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Pindare/MA, cNpJ no 01.6í2 B32ioooí_21. nêste "" ."r^*iüà'" r.ár"u"il."rn"n,"pera sua secretária À4unic,pat de saúde s,".. uanrr ôaíÀitÊ'iiaÃ,júiy§]ülá","n",casÉda. Ponadora do RG no 0í4s7o1í2ooo_r,ssp_úÀ'á lni"|.iã'"I"#É lJo " ""CPF: 035.341.903-60, doravante rrênomi1l9_a COnrAniAlie,'-""'. Éí0r.""
^"^E_!r_E-sj9:st tctA LrDA, hscrío no cNpJ so; 

" "; 
dá.o)+lizr rootr lriá, ".,sêoe na Rua pauto Fronttm.2.17 _ l\,tonte Casteto - CEp.: 65.03;-3-60-:ãirL;O *

::';l*ÍlffiffiiTitriili-ffit:.1*':§" H:h."Tj;,.,Ió.._ ;*,*íl*:vALDTRA BENTES DE SOUSA. brasrrnir6. ç45"0u. ponàoora joãô-n:; iiüijdizorz_
1_:.inscnjo no cpF sob o no 2Í1.64s.r73.68 Ãiiô-ivlii 

"i]"u,"-ã,o"r.1"un,"uonirato decorÍentê da trcltacão na moaatidade 0"p""", ã" i,"it"çãIlo"rlol"""oAdminisketivo n.o 1g1t212i_ com rn.
reg3 e na.Ler-nã 8 ó;,. .",;'i;e"d : ;lL,#T:'rt"',.H :" 

tc::l,iií 
ffiJH: ::seguintes cláusulâs e condições:

í. cúusuLA pRtME|RA _ oBJÉTo

1.1.O obleto do presênte Termo rtc Conlrato Aqutsiçáo de medrcamentos parâatênder ês necessidâdês da SecretarE de Saude do i,/íunjcípjo de Alto Aleqre doPrndaré/lúA, visando tratamento .tê
o,*te,ar com . n JcãJsi;;; ã ll:. "r"" #:r::liJiJ",l:::li",ii:: #,.9:1i",:H:tralamento pâtralivo. confoÍme especiÍicaço." 

" qruni.ãiro1"'""üJ;: ;;","cláusuta 1.2

1.2. A discriminaçáo segue abaixo:

lÍEt\, oTo PREÇO
01 ffi'"u""

rRANcyL 20ns, su;p€;;a;reE;t
_l!!Ldê tnr)

2 RS2 698,00 !ii--5i6õ0-
a2

R$ r31,00 R$ 262 00

- VÂIOR TOTAL 
. R$ 5.65r

ee Àrrrs or fri'i: -
sousa2t r F_;=-r
645r7368 _"_',""
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2, CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1.O !Íazo de vigência deste TeÍmo de Contralo terá início a partir da data de
assinatura do conkato e letá vigência alé g1|/12t2022.

3. CúUSULÂ TERCETRA - PREÇO

3.í.O valor do prêsênte Termo de Contrato é de gS 5.6SE.OO ícinco mit.

-go]s 
ge4oE e_ç!]!gg enlle_qxuelt I

o.z. (J cronogrâma oe desembotso será realizado de forma parcelada de acordo
com o quantitativo sollcitado, respeitado o prâzo de vigência contratual, nos
termos da alinea "b'. incrso XIV do art. 40. da Lêi Federâl n;8.666/93_
3,3.No valor acima esláo incluÍdas lodas as despesas ordinárias dirêtas e
indiretas deconentes da execução contratual, inclusivê tnbutos e/ou iíhpostos,
encargos .sociais, trabalhistas, previdêncrários, frscais e comerciais inciàentes,
taxa.de administraçáo, frete, seguro e outros necessários ao cumprjmento integral
do objêto da contratâçâo.

4. CúUSULA QUARTA - DoTAçÂo oRçAMENTÁRIA

4.1. As despesas dêcorrentês desta conlratação estão programadas êm dotâção
orçamêntária própriâ, prevista no orçamento do Município, na clâssificaçâo
abaixo:

020800 10 301 0119 2050 0000 3s.9a 3a.oo
02080010 301 0119 2ü2 1OOO 3.3.gO.3o.OO

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1.O _pagâmênto sêrá Íeito pela prefeatura lvlunicipal de Alto Alegre do
P,ndaré/MA, em moêda conentê nacionâ|, mediânte Transferência Bãncaria
Elêtrônica, direto na Conta da Contratada ê ocorerá até no máximo de 30 (trintâ)
dias após a data do recebimento definitivo dos produtos, mediante a apresentaçáo
da competente Nola Fiscalou Fatura,
5.'1.1. A CONIMTADA deverá protocolar nê sede desta prefeitura a solicitaçâo
de pagamento, assinada e carimbada pelo aepresentante legal da empresa em
papellimbrâdo, contendo o no do processo licitatório, âs informações paia credito
em conta corrente como: nome e número do Banco, nomê e número da Agênciâ e
número da conta, ânexando a Nota Fiscâl devidamênte alestâ, emitúa sem
rasuÍa, em lêtra bem legÍvel, juntamente com cópia do conlrato, cópia dâ nota de
empenho como tâmbém as demais certidões atualizadas: Certificado de
Regularidade de Situação do Fundo dê Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Cerlidão de Débitos Trâbalhistas - CNDT, Certidão Negativa de Debito junto à
Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Rêlativos a
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Tributos Federâjs e à DÍvida Ativa da UnÊo, expedida poí órgãos dâ Secretana daRecêita Fêderal do BÍasit e da procuradoria c"r"i ou Éu.ãno-u-iã"r:onar, 
"certidôes negativas de débitos expedidas por órgãos das Secreà,i* o" Éàauno"do Estado e do l\.4unrciprc.

5.2. Como côndição pâra Administ.agão efêtuar o pagamênto, â ltcitante
vencedora deverá manter âs mesmas condições dê habílitação;
5.3. O recebimênto nâo excluj a responsabilidade da Cántratada oelo perÍeilo
desempenho do equipamênto Íornecrdo. cabendo_tne saÀi- qulsqrr.,
inegulaíidades detecladas quando da ultltzaçào do referiio eorJioamentoi
5.4. A nota fiscaufâtura deverá seí emitida peta órópria Conbatada,
obrllatoriamentê com o número de inscrjção no CI.ipJ, consiante oa úta oe
Empenho e do Contrato, não se admitindo Àotas Íscais/faiuras emltiOas com outro
CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.
5.5. O pagamento dar-se-á diretâmenle na conta corrente da Conlratada, iunto âo
Banco do Brasil. Agência no 2972- 6; e Conta Cofienle no j226O-2

6. CúUSULASEXTA- REÀJUSTE E ALTERAçÔES

6,í. O preço conkatado é fixo e irreajustável.
6.2, Êventuais altêraçôes contrâtuais Íeger-sê-ão pela dasciplina do art. 65 da Le,
no 8.666, de 1993.
6.3..A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nâs mêsmas condições contratualS, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necêssários, até o Ímite de 25ólo (vinte
e cinco por cento)do valor inicial atualizado do contrato.
6.4. As suprêssões rêsultantês de acordo celebrado entre âs partes contratantes
poderão exceder o limite de 25yo (vjnte e cinco por cênto) do valor inicial
atualizado do contrelo

7. CúUSULA SÉTIMA . ENTREGA E RECEBIMÊNTO DO OBJÊTO

7.1, O ptazo de enkega do objeto deverá ser realizâdo, em até OS (cinco) dias a
contar do recebimento da ordem de fomecimento, cuja a entrêga se dar-ie_á de
acordo com o quantitativo sollcitado, durante o período ãe vigênciã do contrato.

7.í.í. O materialobjeto do prêsente projeto Básico será êntregue em lo6ala ser
combinado com a Secreta.ia l\4unicípat de Saúde, aos cuidadoa do Supêrvisor do
setor competentê.

8. CLAÚSULA OTTAVA - F|SCAL|ZAÇÃO

8.1,A Íscalizaçâo da êxecuÇão do objeto
designado pelâ CONTRATANTE.

sera êfetuadâ por Representante

VALD|RA ;H:,""i"+."
8ENÍESDE:;iã:""
SoUsA:2l1 #lk
64517368 -d;.: ".,
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9. CúUSULA NoNA - oBRIGAçÕEs DA CoNTRATANTE E oA coNTRATADA

g.í.As obrigaÉes da CONTMTANTE e dá CONTRATADA são aquetâs
previstas no Projeto Básico_

ro. cúusuLA DÉctMA - SANçôES ADÍT N|STRATIVÂS

í0.í Comete inÍração administrativa nos termos da Lei no 8.666. de í993 ê da Lei
no'10.520, de 2002, a Cont.atada que:

10.1., inexecutar total ou parcialmente quâlquer das obrigações assumidas
em dêconência da contratação;

10.1.2 ensejar o retardamento dâ exêcução do objeto;
'10.'1.3 fraudar na execução do contrato;
10.1 .4 comportar-se de modo inidôneo;
í 0.1.5 cometer fraude flscal;
í0.1.6 não mantiver a propostiâ.

10.2 A Contratada que cometer qualquer das inÍrações discriminadas no subiiem
acima flcará sujeita, sem prêjuízo dâ responsábilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

10.2.1 advertência por faltas leves, assim êntendidas aquelas quê não
ac€rretem prejuízos signíficativos para a Contratante;
10.2-2 multa morâtória de 0,3% (zêro virgula três por cênto) por dia dê atraso
injustiÍicado sobre o vaior da parcela inadimplida, âté a datâ do efetivo
inadimplemento, observândo o limite de 30 (trinta) dias;
10 2.3 muha compensatória de 1Oo/. lóez por cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
10.2.4 em caso dê inexecução parcial, â multa compensatória, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;
10.2.5 suspensáo de licilar e impedimento de conkatar com o órgão,
entidade ou uhidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e
âtua concretamente, pelo prazo de até dois anos:
10.2.6 impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Alto Alegre
do Pindaré/MA com o consequênte descredenciamento no Sistema de
Cadastro Próprio da Pl\rAAP/l\,4A pelo prazo de até cinco anos;
10 2.7 declaração de inidôneidade para licitar ou c,ontratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes dâ
puniçáo ou até que seja promovada a reabilitação perante a própriâ autoridade
que aplicou a penalidade, que sêrá concedida sempre que á Contratâda
ressarcir a Contratante pelos pÍejuízos causados;

í0.3 Também Íicam sujeitãs às penalidadês do art.87, lil e lV dâ Lei no 8.666, de
1993, a Contratada que:

10.3.1 tênha sofrido condenaÇão definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qúaisquêr tributos;
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atos ilícitos visando a frustrâr os objetivos dâ

10.3.3 demonstre não possuir idoneidade para conlratar com a
Administração em virtude de atos ilicitos praticados.

í0.4 A aplicaçâo de quêlquêr das penalidades prêvistas realizar-se-á em
processo administralivo que assegurará o mntraditório e a ampla dêÍesa á
Contratrada, observando-se o procedimento previsto na Lei no 8.666, de 1993.

í0.5 A autoúdade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideraÉo a gravidade da conduta do inÍrator, o caráter educatúo da pena,
bêm como o dâno câusado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
í0.6 As penalidades seráo obrigatoriamente registradas no Sislemâ dê
Cadastro Póprio da PMMP/MA.

1í. CúUSULA DÉCIi'A PRIÍúEIRA- RESCISÃO

íí.1. O p.esênte TeÍmo de Conhato podeÉ ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lein'8.666, de 1993, com âs consêquências indicadas no
art.80 da mesma Lei, sem prejuízo das sançõês aplicáveis.
11,2, É admissÍvel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em
outra pessoa jurídica, desde que sejam ob§ervados pela nova pessoa jurÍdica

lodos os requisitos de habilitação exigidos ná licitação original; sejam mantidâs âs

demais cláusulas e condiçóes do contrato; não hâia prejuízo à execução do objetc
pactuado e haja a anuência expressâ da Administrâçao à continuidade do

contrato.
lí.3. Os casos de rescisão contratual serão Íormalmehte motivados,

assegurado à CONTRATADA o direito à previa e ampla deíesã.
11.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTMTANTE em caso

de rescisão administÍativa prevista no art. 77 da Lei n" 8.66ô, dê 1993.

1í.5. O têrmo de rescisão sêrá precedido de Rêlatório indicátivo dos

seguintes aspectos, conforme o caso:
11.5.1. Balanço dos êventos contratuais ,á cumpridos ou parcialmênte

cumpridos;
11.5.2. RelaÉo dos pagamentos já êfetuados e ainda dêvidos;
11.5.3. lndenizações e multas.

,12. CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES

12-'1. É vedâdo à CONTRATADA:
12.1.1. caucionar ou utilizâr este Termo de Contrato para qualquer

operação financeira;
12.1.2-. interromper a execuçáo conkatual sob alegaçâo de

inâdimplêmento por pârte da CONTRATANTE, sâlvo nos casos previstos

em lei.

VALOIRA â?Í;::.
8ENIE5 oE ::i§:r."
SOU5A:2111 -Jê-
6451 7368 trlili---.
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12.1.3. Subconr.abr.

í3. cLÁusuLA DÉctMA TERCEIRA _ Dos cAsos oMtssos.

11 L Os casos omrssos sêràô
disposiçóes -"tà"" ," L"i"ii"J.t""""'09-*. |lF CONTMTANTE. segundo as
lrcilaçóes e contratos a;i""ir",irã:'lt^.lj Í993' ê demais normas jerais de

fr ::[T#"::ii."ã"%{ff à6ô:t;iü:X"",íl''iT""!5;?,?.X?Íi 
i,"- ttm::;!

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- PuBLIcAÇÃo

11,1. tncumbirá à CONTRI,,u,,*iá'.'*i""',ã,",: 
":tsHãàT:h fi 1",1.,;,T,:: r1,#ilfÊf 

."" 
1"",.1:

,5. cúusuLA DÉCIMA QUINTA- FoRo

15.1. O Foro parâ sotuctonar .

;:'m,f .:x,["$";:n 
"l"ii"H"'l§ 1"'§ff ".-"J:,iiil^:i.ã""*fl:,.;:,;

lái,1*rj;# 
,l,::i 

ff ,lãii,ll!;i,"ri,ãi,tli J"Jfl:á" ;"T[g,,"tsxsl,":J:

Atto Ategre í,o pindaré (MA), 03 de Agosto de 2022.
l;: -

,or,^offi**or..
^ . ResDonsarer regat o" côNiii;;^lresecretária Municipal d" s"üa" cu erto Ái"grJál,p.tnoare run,VILOjRÂ BLME,

DL ".--"ii,:::.:.
souu,rr rorsrz:"!i,-i :Ít ..u _ " -- '5::a '

vatonteenrEi*óiÉ"êóusa
Responsávet tegat da CONraeÂOn

TESTEMUNHAS:

Nomei
CPÊ: Nome:

,gíl/P,r,t ///"/fn,
\ro «.t,2 l\t :oo CPF: ,t 1 0 t,r.
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