
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ. MA
Av. João )O0t, SIN - Csntro
CNpJ: 0i.612.632/0001-2i

CONTRATO N' 096i2022/PMAAP
PROC. AOir. No 1522022

Proce5so

Rublica;

CONTRATO DE COMPRA
ENTRE SI CELEBRAM

VENDA QUE
PREFEITURA

E

MUNICIPÂL OE ALTO ALEGRE OO
PINDARÉ/MA, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA
MUNICIPAL DÉ SAÚOE E EÂiPRESA SEPTÊM
BRASIL COiiERCtO LTDA, tnrcÍita CNPJ no
r9.098.355/0001-93, A FORMAABATXO:

O.M.UNlcIPlo DE ALTO ALEGRE DO PINOARÉ/MA, AtrâVéS dâ SUA SECRETARIA MUNICIPAL OE
llYDI,,:91?du nâ Av. Joâo XX I. s/N _ centro, Atto erusr" ão-eindãàí\rn, cNpJ n"01.612.832/0001-21. nesle âto Íêorêsên1âda rêspectivârnenle p"fã ,r"- S""iàij"" Municjpal deSaúde Sra. MARTA OlylXe manOUeS, brasiterra, casa;a, pá*rOü a" ÊC 

"'; 
014570í12000-1/SSPMA ê inscrita no CpF sob o no CpF: 

_O35.3al.9O3_60. doovanie dãnoÃinà-Oa'CorurUfANfe,
e a Empresa SEPTEttt BRASTL COMERCTO LTOI, tnscrita no ôaOasiro triaciãnliie- pessoa .iuriAica
- _CllPJ -sob,o 

no í9.098.3SS/Ooot -93, com.sede nâ R!ê Sao rrancisco, n;áói]elino _ vita robao,CEP no 65.910-170, Município dê ImperatrizJMA, faero"e-,--'OóOô- iãà 9333, ê-mait:
§cBtqnl@seotembrâsil.com, representâdo por seu proprielário RADJAÉiiôH JõaOUfU mnafS,brasiteiro, portadorâ do RG no 1202461gg_dissp_uÁ, tnscrita no õpr 

"àuãn-Jàãüàz.qa3-oa, 
n""tuato denomnado coNTMTADo, represenlado por sua sócia p.Ja"rãaá nãÃàa cOsTA OEa*ouJo. brâsire,Íê. poíâdoíâ do ic n" ozrs.isszàóõz-õ ssÉiiiÁ,-iÃ*"iJli ÇpF sob o no014.240.203-@, RESOLVEi, celebrar o presente contrato decorrente Oa i"iúÇ.ãã na íbdatidadeProgão Etetrônico SRp n." 0í4/20i2lcpupmlm L-aã É."-"JJ"o-'*aãítni"totiro n..080/2022ls€crêtária Municipat de Saúde, com fundamênto O" L"i ,; tO.õzo, O" r7 de julho de2002, do Decrelo n. í0.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei n.8.600, oe ãiãelunno oe rgSS, oaLei no 10.520, de i 7 de jutho de 2002 e na Lei nô L078, de rsg0 - óoãó"ã Dj;Jã do Consumidor.mediante as seguinles cléusulas e condiÇões:

í. cLÁusULA PRIMEIRA - oBJETo

J_.í,I gbleto do presente Termo de Contraro ê aqursçào de MateÍiat dê Limpêz. Hospitalar eâiãteÍtat Pomanonre dê interesse da Sec-retaria' mriii"ifàr à" É"ja" a-o 
'iír'ii"ipio a" moAlegre do PindaÉ/MA, conforme êspecificações e quantlativls esúoãL-c-iJos-i" 
"'rãr"rr" 

r.z.
'1,2, A discÍiminâção sêgue abaixo:

s dô tipo BLUE LINE
HEALÍH 8Í902 ou sinilâl (dáeoede árqs I
cílicas) Liírpador de ue gerát tormutádo a
parin dê bnsoâlivos án6nicos ã nãô ó^i.n<
dn pdncrpio âxrc dê ácdô áhutsuíôtu@ i
prDdulo 6olúwlêm águ na @n@n,ÉÇào de
9? Ál!l!ot_

66.000,00

V,

220 00 RS
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PRÊFEÍTURA MUI{ICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÊ . MÀ
Av. João Xxlll, S/l{ - Cêntro
CNPJ: 01.6í2.8320001-2'l

2 Dâlergeniê d6 S litos do tipo BÍ3ô ou similár-
{D€l€rgênt6 limpadn muhiusô) Oeters€rúe
dos€rEordlcnr6 úlizá6l m dv6Ms
sup€.íldes @mo: pisos pared6s plá§i@s,
supêÍÍ{clês vilrilicadás, mêlai6 ê t6cidos; @m
bÉnquêàdôr óptico, atênEdor de espumâ,
rêvê odo., pH 8.00 a 9.50: slúwlen á9u ná
.oncen1.6c5ô 0.5qÁ (1/2001.

324 R$ 225,00 R$ 72.900,00

Rêm@dor dê @rá de 5 litros dô tFo BIUE
tlNE HEALTH 8T981 ôu smilâr {rem@dor
d6 dâ) R6movedor dê redMs acnlies
imdoro, ablino. ação rápi1a com reglstro

15 R$ 495,m RS 7.425,00

lmp€ímeabilizânte dê 5 litDs do tpo BLU€
LINE HEAT 8T912 ou sm,lar (cêra hosprtálâr)
lmpereâbili2arte hGpnabr ácríh@
!ârmopláslico m€ialÊado á básê dê águâ;
€sina acrili.â metzlÉadá e ánlidêraDanlê ô

150 RS 320,00 R$ 4a.000.00

5 Selãdd de 5 hrôs dô tir. BOMCRIL BT82 o!
similãr (imp6.meabilÉa e do piso) SeladoÍ
hospitalar a bas6 de resinas acrílr@s.

150 R$ 268 00 R$ 40-200,00

6 D€tdgonte de 5 liúôs do lipo BLUE LINE
HEAITH 8T919 ou similar (d6torqent6
onzmálió - nsttumontal ciúrgi.ô)
D6tôB6ntê ênzimá1ico com cn6 ênzimás
hidDlíli.ás (duas prctoass, umá cotllásê,
umá amilás€ wa liFs6), sistámã SHGI

216 RS 590.00 R$ 127.,140.00

T OÉTERGENTE ALCATINO GORDURÀS
CARBONIZAOO de 5 hrôs do Tipo 8T 322 ou
sihilá. {Cozinha) Delêrgenle desrmrustáste
âl€lino remosão de so.du6s 6ôônizadas e
úo caóonizãdas em íomos, Íosõ€s châDás,
@ía§ € sLpêr,íciês em s..ál: diluicSo 1/200.

500 RS 265,00 R$ 132.500.00

I DETERGENTE de 5 litros rio tpo 8T307 o!
simdâr (dêsincrustastê) O6tàrg6ntê
dêsincrustasi6 ácidô, soluçáo ttquida
d6@p€nte para limpez p€Édâ dâ úonsÍlios
e súp€rííciâs dê aluminao, lnox é pi$s @m
Íêíruqem em i.dúsr as âhnentíciãs

350 R$ 232,50 R$ 81.375.00

I Sabonelê Llqlido do 1ipô SAB ESPUMA
TRICLOSAN 8AG 8ooML'SUAVE o! similâr
(sbonele Aílisséptico) Sáborete Liqudo
Baciericidà om dispeneçâÕ em espuma
6m laldos d€mâ1ológicos e bâcrericida
lMprcvâda pára @pâs dê Esherchia 6li,
Stáphr()@cus Sâtmoretâ
chol6ra€suis 6 PseudôÍnoÉs aeruqrno6â.

n00 R$ 54,90 R$ 21.960,00

t0 D6sinletanl€ dê 5 lhros do tipo BLUE LINE
HEALTH BT9Oí ou simih.: Oésinretanle
hospilálar pâÍá supeíicies írxâs e ân§os não
sjlicos .om prircípio alivo de Sguanrda
Pôliménca € Ouãiêrnáriô de AÍnônià de 5'
g€râção e[vel em águâ m @ncentBção
0.5% t112001-

324 RS 821.45 R$ 266.149.80

11 Désríetáíitê de 5 likos do tipo OETERBOM
BT2S ou sinilar OesinÍêt8rte 6nce.ÍÉdo á
básê de Clorero de Ahuil Dihelil BeEr
Amônio dê 5' g€raÉo iÍúicâdo pâra
desinfocção ê limpêza de superficEs í Es 6m
gêlal. po§sui atividáds ântrmicrobiánâ
mmpmvadã alÍavés de lãudos rêalizados em

300 R$ 242.50 R$ 72.750 00
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. Joáo Xxlll, S/N " Cênlro
CNPJ: 0í.6í2.432/0001-21

l

laboíalório cÍêdencirdo peh ANVISA e1Eá2
m 6liminaçáo dê Sálmonellâ, Staphyloccoôus
Aureus. E*heichiâ Co,i e PsudómoMs

12 lWA dô tipo NEOIÁÍEX LONGA ou similar:
tuvã d€ seguÉnçâ 6níscioMda em lál6x
de BoEachâ Eturâl ,êÍorçadá com bánho de
Érêr sinlético (neoprene). aMlômie sm
vitla. F(mda inlernameniê @m í@s de
âlgodào, óm anlideBêpanle na,acê pâlmáre
dêdos, rêdilizávê|, ptodulô dê á.oÍdo com âs
noÍmas d€ proloçáo contÍa ri§cos mscãni@s
(Íxmas BS EN 388ê EN 420).

25C R$ 13,99 RS 3.497,50

Amácianr6 de 5 ttros dô tipo LIMÍEX LO BT
104 ou similâr. Amacianle concenlrãdo Dara
la!€nderias indústriâs com reddo. eslát@,
dlullvêl nâ óMriraÉo de 2mrkg de roupa

15 R$ 1,671 3l R$ 25.069.65

Dêt€.gánte de 50 litrcs do I po LllíTEX LO BT
203 ou similâr. OeleÍgenle lÍquido paÉ lâva
br]pás as elapas de umecláÉo, pré-lâvagem
€ lavagêm de libíãs têneÉ em geráli drlli!êl
na mrcônt!âcão de 2mukq d6.ouoâ s6cá

15 R5 2.040.00 R$ 30_600,00

l5 D€sincru*árnê do 50 lhros do tipo LIMTEX
tQ BT 500 ou similer. Adnivô Dôsncruslántê
Alcalino paÉ pé-lâvagêm d€ Íibrâs iôsiêis
páE êmoçáo dô 1e4. úrina vomilo
snguê, prôtêíMs nedicãú6nlo gord!Ía
dilulvol nâ concenlação de 3mukg d€ rolpa

15 R§ 1.155.00 RS 17.325.00

16 trêsiníebínê de 50 littos do lipô LIMÍÉX LO
BT 201 ou similrr Dêsiníetanie pâra oupa á
ba* de ácido acético 6 Peróxido dé
hljmgênio com efEiêícÉ comprovãdo por

hu(los freíte microÍganisrc
staphytccoc.os sknoÍlela
chotêreêsuis € PsudômôMs ôêruginoe:
d úiwl ne.orcenlÍâção do o,5mukg de roupá

t5 R$ 956 0O RS 14.340,00

11 NaíÉli2ádtr dê 50 liiros do troo LIUTEX LQ
BT 401 ou similar: Neulráliadoí de rssldhs
al@linos paE mânúençáo do Ph, PaE
procês$s de âmaciamento e .eniírrgáçáo;
dilurel M @@ntràçáô d,e o,smvkg de roupâ

15 R$ 1.667,12 RS 2s.006,80

VÂ-LOR ÍOÍAL DO LOTE I R$ 1,052,533,75

LOÍE II- MAÍERIAL PERMANENÍE

Dsp€nsádor dê pãpêl iílêídhado pará u$
proí ssionâl êm polipropilêmi a@mpanha
.hâvê dê destÉvamênlo. lrâv€, DaraÍles ê

50 R$ 70.00 R$ 3.500,00

2

-cARRo 

oo ÍPo Ml.,lLTlF srANo ou
SIMIIÂR, COM TAMPÀSACO AM C/ZIPER
carc t!rcionâl Ptoduzidô êm polipropilêrc de
á,râ Íesistênciá párá e linp62â pro,issEnâ|,
prcfEsa,ml. ÍÉn§poía maleriâis para meior
efrciência m limpeza e M remôçãô de lixo-

Oisponlwl com lempã e bole com zipêr ou
em zloei CâDacidade máximâ 100 kg,

1 R$ 1.5Ô8,87 R$ 1.508,87

3 1A ESPUMÀ§PMY
de Sebo.ete espúma pa6 ue 5Ô 63.00 R$ 3.150,00
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PREFEÍTURA }!UI{ICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PITDARÉ .IíA
Av. João Xxlll. S/l{ - CêntÍo
CNPJi 01.6r2.832/000í-21

2. CúUSULA SEGUNDA- V|GÊNCÁ

2,1,O r,1azo de vigênciâ destê Terrno de Contrato terá início a partir da data de ãssinátura do

contrãto que Oevera-ter vigência alé 31112t2022, pror.ogável na formâ do art 57,§1o,daLêi no8666,

de 1993.
k

píofssioial sm polpropil€m pá6 Bíl Bâg
Descáúvêl de ató 800m1 acmpanhâ châv6
dê dêslÍâvámênlo l ava, paralues e buchas

DOSADORA ATCOOL Oispensádôr de ál@l
gêl liqüidô pàra Ue para uso profissonal em
pdipmpileno parã relilBag Dôscânáveldê âlé
800mlt acompanha chave de d€snaEnênlô
lÉva, Dâ.aÍues e bEhas pá€ inslab€o.

50 R$ 150 00 RS 7.500,00

PUTVERZADOR DE COMPRESSAO
PREVIA dô Tipo PCPiP ou simihr.
Pulv€izádoí d€ 6mprossão próv a.
cápaci<lad6 üit iL € Pr€ssào Máxima: 3,0

50 R$ 86,72 R$ 4.336,00

6 LlxElRA cOM PEDAL 15t Balde @m
capâcidadê para 1s liúos pãíâ lransporl€ dê
p,odulos e dêmáis á@ssúos utlizâdÕs
duÍaile a lÍnpezâ de ambienlês. Poduziio
em polipópilêm do ahã resiíánciâ 6m alçá
ánãtômi.ã, CoÍes difêrerciadás pârâ

Dewncãô conbã â @ntámimçáo írzadá.

25 RS 157,.16 R$ 3.936,50

DISCO LIMP ULÍR,À PESAOA Di§ |imoea
pesâda cdnposta dô mamê nãô t*idâ de
íb6s sintáties impGgnada côm ábásiws
adfi.iâis êm gÉos, atÉvás do râs nâ dê álta
ÉsistêrcÉ, polióêÍÊàdo, *m odor
diâmêlror 510 mm: grâma!Í. (9/100 cm 2) =
18.8 +/- 1.5:êsoêssuÉ {mm):22 +/-'1.5.

50 R$ 179,70 R$ 8.985,00

8 LIXEIRA cOM PEDAL 25t Bãrde com
cápâcidade párá 25 lilros parâ tránspone de
póddos e d@âis eessónos ulrlEâdôs
dúErne a lirnpea dê ambênles. Produzldo
em polhropitsrc dê âIa resisléícE @m âlça
ânâtômicá. Cores diieíenciâdãs pála
@Ercáo conlra a conlamiÍÉcão o.rzada.

25 R$ 197,89 R§ a.97,25

9 txElRA coM PEoAL 60t Báldê com
capácidâdê parã 60 litr6 Parâ lrânsporle d6
p@dLtos 6 demais acêssónos utilizados
du€nt€ a limP€z do ambi€ntês, Produzdô
sm pdúopilerc dê áhe rcsislêrcia @m eLÉ
anâlômi.á. CoEs díêercradas Pa.a
oevencáô 6nlra á @nliaminaÇão c@âda.

25 R$ 291,44 R$ 7.286.00

10 IXEIRA COM PEOAL 1001 Balde com
epâcijâdê pâra 100 lilros pârâ lÉNpone de
púdúos ê dêmàis âcêssónos dilzâdos
d!Énte â iimpêa de ambêntês, Poduzdó
eh poliprcpilêno de alla Esiíêmiâ óm alça
análômie. Corês díerenciádas Pâ6
úewicáo 6nt€ s conlaminaÇão (ruadâ

25 R$ 806,21 RS 20.155.25

VAIOR TOÍÀL ESTIMÁOO Rt Li17.843,62
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Processo n:

B !bliqâ:

PREFEITURA i'UiTTIPAL DÊ ALTO ALEGRÊ DO PIÍ{DARÉ .IXA
Av. João Xxlll, S/N - C€ntro
Cl.lPJ: 01.6Í2.8320001-21

3. CLÁUSULA ÍERCÊIRA. PREÇO

3.í.O valoÍ do prêsentê Têrmo de Contrato ê de @
deze$9s19 mll. oitgcentos ê quarenta e trôs r€alg o geg§enta e dols centavos).
3,2. o cronograma dê dêsembolso será conforme quântitalivo solicilâdo, nos tennos da alínêa "b',
inciso xlv do art.40. da Lei Federal n' 8.666/93.
3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinádas diretas e indiretas dêcorÍentes da
execuçáo contralual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais. trabâlhistas, prêüd6nciários,
fiscais e comerciais incidentes, laxa de administração, íretê, seguro e oulros necessários ao
cumprimenlo rnlegral do obreto dâ conlratação.

4. CúUSULA OUARTA - OOTAçÃO ORçAÍúENTÁRIA

4.l,As despesas deconentes dêstâ contralação estão progÉmadas êm dolâção orçamêntáiâ
píópÍia, previsia no oíçamento do Múnicípio, na clêssiícaçáo abaixo:

O2O7OO SECRETARIA DE SAUDE
10 0119 2034 OOOO MANUÍ.E FUNC DASEC, MUNICIPAL DE SAUDE
3,3,90,30,00 MATERIAL DE COIVSUMO

O2O8OA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 0119 2A42 OOOO MANUT,DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE COTVSUMO

5. CIÁUSULA OUINTA. PAGA'IiENTO

5.í.O pâgamenlo seÉ lêilo pela Prefêitura Municipal de Alto Alêgrê do Pindaré/MA, em moeda

corrente nãcional. rnediante ÍransÍerência Bancária Eletrônicã direto na Conta da Contratiada e

ocoÍerá até no máximo de 30 (trinta) dias âpós ê data do recebimênto definitivo do materiãl,

mêdiante a aoíesentaÇão da competente Nota Fisaal ou FatuÍa;

5.'1.1.4 CONÍRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento,

assinada e carimbada pelo representante lêgal da empresa em papêl timbrado, contendo o no do

procêsso licilâtóio, as informações pârâ crédito em conta corenle corno: nome e nÚmêro do Bânco'

;ome ê núrnero da Agência ê númeÍo da conla, anexândo a Nota Fiscal devidamente alêsta, emitida

sem rasurã, em lêra 6em legível, juntamente com ópia do contrato, cópiâ da nota de empenho coíto
também as demais certjdóés atualizadasi CeíiÍicâdo de Regularidade dê Situaçáo do Fundo dê

Gârantia do Tempo de Serviço - FGTS, Cêrtidâo de Débilos Trabalhistas - CNDT, Certjdão Negativa

de Débito junto à Preüdêncja Social - CND, Cenidão Coniunta NêgaÍva de Débitos Relatlvos a

TÍibutos Federâis ê à Dívida Aüva da Uniáo, expedida por órgáos da Secretâia da Recêita Federáldo

Blasil e da ProcuradoÍia Geraldá Fazendâ Nacional, ê certidôes negalivas de débitos êxpedidas por

ó€ãos das Secretadas de Fâzênda do Estâdo e do Município.

5.2, C.omo êondição paê Administâçâo ofetuat o pagafiento, a licítante

mosmas condi@ês de habilítâçào;

vencedora deverá manter as

5.3. O rêcêbimento não exclui a responsabilidade da Contrâtâda pelo peíeito
material fornecido, cabendo_lhe sanar quâisqueÍ irregularidades detectadâs quando

rêíeddo mâteriâl;

desêmpenho do
dâ ullizaÉo do

Pâgina 5tq



PÍocesso

PREFEITURA MUI{ICIPAL OE ALTO ALEGRE DO PIÍIDARÉ . TA
Av. João Xxlll, S/t{ . Centro
CNPJ: 01.6t2.832/000Í.2í

5.4. A nota fiscal/fatura devorá sor emitida pela própria Contratada, obrigatoriarnente com o nürnero
de inscíiÉo no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas
frscaisÍaturas emitidas com oulro CNPJ, mesrÍo de Íliais ou da matriz.
5.5. O pagamento daÊse.á diretamente na Conta Conente no 071452-1, Agênciâ no O3O, Banco dâ
Amazônia

6. CLÁUSULA SÉXÍA - REAJUSTE E ALTERAçÕES

6,í. O preço conlratâdo é fxo e irÍeajustável.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela discjplina do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.
6.3. A CONÍRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrescirros ou
supressôes que se fizerem necessários. até o limite de 25"/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
alualizado do contrato.
6.4. As suprêssões resultantes dê acordo celebrado êntre as partes conlratantes poderão exceder o
limitê de 25% (vintê ê cinco poÍ cento) do vâlor inicial atualazado do conkato.

7. CúUSULA SÉTIMA. EI{ÍREGA E RECEBIMENÍO DO OBJETO

7"í.O prazo de entrega do objeto deverá ser realizado, êm âté 15 (quinze) dias a contar do
recebimento da ordem de fomeomento, cuja a êntregâ sê daí-sê-á conformê quantitativo solicitado,
durante o período de viqência do contrato.
7.1.1. Os itens deverão ser entregues na sede da Secrêtâriâ Municipâl de Saúde, localizada na Rua
Rio Branco, S/N, Trizidela, Município Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP n" 65.398-000, aos cuidados
do Supervisor do setor compelênte de Segunda a Sexta da6 8:00hs às 13:00hs.

8. CLAÚSULA OTTAVA - FTSCALTZAçÃO

8.í.A fiscalizaÉo da execuçâo do objeto será eÍetuadê por Reprêsêntanie designado pela

CONTRAÍANÍ8.

9. CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES OA CONTRATANTE E OA CONÍRATADA

g,í.As obrigaÉes da CONTRATANTE ê da CONÍRÂÍADA são aquelas previstâs no Projelo
Básico.

10. CLÁUSULA DÉCrMA - SANçÔES ADi,ÍNISÍRAÍMAS

10.1 Comete inÍração administrativa nos termos da Lei no 8.666, de 1993 e da Lei no 10.520, de 2002,
a contratâda que:

10.1.1 inexecutar total ou percialmentê quâlquer das obrigaçÊes essumidas em dêcorÍênoa da, /
contrâiiâÇão: L /'10.1.2 ênsêjaro íelardarnento da execuçâo do objeto; ll
10.1.3 kaudar nâ execuçÉo do contrato: V
10.1.4 comportar-sê de modo inidônêo;
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í#,) , Ptoetsro

pREFEÍTURA Mut{tctpal DE 
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10.1.5 cometer fraude Íscal;
'!0.í.6 não mantiver a proposta.
í0,2 A Conkatada que cornêtêr quâlquer dâs inÍraçôes discriminadas no subjtem acima ficará sujelta,
sêm prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.2.1 advertência por faltâs leves. assim entendidas aquelas que nâo acarÍetem prejuízos
signifcativos para a Confatantê;
'!0.2.2 mulla Íbrâtória de 0,3% (zêro virgulâ lrês por cento) por dia de atÍaso injusüfcado sobre o
valor da paÍcela inadimplida, até a data do eÍetivo inadimplernento, observando o limite de 30 (trinte)
dias;
'10.2.3 multa compensatória de 10% (dez por cento) sobro o valor total do conlrato, no câso dê
inexecução total do obielo;
10.2.4 êm caso dê inêxêcução parcial, a muita compensatória, no mesmo percentual do subitç.m
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplidâ;
10-2.5 suspensão de licitar e impedimento de contralar com o órgáo, entidade ou unidade
administrêtivâ pela qual a AdministraÉo Públicá opera e atua concretarÍênte, pelo prazo de alé dois
anos;
10.2.6 impedimento de licitar e contratar com o Município de Alto Alêgre do Pindaré/MA com o
consequentê dessedenciamênto no Sistema de Cadaslro Próprio da PMAAP/|\4A pêlo prazo de até
cinco anosi
10.2.7 declaração de inidoneidade para licilar ou contrâtar com a AdministraÉo Pública, enquanto
perduÍarem os molivos dêterminantes da punição ou até que seja promovidê â rêabilitação perante a
própria áutoaidade quê aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressaror
a Contratante pelos prejuízos câusados;
10.3 Também Íicam sujeilâs às pênalidades do aÍt. 87, lll e lV da Lei no 8.666, de 1993, a Contratada
quê:
10.3.1 tenha sofrido condenação defnitiva por praticaí, por meio dolosos, Íraude fiscâl no
recolhimênto de quâisqueÍ tributos;
10.3.2 tenhá praticado atos ilícitos viêando a frustrar os objetivos dâ licitâçáo;
10.3.3 demonstre não possuir idoneidade parà contratar com a Administração em virtude de alos
ilícitos praícados.
10.4 A aplicaÇão de qualquer das penalidades previstas realizâr-se-é em processo ãdminisba{vo que
assegurará o contraditódo e a ampla defesa à Contratada, obseNando-se o procedimenlo previ§to na
Lei no 8.666, de 1993.

'10.5A autoridade competente. na aplicação das sançôês, levará em considêíaçáo a graúdade da
conduta do infralor, o caráter educâtivo da pêna, bem como o dano câúsado à Adminisraçáo,
obseívado o pnncÍpo da proporcionahdade.
10.64s penalidâdês seÉo obrigatoriarnente registÍadas no Sistema de Câdaslro Próprio dâ

1í. CúUSULA DÉCIMA PRIÀIEIRA - RESC§ÀO

11.1. O presente ÍeÍmo dê Contrato poderá seÍ rêscindido nas hipótesês preüslas no art. 78 da Lei
no 8.666, de 1993, com as cohsequências indicadas no art. 80 dã mesma Lei, sem prejuízo das
sanCoês_apliúveis.
11.2. É admissivel a fusão, crsão ou incorporação dê contrâleda coÍrvêm outra pêssoe jurídica,

desde que seiâm obsêrvados pela nova pessoâ ÍlrÍdica todos os requisitos de habilitação exigidos nâ 
.

licitaÉo original; sejam mantidas as dernais cláusulas e condiÉes do con§ato; não hãiâ ôrêirrí7ô à lI-

W
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execuÉo do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administrâçáo à continuidade do
contrato.
11.3. Os casos de resosáo conratuâl sêrão forÍnâlrnenle Ínoüvados, assêguíado à CONTRATADA
o diroito à prévia e ampla defesa.
11.4. A CONTRATADA reconhece os dirêitos da CONTRATANTE em cáso dê rêscisão
administÍatva prevista no art. 77 da Lei no 8.666, de 1993.
11.5. O têÍmo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme
o caso:
11.5.1. Balanç! dos eventos conkatuaisjá cumpridos ou parclalmonte cumpddos;
1'1.5.2. RelaÉo dos pagamentosjá eíêtuados e ainda devidos;
11.5.3. lndênizaçôês e mullas.

12. CLÁUSULA DÉCIíÀ SEGUNDA - VEOAçoES

12.1. É vedado à CONÍRATADA:
'! 2.1.1. caucronar ou utilizêr êste Têrmo de Contrato para qualquer opeÍação ínan@ira;
í2.1.2. interíomper a execução contratual sob alegaÉo de inadimplenÉnto por parte da

CoNÍMTANTE, salvo nos cssos previstos em lei.
'12.1.3. Subconiratar.

13. CúUSULA DÉCrli,lA TERCEIRA - DOS CASOS OÍtllSSOS.

13.'1. Os casos omissos serão docididos pela CONTRATANTE, sêgundo as disposiçóes contidas
na Lei no 8.666, de 1993, e deÍnais normas gerêis de licitaçôes e contratos administraÍvos e,

subsidiaíamente, segundo âs disposiÉes coôtidas na Lei n'8.078, de 1990 - Código de Defesâ do

Consumidor - ê normas e principios gêrâis dos contratos-

11. CLÁUSULA DÉCIT/IA AUARTA - PUBLICAçÁO

14.'1. lncumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação destê inskumênto, por eÍÉto, no

Diádo Oficial do Município, no pÉzo previsto na Lei n" 8.666. de 1993.

í5. CLÁUSULADÉCI A AUNTA. FORO

15.1. O Foro para solucionaí os litÍgios quê de@rrêrêm da execuÉo desie TerÍno de Contrato será

o da Comarca de Santa Luziã/i.lA, íeaponsável pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MÀ

Para ÍrÍneza s vâlidade do pacluado, o presente TeÍmo de Confato foi lavÍado em três (Iês) vias de

igual teor, que. depois dê lido e adlado em ordem, vai assinado pelos contraentes'

Alto Alegre do Pindaré,29 de Abril de 2022.

MARIA E MARQUES
da CONTRATANTE

Secretária Municipal de SaÚde de Alto Alegre do Pindaré (MA)
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