
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N° 10.547.447/0001-39
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CONTRATO NS 05111101/2021
PROCESSOADMINISTRATIVO m 0706001/2021

TERMO DE CONTRATO DE,COMPRA NS05111101/2021, QUE FAZEM ENTRE SI 0(A) PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA E A EMPRESA ANILTON B. TORRES - ME.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ ns
10.547.447/0001-39, representado pelo Sr. Kairo Coelho de Sousa Corrêa, Secretária Municipal de Saúde,
portador do CPF ns 012.674.713-01, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa
ANILTON B. TORRES -„ME,^inscrlto(ã)"nÔ'CNPJ/MF'̂ l5~oji2~07r687r473';{00pl^587^diãdo{a) na Praça da
Bandeira, 166 ~ Centro- São João dos Patos/MA,,dpravante designada COrjJTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr.{a} Aniltòn Batika Torres, portador(a) do CPF n® 153.375.948-00, tendo em vista p que consta no
Processo n® 0706001/2021 e em observância às disposições da Lei ns 8.666,Ide 21 de junho de 1993, da Lei n®
10.520, de 17 de julho de''2002 e na Lei n® 8.078, de 1990 - Código de Defesa ido Consumidor, do Decreto ns
7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar-p.presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão
Eletrônico n^ 09/2021,' mecliante as,cláusulas econ'diçÕè^á seguir enunciadas/^l ' j i

il. CLÁUSULA PRIMEIRA ^ OBJETO.

1.1. Oobjeto do preserité'Téfm^ò deXontrato é-a-Áquísição.de''medicamèritòs.judiciallzados para atender
1 t i] - —- ' í ^ ^ _ y t' II .l»- \\ y I. y 'I I

as necessidades da Secretaria Municipal] de Saúde dOu^Munlcíplo de/São João dos'Patos/MA, conforme
f I ( j\ V i 1 inUs > / 51 • " 'i r^ estabelecidos noTermo-de ReferêncÍa,ianexo'do Edital. ' '

I\ í IA y I •
/ ^ ! , . • . . o •

especificações e.quantitati

N>:v>

1.2. Este Termo de Contrato íyincuiá-se.aõ Edital] do'Pregãp..Eletrônlçd, jdentificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, lndep'endentemente de transcrição..

^ : 1
Descrição do objeto;1.3. tp," !

lU

ITEM • j :.DESCRIÇÃO • • "UND=/ QÜANT- V. UNIT. V. TOTAL

1 AG NOVOFINETIP ETW lOOUN 4MM 32G NOVO 16500 CX /'• #6tí" RS73,75 • RS442,50
2 AKINETON2MSa80COMPABBOTT " . ' -CX-- •*(6 i-, RS24,00 RS 144,00

3 AMPL1CTIL100MGCX20GOMPREVSANOFWVENTIS lOV-T-v -• cx<r-- I.'35:i R$10,00 RS 350,00
4 ANDROSTEN 94MG CXSOiCOMPHERBARIUM i ——- ."í"' - CXí V iilO.I RS 117,00 RS 1.170,00

5 APIDRASOLOSTAR lOOUl/ML SOL INJIGARP X3MLr-' ' /•- 'UND • IflO l , RS28,00 RS 280,00

6 AVAMYS 27,5MG SPRAY NAS120 DOS GLAXOSMITHKLIXN ^ — xcx i RS48,00 RS144,00
7 CARBAMAZEPINA200MG;CX30COMPTEUTO ' a • i'fl5!] ^ RS 8,00 RS 120,00
8 CETAPHIL LOCAO HIDRATANTE 473IVIL UNO ÍÍ6 : RS 142,00 RS852,00

9 CL0NA2EPAM 2,0MG CX30 COMP SUN PHARMA a ;ü7í--. RS15,90 RS270,30

10 CLORIDRATO'DEUNCOMICINA100MGSOLINJCX1A - - a Ü-13Í •• RS44,90 '' RS583,70
11 CLORIDRATOiDE PAROXETINA 20MG CX 30 COMP EURO a RS71,90' RS 431,40
12 CLORIDRATO DE PAROXETJNA 20MG CX 30 COMP REV CX !Í6 i • RS 69,59 RS417,54
13 COGLIVE24MGCX30CAP;LIBBS ... • - - CX — -'RS112,15 RS1.457,95
14 DEPAKENE 500MG CX 50 COMP REV ABBOTT CX 10 RS82,39 RS823,90
15 DEPAKENE 50MG/5ML XPEFRlOOMLABBOTT FR 35 RS 11,50 RS402,50
16 DESVENLAFAXINA 100MG'60COMP Cl EURO UND 10 RS 66,90 RS669,00
17 DESVENLAFAXINA 50MG 60COMP Cl EURO 16434 UND 10 RS 57,90 RS579,00
18 D1A2EPAM lOMG CX 30 COMP NEO QUÍMICA CX 16 RS 15,00 RS 240,00
19 DONAREN RETARD 150M6 30CPR Cl APSE CX 11 RS 109.00 RS 1.199,00
20 ESOP 40MG CX 28 COMP REV NOVA QUÍMICA CX 12 RS 44,00 RS528,00
21 FENERGAN 25MG CX 20 COMP REV SANOFI-AVENTIS FR 26 RS 15,28 RS397,28

22 FIXA-CAL 625MG 90CP (CÁLCIO VITD) 16321 UND 7 RS 29,00 RS 203,00
23 FRALDAS ADULTMAX UND 200 RS17,60 RS 3.520,00

24 FRISIUM lOMG CX 20 COMP SANOFI-AVENTIS a 33 RS 14,00 RS462,00
25 HALD0L5MG CX 20 COMP JANSSEN-CILAG CX 15 RS7,20 RS108,00
26 HALDOL 5MG CX 20 COMP JANSSEN-CILAG CX . 21 RS7,50 RS 157,50
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27 HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA lOOMG CX 30 COMP R CX 12 RS28,00 RS 336,00
28 HUMALOG lOOUl/ML SOLINJ5CARPX3ML APLIC EL UND 12 RS43,00 RS516,00
29 KEPPRA lOOMG/ML SOLOR FRISOML SER3ML UCB B FR 12 RS95,00 RS1.140,00
30 LANTUS SOLOSTAR lOOUI SOL INJ ICARP X 3ML lAP UND 130 RS89,00 RS 11.570,00
31 LOSARTANA POTASSICA 50MG CX 30 COMP EUROFARMA CX 12 RS 18,44 RS221,28
32 MESALAZINA SOOMQ CX 30 COMP REV LEGRAND GENER CX 12 RS 79,00 RS 948,00

33 NATRILIXSR 1,5MG CX SOlCOMP REV SERVI ER CX 7 RS52,90 RS370,30
34 NESINA MET 12,5 lOOOMG CX60 COMP REVTAKEDA CX 7 RS 80,00 RS560,00
35 NOVORAPID FLEXPEN CXl SIST APLX 3ML NOVO NO CX 100 , RS46,00 RS4.600,00
36 OMEPRAZOL20M6 CX56!CAP GLOBO CX 12. • RS 12.60 RS 151,20
37 ON CALL PLUS 50 TIRAS TESTE SHOP 16277 UND 110 RS49,80 RS5.478,00
38 OXCARBAZEPINA 300MG CX 30 COMP MEDLEY CX 12 RS27,90 RS334,80
39 OXYCONTIN lOMG FR 14 COMP REV LIB CONTR ZODIA FR 22 RS 105,00 RS 2.310,00
40 OZEMPIC 1.34MG/ML í-UND*' •. m7\T rR$'960;00T R$3.840,00
41 PREGABAUNA75MQ30GAPC1GEN EUROFARMA 16456- - •iUND li' ;R$26;20 RS 183,40
42 PROTETOR SOLAR SÜNMAXFPS 60 '.UND:. - U22iZ. : ,RS 49,90 RS1.097,80
43 QLAIRAa28C0MPSEND0 26H0RM0NÍ0S;2PLACEB0B " - UND " 1 R$=37.51" RS450,12
44 RISS 3MGCX 30 COMP REV EUROFARMA - u :> • : - ' CX . : ÍI161-' : RS46,40-" RS742,40
45 RIVOTRILO,5MSCX30COMP ROCHE • -nr,-. ' -CX- • msi-. i RS.13,73", RS205,95
46 SABONETEOILATUMIOOG " " — . ^ ^ . . UND. • IWM- :.^RS3l;80 • RS858,60
47 STANGLIT30M6,FR30COMPLIBBS - ----j '-dvi a - • RS79,00'-. RS 553,00
48 TADA20MGCX2COMP EUROFARMA •-' '.i JJi ^2» > a i k7l%çV : RS42,00 " RS 294,00
49 TADALAFILA 5MGCX 30 COMP EUROFARMA^ V-'V ~ .C -fe:». V -í 'CX? " . lIAfrii : R$38,90 R$ 155,60
50 TENSALIV 5MG CX 20 COMP,NEO.QUIMICAH":i .i - :rGx Íi'11í:4'. ^ RS'26,41 RS 290,51
51 TOPIRAMATOTOOMGCXeOGOMPiREV.ACHEJ' 'U. - ^^'cxy !I27;-.^' T^RS 79,00 RS2.133,00
52 TOPISONlMG/6,CREME DERM BG 20G UBBS -X \ 'CX /- • f'17^ ' R$43,90 RS307,30
53 TRESIBA100UI/MLSOLINJ1'CARRX^3ML1FLEX- '' i"i':'- ; cx\7 Vll^ - RS 106,90 RS1.175,90
54 ZIRVIT PLUS 30CPR REV ARES ' ••'SH'.;.. • a-X í i4.'. R$92;00 " RS 368,00

/- 1 / ^''aírVrOTAL GLOBAL. RS57.143,73

- 1 ^ • •: " í ^
2. CLÁUSULA SEGUNDA- VIRGÊNCIA.

"ir \

t-2.1. Oprazo de vigência deste Termo dê\Çontrato é aquele fixadp^ojTêrmo dé^ com início na data
de 05/11/2021 e je"ricerraménto4m'31/12/2021, prorrogável nâ"forrria' dci.ârt.- 57, §li da Lei ns 8.666, de
1993. //• Jj...

3. CLÁUSULA TERCE RA-pREÇp.

1
3.1. Ovalor(1q;preisenteTermb<'de Contrâto~é'de'R$:R$ 57.143,73 (cihqüèntae sete mil, cènto e quarenta
etrês reais esetetita etrêis centavos). . V 1

1
] |j * #5' t - ."j- }

3.2. No valor acirha estão incluídas todas a5~.despe5as ordinárias-diretas e Indiretasldecorrentes da
•} t| ' • r. : i "i ' /

execução contratual, inclusive tributos;e/ou.impostos, encargos sociais,--traba[histas, previdencíários, físcais e
A, -• - . .i. . .. fcomerciais incidentes,^ taxa dé adminjstração/.frete, seguro e outros necessários ao curriprímento integrai do

objeto da contratação! | - - " ; ^
?'f]\

K CLÁUSULA QUARJA.^,DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento doIMunicipio, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

I I' '
I I

10 301 ATENÇÃO BÁSí'cA íj
10 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA !
30110 301 0003 2066|000b MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

[5.- CLÁUSULA QUINTA T-PAGAMENTO.

Página 2 de 7



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N" 10.547.447/0001-39

Fundo Municipal de Saúde

folha

unicefiS?

a) O pagamento iserá 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 peta Contratada.

CLÁUSÜLÃ REAJUSTE^6.

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis 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 econcluídas apó^i ocorrêncíaida ãlíualiclãcle. ~ fRt-P 5~1
6.3. Nos reajustes subsequentes.aq primeiro, o [nterregnp míhimo-de um'anó.será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajustq.T - r •'(
6.4. No caso de atraso ou não divulgação dp índice.de reajustamentó,'o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
a importância calculada pela' última variação conhecida; liquidando a diferença correspondente tão logo seja
divulgado o índice definitivo.
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar/memfSriaLqejcálculo referente';aq,reajustarnehto
valor remanescente, sempre "que èsteocorrer.( ^1 ^ j
6.6. Nas aferições finais, oíndice utilizado para reajus^ será; obngatòriamente^Vd '̂definitiy^ |
6.7. Caso o índice estabe!éddo."para>reajlistamento'vèhha á'ser'éxtintp'pu de''qüalquer forma nê
ser utilizado, ser'á adotado,jeni substituição, ò^que vjer-a ser determlnãdó pelá.Jegi5láção então em vigor.
6.8. Na ausência de previsão legâhqüarítõ~'aò'ihõice~substituto,-as pâ^^^ elegerão novq.índice oficial, para
reajustamento do preço do válorTeVanescénte,\por7T^elójde>Jermp aditivo.
^ j . ' j í 'h.V I
tz. CLÁUSUU SÉTli^ TGARANTIA DE EXECUÇÃO.

' L
7.1.

17

Não hajerá e|gêr|:ia.de'gãránd^ execução parfá.pr^esente còntr^tqlçãq.
CIAUSULA OITAVA-ENTREGA E,RECEBIMENTO DO OBJETO.

9. a) O produto devera ser entregue dè açprdo çqm.a:necessidade-da>SecretarÍa Municipal de Saúde. O
horário da entrega deve ser de acórdò^bm,o funçiõn^r^ntò das Secretarias: das OShOOmlnlàs 13h00min. O
não cumprimento das entregas nasjdàtas ^hprár)os)j^rminãã(»'ocásionará'p.énalidad cabíveis.
10. b) Todos, os iténs|licitados devefãò''ser- entregües°diretamente nas Secretarias Municipais e em suas
respectivas dependências medianteORDEM DE FORNEGIMENTCcedlda por pela Secretaria solicitante.
11. c) No ato da entrega, osiprodutos que.não estlvérém em acordo comjo especificado no edital serão
devolvidos; e, as despesas [àefretee/ou outros serão por contada empresa contratada; | ", /
12. d) O horário Ida ;entrega deve^ser de acordo com; o funcipnameri.tp^^das unidades: OShOOmin às
13h00min horas; \u

de preços do

não possa mais

13. e) Afiscanzaçâo geral é o acompanhamento serão,reãlizadps.pqr S^idpr,deslgnado pela Prefeitura
Municipal de SÃÓ ÍÒÃÒ DOS P/lTOS/MA.
14. f) Este processo |refere-se à aquisição de MEDICAMENTOS, 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, jfrete, 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 fornecinjentp, quantidade e qualidade. Caso não
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estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de
entrega não assinado., |'

|Í7.. . CiAÚÍSijlANÓN/i^lkAUZACÃo:

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

{18.V _ ClÃÜSUMpÉCIMÁTÓBmGACÕÉS.DA CONTRA DACONTRÁtÁDA

A Contratante se obriga a:

a) acompanhar e fiscalizaria execüçãp do;cphtrato; -
\l n

b) permitir o iivre^acessq doS'empregàdos.da ,contratada\às"dèperidências-i do contratante para tratar de
assuntos pertinentes aos 13 •odütoVàdquiridb|;
c) rejeitar, no todo^oú ém parte',,os produtos emidesacortíb^tó^ contrato; I
d) proceder ao pagamento dó contrato dentro do prazòjéstabélecido;" '
e) proporcionar todas as condjçõesneçessárias.ao-bomián.damentojdò fornecimento.dosjpródutos atestados.
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando.fpfçfeaso:'' T -ít ' if"-

A Contratada se obriga á:í; • ' •- ~—. s
1•- J 'i' ( s, V - / ri • M' r Jí ' • a - • '

a) manter prepòsto,^aceito j^ela administração da^refeitura MunicipahdelSã^i^pãp dps.-Patos-MA, durante
todo operíodo de vigênciajdailícítáção^ pãfá"repr^énfárioisempre que.fór neíèssáriP;, 1 ' j

" , •• I y ~ • f i' ^ \ 1 t' r ®' í i j ' • ' (' " ir. - - _ _ r. ijQgo dós Patos-MA, ou ao seu
i' i s

cáfafer urgente e prestar os

".SM f i'*M 1 r » (..jl:"
b) informar ao Chefe do Setor de .Gompras-da. Prefeitura;MunicipaM^e'Sãp Uoã
substituto eventual, Iqualidòr forio caso, qualquer-anormalidadè\ dei cara
esclarecimentos-julgados necessarios;,.;i.-.i;^:j> /
c) manter, durante tòda a

1 "j,

condições de habilitação e-
execução do contrato, em còmpatibiiidáde-cbm as^Jbbrigaçõès assumidas, todas as
qué|Íifica^çãoíxi|ldas-^ ^ j

d) responsabilizar4e fjelp| danosxcaüsados diretamente àAdminiitfâção ou\a-|erceiros,;decorrentes de sua
culpa, ou dolo na execüçãò dãcoritratô^nãô^excluihdo ou^reduzfnció essa respc>hsabilidáde.a fiscalização ou o

u ... i—A //> èKil\ • r iacompanhamento.do contratahte;\
e) cumprir e fazer cumprir,-•-seusrprepostos^püj Çonyenjajdos, leis,''/regulámentos e posturas, bem como
quaisquer determinações emanadTst^d^asyautbrTd^js-.cpmpètentes,:^^ àj matéria objeto da
contratação, cabendo4he única.eJexclusiva;resppn5abilidade;pélas;^consequênc!^^ de qualquet]transgressão de
seus prepostos oVconvenlentes;; : jf ''' ' | j
f) comunicar fiscatiza^ção|dO: cohtratanterpor-escrito, '̂puándorverifiçar quaisquer condições inadequadas à
aquisição dos produtos ouía iminência de fatps^que possIm-prejüdiC^^
g) não transferira tercè|rqs,.quer total ou pãfciajrnentéi o/objeto aser contratado,' semiajde^ida anuência da
Prefeitura Municipal:de SãbJòãò,dõs~Fatos-MA."^- "í^ ^ = "• fl |
h) substituição de todo e quàlqüér matéfial que fòr entregue^impróprío, danificado, ou
exigido; II\ Ilill-
I) entregar os produtos-nos*'pVàzos,~còndiçõés"-é-^lõcáhindicadó,-'süjeítahdò-%e"no que couber as Leis do
consumidor; ! ]i , '
j) arcar com todas as bespésas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA.
k) a contratada será réspbnsável pela idoneidade e pelo comportamento de'seus empregados, subordinados
ou propostos. I li

|19' 7c1ÍÃuSU^^ DÉaM'A PRIMEÍRA ~SAN^^ ^

ém'desacordo com o

19.1 . Comete infração administrativa, nos termos da Lei ns 10.S2Q^e 2002, o licitante/adjudícatário que:

I I

i I
I ,1
I I
I I
I r
I !

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

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

Apresentar documentação falsa;
! |.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

, I

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

' i
Nãomantiverja proposta;

! I
Cometer fraude fiscal;

Comportár-sede'
/ • í

modo inidônep;

19.9. Oatraso injustificado ou retardamento na prestação de seryiços|otíjeto deste certame sujeitará a
empresa, ajuízojda Administração„à müita moratória^de;0,5%^(meio'por cèritdj por dia de atraso, até olimite
de 10% (dez porícento), conforme determinado ar^fess^dàTCei-NS 8666/93^ ^ !

1" j I ' \ |̂,sl 1 ^
19.20. Amuita breviista neste-iTÉM sêrá'descontada d"ósrcreditos'C|ue:à contratada possuir com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS-PATOS/MA^e poderá-cumujar çprn^asddernaislsanções adijiínlstrativas. Inclusive
com as muitas previstas. \ - \ V'

1, I " w. iit j"
19.21. Ainexecüçâòj total ou parcial do objeto cojitrata.dd,<a.Admlnistraçã aplicar àvencedora, as
seguintes sanções adrninlstrativas,,nos termos do artigo!N2i87.,-dá Lei N2]8.666/93: ^

a)
i

Advertência por escrito; i >
lif-^

! 1 'í'(i ' ---rj. .-i-" _̂ 11 "í, ,
b) Muita administrativa com natureza de perdas é danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre

sxii.-;o valor total do contrato;

c) Suspensão temporária déípartiçipaçãb'em licitaç_âp:.e'impbàimentppdè çpntratár com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO pOS PATOS/MA, por pràzb n_ãp:superlor^-,02:(áois)|an^^^ |'

i I^ li -i '• . i~ -- ' I i|
d) Sendo qué/efn caso de inèxecüção^ totaiJ^sernJj^tJ^áti'w^^^^ da Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO Dois PATOS/MA^rserá alsIicaclo óHimitetriTáximo tèmpqfai previsto para a penalidade
nC ^r\r.c. L- . l - X̂ ' |̂''') '' Ir--05 (cinco) anos;

e) Declaração: de irí
motivos 1

ÍSl'"'

dòneidade pára licitar junto à Administração ^fjúb

pü até qüè seja promovida areabilitação peráníeja

Íça,.énquanU) perdurarem os

r 'I
determinantes da puniçãd pü até queseja promovida a reabilitação peránteja. própria autoridade que aplicou
a penalidade, de acorào com o inciso iV-do-art. N2-87-da-Lei'N2 8.è66/93, c/cJart'.-N2 72 da Lei NS 10.520/02 e
art. N9 14 do Decreto N® 31555/00.

! •'
20.1. 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.

i I
20.2. Serão publicadas na imprensa Oficiai do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA as sanções
administrativas previstas neste editai, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

120^ CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA RESCISÃO. ÍOI
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Fundo Municipal de Saúde

20.20. o PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

uniceí

20.20.1. Por ato unilateral'e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII 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;

20.20.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, 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 défesa.

I ! — ...

20.22. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em çasoSdeifescIsão administrativa prevista
!l. ^

no art. 77 da Lei n2 8.666,;de 1993.

20.23. O TERMO DÉ RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS,

!U'ÍKCONFORME O CASO:

20.23.1. Balanço dos éventos contratuais já cumpndos oü parcialmente cumpridos;,

20.23.2. Relação dos pagamentpsjá efetüados eainda devidos; "-cX';y

On "53 3 trtHâr>l-7a/*r\ac:a mi iltae t \ " ' ' ..• i" I fil!20.23.3. Indenizaçõesie multas. ) -•

' i J—•
121.

A'

-

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA r-VEDAÇÕES.

1 f 1 . X. ..••íj,''
21.20. ÉVEDADO À CONTRATADA:

' 'U ,,

21.20.1. Caucloriar òu utilizar esJeJerrrio.de Coritratopara qualquer ppefaçãoTIrianceIra;
' 'i ?! ' 'i A/ ''
I !i il •: ' /X/ 1. .. g execução pontratuaLsob alegação de/lnadimplemento^por —'

tos em iei. \Vv-Vv lí-v--. - '

1 I í'-''

21.20.2. Interrornper

salvo nos casos previstos é
parte da

'I

I
x22. CLÁUSULA DÉCIMA' QUARTA - ALTERAÇÕES.,

~ ] 1 .... . I ...
es contratuais reger^sè-ãapelà^disclplinâ db art. 65;dá Lei n^ 8;666,|de 1993.22.20. Eventuajsalteraçc

Lk >! - .í .i

CONTRATANTE,

22.21. A CONTRATADA é

que se fizerem necessários'
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais; os acréscimos ou supressões
até o limite de 25% (vinte é-cinco por cento) do yalòr inidal atualizado do contrato.

,1 i
22.22. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte ecinco por centoj do valor inicial atualizado dò contrato.-- -1^-' '

|23. CLÁUSULA DÉCÍMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. ú

23.20. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei ns
8.666, de 1993, na Lei n^ 10.520, de 2002 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.

[24^. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO. : tci
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24.20. incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficiaido Município, no|prazo previsto na Lei n& 8.666, de 1993.

i; CLÁUSULA Décima' sétima - foro.

25.20. Éeleito o ForO|da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA para dirirnir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos peia conciliação, conforme art. 55, §2s da
Lei ns 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.

I

-^í

ál
I

I I

- São João dos Patbs/MA, 05 de-novembro de 2021.

7\. - Résponsávei ièèaWa.GpNTRÀTANTE
-'Kairo Coelho de s^iBa,Correa'.-,--
Secretário Municíp^^JeSáüdé_.

PREFEITURA MUNICIPAL.DE^ÃO JOÃO^^OS PATOsJ
.:\Kj,V '̂ coníratÂnte; AVV

íi\.

: u: ANÍLTON B.TORRES-^ME I , . ^
, \\ \.VÇÍ^Rl'n''07.687.47^ //' í1 ]

iMniiton Batista Torres''̂ '- 71'
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