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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° 300401020/2021,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BOM LUGAR-MA,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
BOM LUGAR E A EMPRESA F C R BRAGA - ME.

O Município de BOM LUGAR — MA, inscrito no CNPJ n° 01.611.400/0001-04, por intermédio
de seu Secretário de Saúde, com sede na Rua Manoel Severo, s/n°, CEP.: 65.704-000, centro,
BOM LUGAR - MA, neste ato representado pela Sra. VALCIONE DE SOUSA SILVA, portador
do CPF n° 799.961.403-34, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa F C R
BRAGA - ME, inscrita no CNPJ sob o n°20.303.722/0001-22, sediada na RUA CEL. HOSANO
GOMES FERREIRA, 888-A, CEP.: 65.710-000, Centro, Lago do Junco - MA, doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Francisco Cleomar Ribeiro Braga,
portador da Carteira de Identidade n° 02651582003-6 (SSP/MA) e do CPF n° 027.704.563-00,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° 1904004/2021 e em observância às
disposições da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993
e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Dispensa de Licitação n°020/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
19. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO
19.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para aquisição de
equipamentos permanentes para informatização das equipes de saúde da família e equipes de
atenção primária como parte do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus - plano orçamentário - cv40 - COVID-19 deste
município de Bom Lugar — MA, (Portaria GM/MS N° 3.393 de 1 1 De Dezembro De 2020),
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico.
19.2. Discriminação do objeto:
Item Descrição
COMPUTADOR
—
TIPO
01
(CLIENTE) — PROCESSADOR - HD
de 500 ou SSD de 128 - Possuir
arquitetura 64 bits, compatível com
instruções x86-64 ou EMT64; Possuir
1
clock real mínimo de 2,0 GHz (dois
vírgula zero Gigahertz) por núcleo,
sendo no mínimo dois núcleos físicos;
Possuir pontuação mínima do software
PassMark de 4000 (quatro mil) pontos.

Unid.

Quant.

V. Unit

V. Total

Unid.

2l

R$
2.500,00

R$
52.500,00
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2

EMÓRIA Memória RAM de 04
(quatro) Gigabytes, do tipo SDRAM
DDR3 1600 MHz ou superior.
ETHERNET
CONTROLADOR
CABEADA)
Possuir
(REDE
controladora de Rede, com velocidade
de 10/100/1000 Mb its/s, padrões
Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit
Ethernet, autosense, full-duplex, plugand-play, Intel PXE (Preboot e
Environment),
Xecution
acompanhando tambem mouse USB;
teclado USB e monitor LED de 18.5
Polegadas.
TIPO
2
COMPUTADOR
—
(Servidor) Especificação mínima: que
esteja em linha de produção pelo
fabricante; computador servidor com
processador no mínimo Intel i7 ou
AMD A10 ou similar; memória RAM
minimo de 8 GB ddr3 ECC 2133 MHZ
(2 módulos de 4 gb); disco rígido: 1 TB
7200rpm SATA 3; unidade combinada
de gravação de disco ótico CD, DVD
ROM, conexão SATA, sem monitor,
gabinete torre, teclado deverá conter
todos os caracteres da língua
portuguesa, inclusive ç e acentos, nas
mesmas posições do teclado padrão
abnt2 com fio e mouse óptico USB,
800 DPI, 2 botões mais scroll - com
fio; interfaces de rede 2 x rede
10/100/1000 (integrada); interfaces de
vídeo integrada à CPU com 16mb;
fonte compatível e que suporte toda a
configuração exigida no item; sistema
operacional Windows server 2012 r2
standard (64 bits) ou superior; todos os
componentes do produto deverão ser
novos,
sem
uso,
reforma
ou
recondicionamento; garantia de 36
meses. acompanhando tambem mouse;

Unid.

1

R$
14.000,00
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teclado e monitor.

3

4

5

Possuir Listas de
SWITCH
Controle de Acesso (ACL) Suportar
MDI/ MDIX Possuir as últimas
inovadoras tecnologias de eficiência
energética que podem expandir a
capacidade de rede com muito menos
energia. Possuir ajuste automático de
consumo de energia de acordo com o
estado da conexão. Possuir capacidade
de 96 Gbps de comutação para uma
transferência máxima de dados. Possuir
tabela de MAC Address de 8K. Possuir
controle de luxo 802.3x em modo fullduplex e controle de fluxo de back
pressure para o modo half-duplex.
Possuir instalação plug and play. Autonegociação em cada porta detectando a
velocidade do link de um dispositivo
de rede (10, 100 ou 1000 Mbps).
Switch ser Gerenciável de 24 portas.
IMPRESSORA- Impressora ecotank ;
Tecnologia de impressão: jato de
tintaD; Características da Impressora:
Resolução mínima em cor: 4800x1200
dpi; Modos de impressão: pelo menos
rascunho, normal e alta qualidade;
Velocidade de impressão em modo
rascunho: igual ou superior a 15 ppm
(quinze páginas por minuto) em cores;
Tamanho de papéis suportados: pelo
menos A5, A4, carta e oficio; Função
de impressão em frente e verso
automático;
Permitir
o
compartilhamento da impressora em
rede (no mínimo Wi-fi) e conexão
direta por USB. Tensão de Entrada:
110v e 220v à 50/60 Hz.
NO-BREAK
(PARA
COMPUTADOR/IMPRESSORA) Especificação mínima: que esteja em
linha de produção pelo fabricante; no-

Unid.

7

R$
1.650,00

R$
11.550,00

Unid.

7

R$
2.050,00

R$
14.350,00

Unid.

21

R$
1.150,00

R$
24.150,00
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7

break com potência nominal de 1,2
kva; potência real mínima de 600w;
tensão entrada 115/127/220 volts (em
corrente alternada) com comutação
automática; tensão de saída 110/115 ou
220 volts (a ser definida pelo
solicitante);
PRA
MESA
COMPUTADOR/IMPRESSORA confecção:
material
de
madeira/mdp/mdf/sim i lar/dobrável
gavetas: 02 composições simples
TABLET 10 POLEGADAS - Tablet
Android 6.0 ou superior; Tela de no
mínimo 7 polegadas; Processador no
minímo Quad Core de 1,3 GHz ou
similar; Armazenamento interno de no
mínimo 16 GB; Câmera traseira de no
mínimo 5MP ou superior e a frontal de
no mínimo 1.3MP ou superior; Possui
USB, Wifi e 4G.

Un id.

21

R$
550,00

R$
11.550,00

Unid.

52

R$
1.200,00

R$
62.400,00

R$
190.500,00
20. CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA
20.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 06 (seis) meses, com início na data
em 30 de abril de 2021 e encerramento em 28 de outubro de 2021, prorrogável por períodos
sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública de importância internacional, declarada por meio da Portaria n°
188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde.
21. CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO
21.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$190.500,00 (cento e noventa mil e
quinhentos reais).
21.2. 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.
22. CLÁUSULA QUARTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
22.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:
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CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORGÃO:
UNIDADE GESTORA:
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:
FONTE DE RECURSO:
VALOR DISPONÍVEL:

02 Poder Executivo
0205 - Fundo Municipal de Saúde
10.122.0383.1.099 - Aquisição de
Equipamento de Emergência COVID19.
Equipamentos
e
4.4.90.52.00
Material Permanente.
SUS
0114000003 - Transferência
Bloco de Manutenção - COVID 19.
R$ 190.500,00

Valor reforçado mediante abertura de crédito suplementar
Valor não reforçado

X

23. CLÁUSULA QUINTA — PAGAMENTO
23.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto
Básico.
24. CLÁUSULA SEXTA — REAJUSTE
24.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico,
anexo a este Contrato.
25. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
25.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto
Básico.
26. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
26.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Projeto Básico.
27. CLÁUSULA DÉCIMA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
27.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Projeto Básico.
28. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
28.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico.
29. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — RESCISÃO
29.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
29.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei n°8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80
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da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência,
anexo ao Edital;
29.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.
29.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
29.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
29.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
29.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
29.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
29.4.3. Indenizações e multas.
30. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — VEDAÇÕES
30.1. É vedado à CONTRATADA:
30.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
30.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
31. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — ALTERAÇÕES
31.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.
31.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4°, I, da Lei n.
13.979/2020.
32. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
32.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas estabelecidas na Lei n. 13.979/2020, na Lei n° 8.666, de 1993 e demais normas
federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios
gerais dos contratos.
33. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA PUBLICAÇÃO E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
15.3 A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação n°
020/2021, é feita com base no artigo 4° da Lei 13.979/2020, devendo o contratante
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disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no
que couber, além das informações previstas no § 3° do art. 8° da Lei n° 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal
do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
15.4
O presente Termo de Contrato se vincula ao Projeto Básico da Contratante e à
proposta da Contratada.
34. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — FORO
34.1. É eleito o Foro da Comarca de Bacabal — 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 duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
BOM LUGAR, Estado do M ranhão, em 30 de abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIP
DE BOM LUGAR - MA
VALCIONE
OUSA SILVA
Secretário
ni pal de Saúde

CNPJ sob o n°20.303.722/0001-22
yTESTEMUNHAS
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