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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA DE SAO JOAO DOS PATOS - MA

CNPJ N® 10.547.447/0001-39

Fundo Municipal de Saúde

.ttbrica

CONTRATO N9 0110001/2021 I
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 2907029/2021

TERMO DE CONTRATO DE COMPRÀ N9 0110001/2021, QUE FAZEM ENTRE SI APREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS
PATOS - MA E A EMPRESA FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS FILHO.

I 1
I

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, através do Fundo Municipal de Saúde, neste ato denominado
CONTRATANTE, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centre, inscrito no CNPJ (MF) sob o ns 10.547.447/0001-39,
representado pelo Sr. Kairo Coélho^de Sousa Corrêa, Secretário Municipal de Saúde, portadora do CPF ns 012.674.713-01,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e o{a) FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS FILHO, inscrito(a) no
CNPJ/MF sob on9 28.863.258/'000Í-3q^edi^o{a) na RUA TRAVESSA 23, 120, CENTRO, SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, CEP:
65.665-000, doravante designa^dã ^çÓNTRÀTADÀ, neste ato representada: pe!o{a) sV.{a)"Franciso das Chagas Silva Santos
Filho, portador{a) do CRF^ri® OlB.sJz.SSá-OZ, tendo em vista oqué consta no Processo nè 2907029/2021 eem observância
às disposições da Lei n2.8.666,ie ií de junho de 1993, da,Lei nS'10.520,.de 17 dejju|ho';de 2002;e na]Lei ns 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor,?do Decreto ns 7.892, de 23 de janeiro de 2013, rjèsolvem celebrar opresente Termo de
Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n2 19/2021, mediánte as cláusulas ecqháíçòes aseguir enunciadas.

1.

1.1.

CLÁUSULA primeira;- objcto.
-7.-

o objeto do presèhteiTermo de-Cdntratb^e a Contratação be emprésa^especializadá para prestação deserviços de
manutenção preventiva e corretiva dos-equipamentos médico hospitalares.e'.odontojbg|cos, para atender as necessidades
Ha cprrptaria Mitnirinki ,Hp Saúde db's,MUhicípio dè São^rJoãò/dos PatosV MÁ;'confòrnríe especificações e quantitativos

4 .fl , 'v -Is-C. NV/. i'' r.
eferencia, anexo do Editai.' r 1 , ^

I 1 'vV - "• .
Este Termo de Contratòi vincúlá-se ao Edital d£_Pregãp-Eletrônlco, idéntjflcado no-preâmbulo
ra, independentemente de transcrição.- ' - —-''ií 'l \

da Secretaria Municipal de
estabelecidos no Termo de Referência

1.2.

vencedora

1.3. Descrição do objeto:
u'

f":

Vy

e à proposta

ITEM 1 DESCRIMlNAÇÃOf*^ - Íi'^í UND <:QÜANT V. UNIT V. TOTAL

1 Caneta Completa paraüsoêntBlstüH èlétrônIcbr-Modelo BP-400 Plúsn-Í^ s.Reça'̂ í f2 fR$ 320,00 RS640,00

2 Lâmpada para Foco Cirúrgico 24V iSO^wêtts. Modelo Uriiversal.-'., '̂'' ~~ '/peça' i .10 •fi.RS Í02,00 RS 1.020,00

3
Resistência para uso em Máquina déSecar Roupa Hóspitála/TTipo
Aletada 1.500 W 1 1 1

C . ii

• 7
r - 1
rR$ 570,00
f \

RS3.990,00

4
Motor elétrico 2G/4'pbloS|para Máquinâ/déjávar ro,úp'̂ H(«çit_àlan^ 'j
Universal I f •

• '1>Peça 1tS 1- ; t - '
i R$ 950,00
i' - 1

RS 950,00

5 Resistência para banhò-maria usoem íaboratórlo Hbspltalár.' Peça í -• 3 ( RS 175,00 RS 525,00

6 Modulo de Potência para Blsturl eletrônico modelo BP-40C'Plus.- Peça1 1 RS2.480,00 RS 2.480,00

7
Resistência parãbstufá 70wusoem laboratório Hospitalar (Secagem de
Tubosl. í ! . • - '

Peça ' 10 í RSíÍ43,00
1 /

RS 1.430,00

8
Placa da fonte pára Microscópio Eletrônico modelo 6200Led. parafuso
em laboratório Hospitalar.'!

1
PeçaI!

r-

1 i

^4 «1 ...RS 1.044,00 RS 1.044,00

9 Motor para Micro Centrifuga Digital para uso em laboratório Hospitalar. Peça 1 RS 935,00 RS 935,00

10 Motor para MacroCentrifuga Digital pra uso em laboratório Hospitalar. Peça 1 RS 845,00 RS845,00

11 Ampola para uso em Raio X500 MA. Peça' 1 RS 13.190,00 RS 13.190,00

12 Placa Eletrônica de Potência para Raio X 500 MA. Peça 1 RS 1.190,00 RS 1.190,00

13 Equipo para Aparelho|de verificar pressão Arterial. Peça 12 RS 119,00 RS 1.428,00

14 Motor completo para Aspirador cirúrgico portátil. Modelo 14014. Peça 2 RS480,00 RS 960,00

15 Sensor de Oxímetro completo modelo UTIOO. Peça 2 RS490,00 RS 980,00

16 Capacito do anodo para uso em RaioX500 MA. Peça 1 RS 158,00 RS 158,00

17 Cabo de Alta Tensão para uso e3m Ralo X500 MA. Peça 1 RS 2.640,00 RS2.640,00
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18 Capacitor do estabilizador do filamento para uso em Raio X500 MA. Peça 2 R$99,00 RS 198,00
19 Estabilizador do filamento para uso em Raio X500 MA. Peça 1 R$ 2.790,00 RS2.790,00
20 Fonte de baixa tensão para uso em Raio X500 MA. Peça 1 RS940,00 RS940,00

21
Motor elétrico 1,5 CV 4 polos para uso em Maquina de Centrifugar
roupas Hospitalar.

Peça 1 RS 999.00 RS999,00

22 Correia tipo A 64 para uso em Máquina de lavar roupas Hospitalar. Peça 7 RS 69,00 RS483,00

23
Contator trlpolar 3RT10 3NF-3NA 65 ampères para uso em máquina
de lavar roupas Hospitalar.

Peça 1 RS 599.00 RS 599,00

24
Bateria para Foco,cirúrgico auxiliar para uso em centro-cirúrgico
Hospitalar modelo 45 A.

Peça 2 RS345,00 RS 690,00

25
Controlador digital, de temperatura para uso em banho Maria, uso
em laboratório Hospitalar.

Peça 2 RS 319,00 RS638,00

26 Bobina de alta tensão do gerador para uso em Raio X 500 MA. Peça 1 RS4.399,00 RS4.399,00
27 Bobina do filamento para uso em Raio X500 MA.' . -Peça- ^ l"í— •—RSlT499;00 RS 1.499,00
28 Bobina de freio para usolem RaloX500 MA ; Peça 2' ' RS169,00 RS 338,00
29 Lâmpada do còlimador Í4 volts 100 watts para uso em RaloX500 MA Peça 4- • RS 139,00 RS556,00

30
Óleoisolantépara üso em transformadorde AltaJensSo uso em:Ralo
XSOO MA./ } 1 i „ Peça

í

1 =
•

RS1.449,00
í, . 1

RS 1.449,00

31 Placa Eletrônica delPotêhcia para uso em RaioX500 MA Peça 1 : ,RS2.199,00 RS2.199,00
32 Placa Eletrôn1ca'(CPU) usada no comando de Ralo' X500 MA. : Peça 1 RS 2.699,00 RS2.699,00
33 Placa de controle do automático para uso em Ralb.X SOOiMA.'';»' Peça 1 -• RS 1.599,00 RS1.599,00

34
Placa Eletrônica dé controle do KV para uso tiorcórnando dè-Ráló X:
500MA. . i 1 V \ .•"Peça^

? c
1

^ li 1
RS 4.899,00

f i
RS4.899,00

35
Placa da fonte deiálimentaçãp para uso^no''Tomando.de..Ralo.X 500^
MA. i . i J 3-.,''"^ ei?.?.

' . K ^
\\ RS 999,00
. . i 1 1

RS 999,00

36 Ponte retificadora de áltá tensão párá usô em RaloX500 MA.,-. Pèçá' •'. i> ;• '/'/ RS1.899,00 RS1.899,00
37 Ponte retiflcadora'de baixa tensão parafuso erh Ralo X500 MA.^ Peça. • ;i;r7-. RS'489,00 RS489,00

38
Resistência 4.000' watís em.;a(o Jnox parafuso em Autpciave
HospitalarrriodéloA200. ; i

PeçaM
1 '

RS 699.00
1

RS 2.796,00

39
Microcontrolado.r'CLP para uso'erh Autoclave Hospitalar modelo^A.
200. í -1 l! ipM \ \ 1 '

1 ' 1
RS 41399,00

1
RS4.399,00

40 Diafragmalpara üsò emAutoclave^Hospitalar modelo A200.) Peça" ' 2 RS'249,00 RS 498,00

41
Controlador dé pressão para uso.em-AutocIave-Hospitalar-fhódélcF
A200. ! i 1 uli n i Peça

r- 1 '
í 2 •'
' r . .

RS i!229,0Ó
1 " )

RS 2.458,00

42 Pressostato para uso erh Autoclavé Hospitalar modelo A200. \ •. Peça' r/ 2 • RS 699,00 RS1.398,00

43
Válvula dé retenção de águã^pára\usò'em'Autoclave Hospitalar'̂
modeloA200. . í I . '--W'- -'•,",.-.4- - .'-^i 'ifeça- • 23 'i

-

RS799,00 RS 1.598,00

44 VálvulaYpara usolem Autoclave Hospitalar modelo A200. i- .> PeçaV / ^2t^-' RS749,00 RS 1.498,00

45
Osmose (Elernento Fjjtrante da '̂'Água)--para^^usq-4emAAutoclave
Hospitalarmodelo A200. x V.-J'7 r

• X

-Peça;.' - íl íi- ^ RS 2:699,00
t »

RS 2.699,00

46
Bomba d'Água mónofásica para uso êm Autoclave Hospitalar mòdélo".
A200. -'li " r;" -f?eça \

i >• /
R$j379,00 RS379,00

47 Guarnição da porta para uso em Autoclave Hospitalar modelo A200.' r -peça* " 13-.: ' RS369,00 RS 1.107,00

48
Válvula de retenção de vapor para uso em_ Autoclave-, Hospitalar
modelo A200. li ^ 1 , ' Peça "il-ii ' RS 3.499,00

1 -- - - j
RS 3.499,00

49 Bomba de Vácuo para Autoclave Hospitalar modelo A200. Peça 11 '-l-- RS 3.489,00 RS3.489,00
50 Transdutor de Pressãoipara Autoclave Hospitalar modelo A200. 1 Peça 112,.; = RS 1.179,00 RS 2.358,00
51 Válvulasdé Alivio 'de pressão para Autoclave Hospitalar modelo A200. Peça _ . 1-2;,. ' RS769,00 RS 1.538,00
52 Anel de Vedação para Autoclave Hospitalar modelo A200. Peça '(S.-lli RSil69,00 RS 845,00

53
Diafragmafde fétençâo de vap/or uso ná porta Autoclave Hospitalar
modelo A200.

•'Peça" - ""rs329,00 RS658,00

54
Válvula de Retenção de Água uso em Autoclave Hospitalar modelo
A200.

Peça 2 RS 699,00 RS 1.398,00

55
Contator Tripolar 3RT10 3NF-3NA 65 amperes para uso em Autoclave
Hospitalar modelo A200.

Peça 2 RS599,00 RS 1.198,00

56
Contator Tripolar 3RT10 3NF-3NA 40 amperes para uso em Autoclave

Hospitalar modelo A200.
Peça 2 RS489,00 RS 978,00

57
Relé de falta de fase Rpw-fsf-d66 220-240v Weg para uso em
Autoclave Hospitalar modelo A200.

Peça 2 RS199,00 RS 398,00

58 Collmador Elétrico para uso em Ralo X500 MA Peça 1 RS2.199,00 RS2.199,00
59 Capacitor Eletrolítico 8 MF 660 v para uso em Ralo X500 MA Peça 2 RS 259,00 RS 518,00
60 Capacitor Eletrônico 4 MF 660 v para uso em Raio X500 MA Peça 2 RS259,00 RS 518,00
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61
Resistência para estufa 70 w uso em laboratório Hospitalar modelo
universal. i

Peça 10 RS139,00 RS 1.390,00

62 Placa eletrônica de Força para uso na processadora Macrotec MX-2 Peça 1 RS 1.499,00 RS1.499,00
63 Placa de Comando para uso Processadora Macrotec MX-2 Peça 1 RS 1.649,00 RS1.649,00
64 Motor do Eixo Propulsor da Processadora Macrotec MX-2 Peça 1 RS 1.649,00 RS 1.649,00
65 Rack para uso na Processadora Macrotec MX-2 Peça 1 RS 1.599,00 RS1.599,00

66
Bomba de Sucção de Químicos para uso da Processadora Macrotec
MX-2 '

Peça 1 RS 649,00 RS 649,00

67 Bomba de Sucção de Agua para uso na Processadora MacrotecMX-2 Peça 1 RS719,00 RS 719,00

68

Fornecimento de Serviço'técnicoespecializado para manutenção em
Equipamentos laboratoriais e Hospitalares substituindo peças e ou
componentes que se|| fizerem necessários para o perfeito
funcionamento dos mesmos atendendo a demanda da Secretaria

Serviç

0
20 RS999,00 RS 19.980,00

Municipal Saúde. ' . =.

— fTT*!*
^

. \ í - - • - i - ii' •' • rVALORTOTAü RS 132.324,00

2.
:-5ll

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCÍA.

>

r i'

\ ' i

2.1. Oprazo de vigência deste Termo.de Contrato éaquele fixado np Termoj|de Referênclà, còm início na data
de 01/10/2021 è encerramento em 31 de dezembròr"de;2021, prorrogável ria forma do art. 57, §12, da Lei n2

i 4 • ) ',j| •' "t ^\'i ^ fr"' I ^ I í8.666, de 1993. : , j J J p-; " [ '' |
j3. . CLÁUSULA TERCEIRA-PREÇO. 1

:„-L

3.1.

e quatro

' 1 ' .-t •» V" * , 'i r~'' í ' . - " < ' r f [' íS, !;
O valor do presente Termo dé Contrato é.de R$ 132.324,00 (cento e trinta e dois mil,
reais).;. IÍV . ,4'- ^ /K 1 '

trezentos e vinte

3.2. No valor acima estão incluídas-todas-as-despesas õrdinarjas diijetas e Indiretas
execução contratual, Indusivè trIbuWs e/óiíirrípostos, encarai sociais, trabalhistas, preUdenciários, fiscais e
comerciais incidèhtes,jtaxl de administraçâorfretersegüro^e"crutros"riêcesJárlòs'̂ cuniprlm'ento integral do
objeto da contratação.' / ^

decorrentes da

^ I j . I• i'"
f4. cUÍ^LÃQÜÃRTA^ DOTAÇÃO QRCÂmÊnTÁRIA. - íZi l ít]

4.1. As despesas decorrentes^desta.çohtratâção-éstão-rprograrhldàs em .dotação orçamentária própria,
prevista no orçaméntoj do Llunlcípjo, paradoVxèrcJçjp 'd^02Í, náxl_assifiMçãp á^ I j
PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE'
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SÀÚDE ' . f •
10.302.0031.207^8.0000- j^ANUTENÇÃÓ EIMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
3.3.90.39.00-OUTROSSEflVIÇOSTERCE!ROSPESSOAJURIDICA : I; ! /

. -T

..I
5. CLÁUSULA QUINTA ^ PAGAMENTO.

•'V "• r.y
']

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

vaíidades compatíveis' à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocadopela Contratada.

i6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irreajustávels no prazo de um ano contado da data limite para
a apresentação das propostas.
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6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste|após ointerregno de um ano, aplicando-se oíndice IPCA/IBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja
divulgado o índice definitivo.
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.
6.6. Nas aferições finais^ o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
6.7. Caso oíndice estaijelècido:para reájustan^hto*venha asér extinto ou dè^lialqu^rforríra não possa mais
serutilizado, será adotado, .em substituição, òque vier aserdeterminado pela legislação então em vigor
6.8. Na ausência^de^çr^evis''" "
reajustamento dó preço àà

ip legal quanto aolíndice substituto,"as partes elégefão^novp índice oficial, para
valor remanescente, por meio de termo aditivo. J J j

{L- CLÁUSULA SÉTIMA r GARANTjA DE' EXECUÇÃO.
" -lA uVJ-

7.1.

; £

çao. \
I1 . - - fpY •

Não haverá exigência de garantla.de:exéçuçãb'para.a presente contratação.

! • 3=^- ".t-TTnN• ... - ... —— - • — - ; •• ——• - --

CLÁUSUU OrTAVÂ - ENTREGA ERECEBIMENTO DO OBJETO. .

' -'4 A- oj-r !• 19. a) O produto deverá ser .entregue jde acordo^^com á necessidade da Secretaria Municipal de
Administração. Óhorário da entfegaideve ser Óe acordofem ofuncionVmenW^das Secretarias: das OShOOmin
às IBhOOmin. 0;não"cumprlment9^das entregas nas datas e^horárips-deterrriinádós ocasionará penalidades
cabíveis. '* - | | I!L3| ' [.if : i ^ j
10. b) Todos os botijôes licitadps-deverãp.ser-entregües-diretamepte nás Secretarias Municipais e em
suas respectivas|dep'endênclás médíánte^ORDEM DE FORNECIMENTO,cedida por pela Secretaria solicitante.

' ri -• - • 1 'r 1 >- li *^1 r f- j11. c) No ato da entregajros prpdutós que.rião estlverem:.ém.acordp çpm o especificado no editai serão
devolvidos; e, as'despesas de frete é/6ü'outròslserão por contáída empresa contratada; í - -
12. d) O horário da entrega.;deve ser cie''acordo corn.-p'funcionamento-das unidades: OShOOmin às
IShOOmin horas; ' • j " -V"'Y'* 4--'" „ ''' '-lí. ,f |
13. e) Afiscalização geral ep acó"nipàríhãmentp''serãp;réallz~^^ Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de SÃÒ JOÃO DOS PAtds/MA(.f;i"~^I" K f ll-' [•"
14. f) Este processo refere-se,à aquislção'̂ e^tó, pdfrméÍÕ_^fcprbcessô licltatófio na modalidade Pregão
Eletrônico com Registro dápreços, do tipo merípr_Preço'ppr item; ,, - I
15. • O preço contido na proposta; dos licitantes deverá incluir tbdos.pS;Custps efdéspesas, tais como:
custos diretos é Indiretos! tributos incidentes! taxa de administração, .materiais, serviços,' encargos sociais,
.. u tu* 1. ' ' le u I ' - I ' ' .. ' - J • --li J , L 1 L,trabalhistas, seguros,|fréte,'embalagens;, lucro p'outros necessários ao
presente neste termo de referêricla; í.

á - - • 1 li ; • r -. •
16. • Todol os-produtos-entregues-deVerão-estar- acPmpanhados-^de

'jcumprimento integral do objeto

urfí-'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 comprovante de
entrega não assinado.|

17. CLAÚSULANONÁl-FISCÀLIZÁCÃO.
I

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.
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18. CLÁUSULA DÉCliKr OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE EDA CONTRÃTÃDÂ. - j .... •
I

A Contratante se obriga a:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de
assuntos pertinentes aos prociutos adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento dp contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as^condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos atestados.
f) Aplicar as penaiidadesícontratuais, quando for_o caso.

AContratada se obriga a: | - J 1*11;
a) manter preposto, aceito pela administração da 'Prefeitura Municipal de São João dosíPatos-MA, durante

í ^ l. * i f1' j J Itodo operíodo de vigência da licitação, para represetitá-io sempreque for necessário; j, |
b) informar ao Chefe dó Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São João dos. Patos-MA, ou ao seu
substituto everituai, quanclo for o caso,, 'quáiquéK-anormalidade de fcaráter urgente e prestar os
esdarecimentosíjulgados necessários; í"|
c) manter, durante toda a execução do cpntratb.^m^^compatibjíidade com as obrigações .assumidas, todas as
condições de habilitação ecjuãiihcação exigidas na licitação^lií^Ty. |
d) responsabiiizàr-se pelos,danòs-caúsadós diretarhente à Administração ou''a7têrceiros,[|decorrentes de sua
culpa, ou dolo na execuçâofdo.còntr:atb,'nãp ê^iuindo/ou reduzindo,essaVesponsábilidade afiscalização ou o
acompanhamento do contratante;Ts '̂'' - Í ' 1' I
e) cumprir e fázer cumprir, seVsVrepostos^ou cpnveniados, ieiSj^^íf.éguIamentos e posturas, bem como
quaisquer determinações jemaría^dás das autoridades competentes}^--ijertihentes à|matéria objeto da
contratação, cabendo-lhe única e exciüsiva'7êspõhTa~biÍidade'peias conseqúêric!as;'de qualquer transgressão de
seus prepostos pu convenientes; _̂ _ •. : ' t i'• v
f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando/verificarj'quaisquW condições inadequadas à
aquisição dos prbdutos;ou a irninência dé fatos'pue possam prejüdiçaf a perfeita execução do contrato;
g) não transferir a terceiros, queritotái oü-parcialmente, o objétò^ã^ser/cõntiritàdo, sem a devida anuência da
Prefeitura Municipal de SãóJoâo.,dos"Çatos^MAr^ -y .v' jv 1
h) substituição de todo e qualquer.matWjal?que-for entregufimpróprip,':da?íifícádo, pu em desacordo com o
exigido; T - j . ,'Vè^5vC\; ' í. i
i) entregar os produtos nos prazos/.cdntíiçõês-e'ioca^indicado,/sujeitando-se no quê couber as Leis do
consumidor; \ | \ jijl-" -j
j) arcar com todas as despesas, diretas dú lhdiretaV'déçofféntes-dó' cuniprimérito das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus ãPrefeitura Municipal de SãoUoãò dos Patos-MA. " [i ?.• > |
k) a contratada será respopsávei pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados
ou prepostos. i ^ -L_-Z
Í19. CLj^USULA DÉCImWprÍmÈÍRA ADmTnISTRATIVAS. [. .J _

19.1

i • \ J
, n •• * ' li' 1'

. Comete infraçãoadhiinistTãtivá, hõs teVmos da Lei h2"10:520,'dè 2002,diicitante/adjudicatário que:

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

! I
19.3. Apresentar documentação falsa;

I I

19.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
I

19.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
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19.6. Não mantiver a proposta;

!
19.7. Cometer fraude fiscal;

I

I

19.8. Comportar-se de mpdo Inidôneo;
i

19.9. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a
empresa, a juízo da Administração, a multa moratória de 0,5% (melo por cento) por dia de atraso, até o limite
de 10% (dez por cento),,conforme determina o art. N® 86, da Lei NS8666/93.

1

19.20. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DpS PATÒS/MÃ, è^òderá cumular com as'dèmals ^ções admln^rativas. Inclusive
com as multas previstas. | - [ ' . i' í' "" J '

19.21. Ainexecução tptaijou parcial'do objeto ,contratado,-~a Administração poderá aplicar
seguintes sanções administrativas, nós terrhos do artigo NS 87, ,da lei Ns 8.666/93;

a)

b)
o valor total

e)

Advertência por escrito;
'' ••li
\ V "---T- i

:'i.
í }

Multa administrativa com natureia de perdas e dãnos-da" ordem de até 20% (vinte por cento)sobre
3tal do contrato; | j

: I -1 -v v,y. r)iii • -"y/- 'yy r !c) Suspensão tempot^arla de-'particlpação-'em licitação e impedimento ;de contratar com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PÁTOS/MA, por pr:azo'nãO'SÚperior a02'(dois) ànòs;

II I i'y I )\\ t I '
d) Sendo que em caso-de jnexecLiçãoJtÕtaUsem justlficativa.aceitã pela Administração da Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATÒ^MA, será apiicado^p limite máximo temporal previsto para a penalidade
05 (cinco)anos;: ' ] | y, 1 / ^ I ^ '

Deciaração de Inídoneidáde enquantojneidàdeVpàrá/lIcitar junto à Adrfiinistraçãd Pública,
motivos 1 J . 7/\ V/'
determinantes da punição;! ou até.que:seja\prornoyida a reabilitação:perante'̂ a. própria autoridade queaplicou
apenalidade, de acordo com oinçisílV dolartl N9í87yda-L^ çí^ç.árt.íNfi 75 dalel Ns 10.520/02 e
art. N2 14 do Decreto N2 3:555/00; Ò """V-xlGyVrí P" 'í • í !

à vencedora, as

perdurarem os

20.1. Do ato qué aplicar a penáiidãdé caberá recurso, napfâzo de 05 (cincò) dias úteis, ã contar da ciência da
Intimação, podendo a Administração reconsiderar sua'decisão ou nesse
informado para a apreciação e decisão supérior,^dentro do mesmoprazo.

prazo encarninhá^lo devidamente

20.2. Serão publicadas na Imprensa Oficiali do Município de SÃO JOÃO .DOS PATOS/MA as sanções
administrativas previsps neste edital, inclusiveja reabilitaçãoperante aAdr^imstração^.úb1tca.
20. CLÁUSULA.DÉGiMA SEGUNDA - RESCISÃO.

20.20. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:
I Ij

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 n^ 8.666, de 1993, e com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Editai;

20.20.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei ns 8.666, de 1993.
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20.21. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.

I
20.22. ACONTRATADAjreconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

I

20.23. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS,
CONFORME O CASO:

20.23.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
I '

20.23.2. Relação dos pagamentos já'efetua"dós é ainâã devidos;

20.23.3. Indenizações e multas. - -1

\ I 1 • r.
Í21. CLÁUSULA- dIcÍm

21.20. ÉVEDADO Á CONTRATADA:
] 1. ' i . (? - V í-

L'

t::

^ V -ii21.20.1. Caucionar.ou utilizar este.Termò"de Còntrato.para qualquer^operação;firiancelra;

execução^confratuai^pb alegação de inãdiiiipíemento^p^r parte da
DsernM.);r-.\'̂ ' R l/Si ; " f:
1 i \\v r-^uh • t
EiMÃ QUARfA- ALTERAÇÕES. ,1 [ ' ilÊÍ
í ]"• h.- 'L
\ J --Vi . _ I. - . ' 1 _ t--

21.20.2. Interrornper a

salvo nos casos previstos

í22. CLÁUSULA DÉCÍMÃ QUARTA - ALTERAÇÕES.

22.20. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela;disclplina do.art; 65 da Lei n^8:666,

CONTRATANTE,

de 1993.

22.21. A CONTRATADA é obrigadá^à aceitar, tias.mesmas condições,coritratuáls,íos acréscimos ou supressões
que sefizerem necessánosJaté^ Jimlte de'25%'(vlnte.e cinco pórrcéiito)'do valdrOnicIal atualizado do contrato.

i -i ' '--ivW-.-.-rVi- . : pKV// ^sl", {
22.22. As supressões|resultantes'de.acordo:ceJebradp entre ás partes;contratantes poderão
de 25% (vinte ecinco por cento) do valor inicial atíàlIzadodo-contratoT" ' í T' {

i ' -j I • r ' '!v.' ^ I '
Í23: CLÃU^UirÉdíV?Ã~aÜÍNTA ^DOS CÂSÓs'ú]^SOS. "" "Tf

exceder o limite

23.20. Os casos omissos] serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as'çtisposiçõés contidas na Lei ns
8.666, de 1993, lia Lei 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,

} >• I J1 • - ' • '^v » ,J
subsidiariamente, segundo as disposições conti_das na Lei ns 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
- e normas e princípios gerais dos contratos. - i ^ , -i;'í f-/

^ ' • " i' • y
124. " . CLÁUSÜLAüÉCÍMÁSEXTA t PUBLICAÇÃO.

24.20. Incumbirá à )CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Município, no pr^azo previsto na Lei ns 8.666, de 1993.

Í25] CLÁUSULA DÉCiiíÍA SÉTIMA - FORO. ! 1

25.20. É eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §29 da
Lei n9 8.666/93. !
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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 contratantes.

I I

São João dos Patos/MA, 01 de outubro de 2021.

FEITURA MUNICIPAL D^SÂO AOÃO DOS PATOS - MA
Kairo Coelho d^ousa Corrêa

Secretario Municipal de Saúde
[contratante

•^3í%íkA SÀÍrimMmo
FRANCISCO ÒAistHAGÀ^SÍlVÃ SANTÒS FILHO

) ty

^ I"

i "'À

In

ÇNPJne;28!863f2J8/0001-30.

Rpresentante- U : j'
. CONTRATADA ''?/.• '1 K^->V i "•
!. //••!> • A ' 'fí' \-
1 • £""'i i1•• i '-e ' -L --I -

I:
i.

l- .f

V \ • "iS -

yy /

7 €1•My^ íps
í A->.>•

V ,) - .-N.

i;

ií '• {

f. :t;

Página 8 de 8


