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EU r:

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N9

25080404/2021, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, E A EMPRESA TERRA
CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de São
João dos Patos/MA, inscrito no CNPJ ns 10.547.447/0001-39, neste ato representado pelo Secretário Municipal
de Saúde, Sr. Kayro Coelho dé Sdüsà ÇÓrréa", pòrtãclõ? dà CártèiraTiè IdéntidadeTÍs 2^201.035r(SSP/PI) e CPF n®
012.674.713-01, doravante denominada-CONTRATANTE, e a empresa TERRÂ^ CONSTRUTORA ELOCADORA
EIRELI, inscrita no'(:'NPJ/r^F ns 19.604;956/0001-20, sediada na RUA 07"DÈ;SETÍMBRojjN9 580, CENTRO, CEP:
65.665-000, em Sãb Jòão|jdos Patos/MA, doravante designada CONTRATADA;!'neste ato representada pelo Sr.
Marcílio da Fonseca jPinto Neto, portador da Carteira dè Identidade ris'676372921 (SESp/MA) e CPF n®
709.716.681-91,Uendp em vista o que, consta'np Processo ns 1103001/202Í.e'' em observância às disposições
da Lei ns 8.666,'de 2Í dejjunho de 1993, da Lei n2;iò)526, '̂de"l7 de julho|de!2Ò02 e nalLei 02^8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, do Decréto.ns 7!892,'-de-23 de.-jaiielrodé 2013, resolvem celebrar o presente
... 2nte;do_:.Prègio Eletrônico ns 04/2021;=^mediante^às.cjáusulas e cpndições a seguir

ilxL.

Termo de Contrato, decorrente

enunciadas. ' '

fí: CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

! II \\) ni .
1.1. o objeto dopresente Termo de Contrato éacontratação deiempresa especia|izada ^ara a realização
de manutenção|de computadores] inipréssoras e rede de computadores ipara atender õFundo Municipal de
Saúde de São Jpão dosj Patos/MA, conforme especificaçoes-e-quantit'ativòs estabelecidos no Termo de
Referência, anexo do] Edital. \\\\ . . íjil' ''' ""

1.2.

proposta

•

i"-1-''Este Termo] de (Contrato^vlncula^sè -ao Edital do Pregão^Elet^ônicò, ridentificado no preâmbulo e à
vencedora,hndependéntèmentedètranscrição. ' >

í^-. !• i !i/ í
-r2> ivü;i:í L '1.3. Descrição db objeto:

1

r i 1 ''Av-':':-- HOSPITAL'--"-" IS; ,f'iííj H i
ITEM i r 's il DESCRIÇÃO DOSSERVIÇOS-' nN -'1-— -und;' QTD V.UNIT. ! V. TOTAL

1 SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EINSTAIAÇÃO DE PROGRAMAS E^DRIVERS. UNDI '>'12' 5! 38,00 J 456,00

2 SERVIÇO DE LIMPEZADE COMPUTADOR UND; 1M2 tl 16.50 i 198,00

3 SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA und: •M2 li- 9,00? 108,00

4 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA und: •<vl2 íl 29.50 354,00

5 SERVIÇO E INSTALAÇAO POR PONTO DE REDE ETHERNET UND' '•Jl2 ]\ 38.00 456,00

6 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE ETHERNET ^ - UND Íãl2 '\ -39.00 468,00

7 SERVIÇO DE INSTAUÇÃO DE IMPRESSORA . . .. und: .ia 12, - 13,50 162,00

8 SERVIÇO DE RESETDE IMPRESSORA UND 12 28,00 336,00

9 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR UND 12 35,00 420,00

TOTAL: 2.958,00

ATENÇÃO BÁSICA
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QTD V. UNIT. V. TOTAL

1 SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E DRIVERS. UND 15 38,00 570,00

2 SERVIÇO DE LIMPEZA DE COMPUTADOR UND 15 16,50 247,50

3 SERVIÇO DELIMPEZA DEIMPRESSORA UND 15 9,00 135,00

4 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UND 15 29,50 442,50

5 SERVIÇO E INSTALAÇAO POR PONTO DE REDE ETHERNET UND 15 38,00 570,00

6 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE ETHERNET UND 15 39,00 585,00

7 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA UND 15 13,50 -5^ 202,50
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8 SERVIÇO DE RESETDE IMPRESSORA UND 15 28,00 420,00

9 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR UND 15 35,00 525,00

TOTAL: 3.697,50

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE
(TEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QTD V. UNIT. V. TOTAL

1 SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EDRIVERS. UND 25 38,00 950,00

2 SERVIÇO DE LIMPEZA DE COMPUTADOR UND 25 16,50 412,50

3 SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA UND 25 9,00 225,00

4 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UND 25 29,50 737,50

5 SERVIÇO E INSTALAÇAO POR PONTO DE REDEETHERNET UND 25 38,00 950,00

6 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE ETHERNET UND 25 39,00 975,00

7 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA UND 25 13,50 337,50

8 SERVIÇO DE RESET DE IMPRESSORA" ' UND" T"25r:" SI 28;00" 700,00

9 SERVIÇO DE CONFIGURACÃO DE ROTEADOR UND •i 25'í . )l 35,001 875,00

/ 1 St i'Í if'4 i' II • TOTAL: 6.162,50

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

;|.j,

JÍB

2.1.0 prazo de vigênciadeste Termo
de 25/08/2021 é encerramento em
1993. f' !

Ode Contrato é.aqueje^Tjxadp no Terrnodê Referência, com início na data
31/12/2021) prohpgá^l'hífòrma doiart.iS?, §12, áa Lei n'! 8.666, de

-^r--—'s Í1 ' lifí'''... í!
, ti

il:S3. __ CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

dezoito reais).
í i i\ !| f

.1. o vaiorldo presente Termo de Contrato.é de.R$'12.818,00 {doze mil, oitocentos e dezc

i 1 II í !
3.2. No valor acima estão incluídas todas as-despesas ordinárias diretas e indiretas jdecorrentes da

'• V f •" U ' A i .1 i
execução contratual, inclusive tributos è/òu impostos, encargos"sòciaís, trabalhistas, previdenciários, fiscais e

incidenUs, taxa de admjnistração; frete, segu7ô'"¥outros necessários ao cumprimento integral do
ontratação. | j/ii í\ _ ( J

comerciais

objeto da contratação

.rTA- P'
lÃT C1ÃUSULA'QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. _ÍLy'l'l

' J'íp' ' ' f "T
4.1. As despesas deco^^entes^.destayoritratáç|o^stã^*prpgr^adás ",em; dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município; [^rà.a'exercíciò de '202Í, na'̂ cIassificaçãófabaixo:! \

li -(o-iyíí ^
PODER: 02 PODER EXECUTIVO v-. v. :• i i
ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICrP/jL DE SAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0003.2066.0000 j MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

k.l I
PODER: 02PODER EXECUTIVO^
ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAÍj DE SAÚDE.. . --
10.301.0014.2068.0000 - MANUTENÇÃO EIMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.90.39.00 - OUTROSSERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

_ 4

-i''!
!!-•

t' , •-

isV
I;? 1.

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0031.2078.0000 - MANUTENÇÃO EIMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.
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a) O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CNDT e FGTS, com
validades compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

6. CLÃUSULA SEXTA- REAJUSTE. IO

6.1. Os preços são fixos ejirreajustáveis no prazo de 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 sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas é concluídas após a ocorrência da anualidade.

ser_á:córitado'a'partir dos efeitos6.3. Nos reajustes subsequentés"ao'prlrhéiro,~ò interregno''hnínim'o"de'urn ano
financeiros do último^feajuste. Í
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajüstámento, o CONTaimportância calculada çjela última variação conhecida, liquidandp adifejenç^aiCorrespondentè tão logo seja

preços do
divulgado o índice definitivo.

RATANTEjpagarájà CONTRATADA

j6.5. Fica aCONT^TADAjobrigada aapresentar memó_ria^de calculo referentèí^o reajustamento de
valor remanescente,jserrlpre que este pcprrer.'^;-''^^^3'IMífí f- j
6.6. Nas aferições firiais,,p índice utilizado para^reajuste seíá; obr|gatoriamenté;' odefinitivp. |
6.7. Caso oíndice estabejecido.para rea/ustaméríto venh^a a's^r extinto ou'̂ jqualquer|forma não possa mais
ser utilizado, será ãcíotaç|o,;'eiTi^substitujçã^^^ que víena ser deterlninadojpeia-legisla^ então em vigor.
6.8. Na ausênciajdé prevísão:léjal|q^a^tò^ao índice substHuto, as parfes élégèrão'̂ vO|ín para
reajustamento dd.preço Jo^lorVemanescehtè,.po'r meló,\je termo aclitiVo.^ff'" ^ j

l- í) \ l'í'iV\ i

IL. •CLÁUSULA SÉtijvIA -GARANTIA DE EXECUÇÃO.
-imi

-JÜ
V

7.1. Não haveirá^exlgênda degarantia de execução para.ã presente.contratação.
' ^

1 I i f . / í I 11 í',. í| i
I < 1 - ^ i •-i \ i • • /' í *s I i ' • -

9. a) O produto dèverá ser éntregLie;de.acordo com a hecessidadé da^Secretaria Municipal de Saúde. O
horário da entrega àeve'ser de acordo^comio^ncionamentó^ásSecrétariás^^^ ÒShOOminjàs 13h00min. O
•-* cumprimento dás entregas na^dable horáríõs-dètérrhírtados^ócasióriarálpenalidades cabíveis.nao

10.

^ U^ .. • -

CLÃÜSULÀÍbÍTÃVA\ ENTREGA ERECEBrMÊNTd DO OBJETO.
-'••'J yi y

i .1

b) Todos os botijõés licitados>deverãoIser:entreguès-dlfetamerite nas Secretarias Municipais e em
' I . I ^-í I .. I V ' I- - > r k i-. li" II" Ir»c coDMc/~l^rtc^lTr\♦AA^Ji.J.^ ppppela'Sec/etaria sollcltante.suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida ,

r V " - 'I i! il" ' ii " 'I
11. c) No aió da .entrega> os produtos que não^estlyerem em'acordp'Com o especificado no edital serão
devolvidos; e, as despesas'de frete é/ou outros serãoipor conta; da empresa contratada; ^ j
12. d) O horário da entrega déVe ser de'acòrdp corh o funciònarnento das junidades: OShOOmin às
13h00min horas! ; j j - ' " _• ^ ' | ' ^
13. e) Afiscalização geral'e o acornpanhamento serão realizados'por'Seividor designado pela Prefeitura
Municipal de SÃÍ3 JQÃojboS PATOS/MA. |[ jllí _Ji
14. f) Este processo refere-se à contratação de serviço, por meio de Processo licitatório na modalidade
Pregão Eletrônico com Registro de Preços, do tipo menor Preço por Item; , ,

15. • O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos Incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
presente neste termo de referência;
16. • Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual
constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e um para a unidade). Os
produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não
estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o compcôvante de
entrega não assinado.
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117. CLAUSULA NONtfr FISCALIZAÇÃO.
-irrijr

unlcef^J

17.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

18. CLÁUSUU DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE E DACONTRATADA.

A Contratante se obriga a:

a) acompanhar e fiscalizaria execução do contrato;
b) permitir o livre acesso dos èmisregãdbs da cbhtra'tadá à5'de'pèndênciás'dõ còntratãnté para tratar de

/* if ' ^ *
assuntos pertinentes aos pròdutos.adquiridos; li
c) rejeitar, no todo oaem|parte, os,produtos em desacordo com ocontrato; Vj
d) proceder ao pagamento do contrato déntro dò prazo estabelecido; jj -J|j | s] i
e) proporcionar todàsjas condições necessárias aò bom andamento do forriedmento dOs produtos atestados.
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for ocaso.\^ !j 'í ) i

A Contratada se obriga a: • ^ /
I Nil Ia) manter preposto;jaceito^pèla.^ministração dai Prefeitura. Municipal dé.Sãbr^oâo dos Patos/MA, durante

todo operíodo de vigência^âa'licífaçãb,^pa^ representá|lo sémp^e^ue^fo>|nece^^ |' |
b) informar ao fchefe do] Se^.^tJè.^Comp^ Prefeitura Municipal^.áe .São,lj^ã '̂'dos Pato^MA, ou ao seu
substituto eventual,j quando forx\o'' Caso, qüáiquêr/^anormalldaclè^ de^ijc^ter Urgente e prestar os
esclarecimentosjjulgádos|necessáríosj /"-a r—.'*i\ |J 1
c) manter, durante toda a'execução jo contrato, em' cornpatibilidadê com ;ás>pbrigações assumidas, todas as
condições de habilitação equalific^çãp^exjgidãs naJiqtãção^^^ --' [li' 11 j
d) responsabilizar-se^pelos danos causados diretamentelà,Administração ou alterceiros,'
culpa, ou doio na execução do confratõ, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade afiscalização ou o
acompanhamento do contratante; \ 'i Jí l »' '' !
e) cumprir efazer cumprlt,-seuTprepóstós*bü convenÍados, leis;[reguíamentqs'è'posturas, benri como quaisq
determinações emanadas das aútbriàydes.competentes, pertinentes à.matéfia objeto da contratação,
cabendo-lhe única eexclilisiva respVnsabilid.adVpelas conseqüências de^qüalquer transgressãojde seus
prepostos ou convenientes;: '"'llf;- i| i
f) comunicar fiscalização do contrataMer.ppr.ès.çrit(^[quíndojí,exificar'̂ quaisfluer condi0 inadequadas a
aquisição dos produtos oju.a Íminênciá:dkyto^qüeppssanxÍ3TejudÍçaryperfeita execução do contrato;
g) não transferirja terceifjos, quer total ou parcialmeme,,oVobjetb^a-ser contratado, semia devida anuência da
Prefeitura Muniçipaijde São Joãp dos Patos/MA. 'j [ \
h) substituição detodo equalquer .material que for entregue impróprio, dán|fÍcado, oulem desacordo com o
exigido; I | ' [1 1| /
i) entregar os produtos nos prazos, coiidições elocal indicado, sujeitandO|;sé pp que couber.ás Leis do
consumidor; | j. j] \t.
j) arcar com todas às despesas,^diretas ou indiretas^ decorrentes do cunipriniènto das^óbrigações assumidas,
sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.
k)a contratada será responsável pela Idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados
ou prepostos.

decorrentes de sua

uer

!Í9. CLÁUSULÃfDÉciMA PRÍMEÍRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, d

19.1 . Comete infração administrativa, nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

19.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São Joãodos Patos*/MA



PPEFEITURA, DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúllo Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ N9 10.547.447/0001-39

Fundo Municipal de Saúde

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

Apresentar documentação falsa;

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

I

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

Nao mantiver a proposta;

Cometer fraude fiscal;

Comportar-se dé modoinidôneo; -

.-f I . /
O atraso/ínjustificado õu retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a

empresa, a juízo^dá.Administração, à rnulta moratória de 0,5% (meio por cento) pordia de atraso, até o limite
de 10% (dez por cerito), ànforme determináo art. NS 86, da Lei N9 8666/93;j| '̂ ^

n
" - 'j < ji }

neste ITEM será descontada dosfcréditps que a|çontr^atada ppssuir com a Prefeitura
.-.i-'—I — Ji- 3çifnjnistrativas, inclusive

19.20. A multa prevista

•ín'"' i»"

Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, e podera.cumular com as-demais sanções admii
com as multas previstas.I —=• .. V™. - • ^ | í|-"
19.21. Ainexecuçãp tJtahou^^parcial-db objeto contratado, aAdminjstraçâptiapderáiplicar
seguintes sanções administrativa^nos/termôs dp artigo

a) Advertência pori escrito;,; 'y
j í í /

b! >n t

"•-l •

N9 87, da Lei N9'8:666/93:

unicefí^

à vencedora, as

l, i' I

b) Multa adrhínistrativa corn natureza de perdas e danos da or'dem de áté 20%(vinte por cento) sobre
o valor total do contrato; i í "" ~ ^ , i! 1 Í_ Jln V, ^ • L';) ;;í|: í • 1
c) Suspensão temjDpráfia-.de 'participação em licitação e'impèdimentpi:de contratar com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃoibos.PÁTOS/IVlVponprazo não superiór;á 02(â6ls)'ános; ti [

! !L l !
d) Sendo quejemtcaso de Inexecução^total^-sényjúsdficatlva.aceita^^pela Administração da Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA,^sèrá-aplicVdo-ójiimitewTiáxifnpítemporaJ previsto pára a penalidade05 (cinco) anos; ^ | " ij-
e) Declaração de|inidoneidade-para licitar junta'à Administração Publica; enquanto) perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante á própria autoridade que
aplicou a penallidade, de acordo com o inciso IV do art. N9 87 da Lei 8:666/93, c/c art/N9 79 da Lei N9
10.520/02 eart.|N9Í4 dó Decreto N9 3.555/0P.. ' i /

I ' I I • *' 'I '/íií' í' • '
20.1. Do ato que aplicar a penalidade.caberá recur5o,.no.prazo de 0S'(cihc6) 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.

20.2.Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA as sanções
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

nzzz: DCZZZIÍZZZZZZZZZCLÁUSULÀ^ÉCIMA SEGUNDA-RESCISÃO.

20.20. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:
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20.20.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a Xil e XVII do art.
78 da Lei ns 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;

.1

20.20.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso 11, da Lei ns 8.666, de 1993.
\ \ ,

20.21. Os casos de'rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.

20.22. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei ns 8.666, de 1993.

'.-li -ii-r-n
20.23. OTERMO DE RESCISÃO SERÁ-PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDIGÃTjyO POS SEGUINTES ASPECTOS,
CONFORME OCA0:j

: ví ! •

20.23.1. BaÍançO'dos eventos contratuais Já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
1-1 I • - • ... . -.A. - - " -

20.23.2. Relação dosipagamentosjá efetuados e aindj'devidos;-.
j ;;j j| . "C

20.23.3. Indenizações e multas.- -- ^
i •= I I! -V'" '—h- .r..- vvj... -! ? í y^\, K, . -•

21. CLÁUSULA DÉCIMA TÈRCEIRA - VEDAÇÕES.^—1—1-|-
f

21.20. ÉVEDADO ÀCÓNtRATADÃC' ( •

,i i||!
;; ku

:a;È
ÍMÍ:-

21.20.1. Caucionar ou utilizar esteíTermo de Coritrato-para qualquenoperação^financeifa;

21

salvo

i t • . Í\. =^1. ... <'IK<- i (

I I i . í' 1
.20.2. Interromper a execução, cofítrãtüal sob alegação de inadimplemento por parte daj CONTRATANTE,
Ivo nos casos previstos em lei. l\\l li í 1^") i/ÍSÍ. li' .!

F22. cláusula Décimaquarta - altemcões. _

22.20. Eventuais
! '1 1' " |k .1
aisalterações contratuais.i:eger-se-âo.péla'disciplina,'do;art.^65! da;Lei nS8.666,)

1 .J í . . '—r-., : f-.. !lJli'r I- -3

de 1993.

22.21. A CONTRATADA "é obrigadas VLaceitar,"'̂ 'nasT>hesmas. condições icontratúais, osj acréscimos ou
supressões que se.fizerem necessários
do contrato.

11 a_.<a wd WQI i IV * M lia wwi iwiiywcj wwi i ki a wmuu# -.w^í wvi w

, até 0'limite.de 25%-(vinte:e.cinco porícento) dò.valor inicial
• \\ r ^ • ' 11 • i

V : ^ è, !•
atualizado

22.22. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partescontratantes poderão'exceder o limite
de 25% (vinte ecinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, f -llji' ''' ^

[237 CLÁUSUIjVDECUVIA QUINTA - DOSCASOS OMISSOS. iLÍ:íJ

23.20. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundp as disposições contidas na Lei ns
8.666, de 1993, na Lei ns 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei ns 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
- e normas e princípios gerais dos contratos.

g4. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- PUBLÍCACÃQ.

24.20. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diárk
Oficialdo Município, no prazo previsto na Lei nS8.666, de 1993.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ N5 10.547.447/0001-39
Fundo Municipal de Saúde unicof^Oi)

• 25.20. Éeleito o;Forp da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA para dirimir osJitíglos que decorrerem da
execução deste Termo |de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §22 da
Lei n9 8.666/93.

' Parafirmeza e validade do pactuado, o presenteTermo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraehtes.

; TESTEMUNHAS:

São João d / MA, 25 de agosto de 2021

Kairo Coelho deS

Secretário Municipal'
Contratante

Contratado

ude ''li

CPF Õ{<^. <5(^e>
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