
§ 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
7.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
7.2.1.
O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento
das obrigações assumidas.
7.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciarse-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
7.4. Antes de cada pagamento à Contratada, realizará consulta no cadastro de fornecedores do município, para verificar on line, quando possível, aos
sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao
processo de pagamento.
7.4.1.
Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o fornecimento tiver sito prestado e atestado. Tal
hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.
7.5. A CONTRATADA deverá protocolar na Secretaria Municipal a solicitação de pagamento, assinada pelo representante legal da empresa em papel
timbrado, contendo o número do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e
número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, juntamente com cópia do contrato, como
também as demais certidões atualizadas:
5. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, inclusive as com a seguridade
social;
6. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -CNDT, e
8. Certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.
7.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
7.6.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a
retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
7.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário
indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
7.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no
contrato.
7.10.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=(TX)
I=0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
(6 / 100)
I=
365
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO
8.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.
9. CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município do
exercício de 2020, na dotação abaixo discriminada:
ÓRGÃO/ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0301 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
FUNÇÃO - 04 – Administração
SUBFUNÇÃO – 122 – Administração Geral
PROGRAMA – 0384 – Administração e Recursos Humanos
ATIVIDADE – 2.006 – Manut. Das Atividades da Secretaria de Administração
ELEMENTO DA DESPESA – 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
8.
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FONTE:0100000000
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1.A fiscalização da execução do objeto presente Contrato será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma
estabelecida no Termo de Referência.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
11.1.Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2.A CONTRATADA ficará 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 da contratação.
11.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993.
11.3.As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento), (art. 65 § 2º, inciso
II, da Lei nº 8.666, de 1993, incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto Municipal nº 003/2019, a
CONTRATADA que, no decorrer da contratação:
12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
12.1.2. Apresentar documentação falsa;
12.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;
12.1.4. Cometer fraude fiscal;
12.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato.
12.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
f. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
g. Multa:
g.1. Moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 10 (dez) dias;
g.2. Compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação
assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
h. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o município de Poção de Pedras, pelo prazo de até dois anos;
i. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Poção de Pedras e descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município pelo
prazo de até cinco anos;
j. Declaração de inidoneidade para licitar ou 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, que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei 8.666/93, a Contratada que:
12.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
12.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
12.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS MEDIDAS ACAUTELADORES
13.1.Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES
14.1.É vedado à CONTRATADA:
14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
14.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
15.1.O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas
no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
15.2.É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica
todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato prejuízo não haja
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência e3xpressa da administração à continuidade do contrato.
15.3.Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
15.4.A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no ar. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.5.O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos conforme o caso:
15.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
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15.5.3. Indenizações e multas.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
16.1.Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto Municipal nº 003, de 2019, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei
Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar 147, de 2014 e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos
e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
17.1.Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1.Fica eleito o foro da Comarca de Poção de Pedras (MA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
questões oriundas do presente Contrato.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em
03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
Município de Poção de Pedras (MA), 19 de maio de 2020.
Rahilda Pinheiro Fernandes
Secretária Municipal de Administração e
Recursos Humanos
CPF: 010.109.393-43
Portaria n° 001/2020-GPM
Pela CONTRATANTE

EMPRESA: N R SILVA COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 17.419.773/0001-00
REPRESENTANTE: Cledione Lima Ribeiro
C.I. 0381723720091 SESC/MA
CPF: 604.715.913-35.
Pela CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF n°:
Nome:
CPF n°:
___________
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° PP/ADM/019.3/2020
TERMO DE CONTRATO Nº ° PP/ADM/019.3/2020 ORIGEM: Processo administrativo nº 2502001/2019. MODALIDADE: Pregão Presencial.
CONTRATANTE: Município de Poção de Pedras / Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. CNPJ N°
06.202.808/0001-38. CONTRATADO: N R DA SILVA COMERCIO E SERVIÇO CNPJ N° 17.419.773/0001-00. VALOR TOTAL: R$ 7.262,00 (Sete
mil duzentos e sessenta e dois reais). OBJETO: aquisição de móveis e eletrodomésticos, de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos. ÓRGÃO/ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0301 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. FUNÇÃO - 04 –
Administração. SUBFUNÇÃO – 122 – Administração Geral. PROGRAMA – 0384 – Administração e Recursos Humanos. ATIVIDADE – 2.006 – Manut.
Das Atividades da Secretaria de Administração. ELEMENTO DA DESPESA – 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. FONTE:0100000000.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato terá início na data da assinatura até 31/12/2020, nos termos do artigo 57 da Lei nº
8.666, de 1993. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666 de 1993 e alterações posteriores. DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2020.
SIGNATÁRIOS: Município de Poção de Pedras (MA) /Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Sr. Francisco Furtado Lima como
Contratante e pela empresa N R DA SILVA COMERCIO E SERVIÇO, representada pelo Sr. Cledione Lima Ribeiro como Contratada.

______________

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.pocaodepedras.ma.gov.br e clique no link DOM

10

ANO VIII Nº 1821 POÇÃO DE PEDRAS, QUARTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2020

EDIÇÃO DE HOJE: PÁGINAS

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.pocaodepedras.ma.gov.br e clique no link DOM

11

