Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATO Nº20222798

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na RUA
AMERICO LOPES 262, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.454.760/0001-95, representado pelo(a) Sr.(a)
FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU, SECRETÁRIO MUNICIPAL, portador do CPF nº 623.280.262-49,
residente na RUA TIMBORANA, e de outro lado a firma G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 42.254.594/0001-07,
estabelecida à ROD PA 440, VILA DOS MIRITI, São João de Pirabas-PA, CEP 68719-000, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) GISELY DOS SANTOS
SARMENTO OLIVEIRA, residente na , São João de Pirabas -PA, portador do(a) CPF 021.233.182-56, tem
entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº
029/2022 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA
às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O objeto do presente Termo de Contrato é AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE ULTRASSOM
DIAGNOSTICO SEM APLICAÇÃO TRASNSESOFÁGICA PARA EQUIPAR A UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE PADRE GIUSEPPE MARIA GIAMBELLI, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA DE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE NÚMERO 11454.760000/1210-06
EMENDA PARLAMENTAR Nº 33390003 VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA
1.2 - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.1 - A vigência deste contrato será até 31/12/2022, contados da data da sua assinatura, tendo início e vencimento
em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos, limitado a de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1 - O valor deste contrato, é de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais).
ITEM

090128

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica -

UNIDADE

1,00

158.000,000

158.000,00

Marca.: VINNO E10E/NACIONAL
Equipamento transportável sobre

rodízios com no mínimo

de 22000 canais digitais de processamento para oferecer
qualidade de imagem

em

Modo

2D,

Modo

M,

modo

M

Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo
Doppler Espectral e

Doppler Contínuo. Modo 2D. Console

ergonômico com teclas
feixes compostos e

programáveis.

Tecnologia

de

artefatos, zoom Read/Write.

Tecnologia

redução

Imagem

de

de ruído e

Trapezoidal

-

possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens
com transdutor linear.

Imagem

aplicação para todos

Harmônica:

função

com

os transdutores. Imagem Harmônica

de Pulso Invertido.

Modo

M,

Modo Power Doppler. Modo

Color Doppler. Modo

Dual

Live:

divisão

de imagem em

tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real.
Power Doppler Direcional.

Modo Doppler Espectral. Modo

Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido
e espectral. Modo

Triplex.

específicos. Pacote de

Pacote

cálculos

permite ajustes rápidos

de

Tecla

imagem,

que

otimizando

para imagens em Modo B e

tela

imagens para visualização

cálculos

simples.

da

automaticamente os parâmetros
Modo Doppler. Divisão

de

em

no

mínimo 1,2 e 4

e análise de imagens em Modo

B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual
- Modo de

divisão

Modos. Software de

dupla

de

tela

com combinações de

imagem panorâmica com capacidade de

realizar medidas. Software

de

análise

automática

em

tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens
salvas para pós-análise
armazenar as imagens

em

e

processamento. Possibilitar

movimento.

Cine

Loop Save. Pós-processamento
Pós-processamento de imagens.
Português. Monitor LCD
polegadas. Deve permitir

ou

loop e Cine

de
Banco
LED

com

medidas.

de

palavras

em

mínimo

17

no

arquivar/revisar

imagens.
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Frame rate de

pelo menos 490 frames por segundo. Todos

os transdutores multifrequênciais,
SSD interno de

no

mínimo. Mínimo de

mínimo

500

banda

GB.

04

larga. HD ou
portas USB no

03

portas ativas para transdutores.

Conectividade de rede

DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage,

Verification, Print, Storage,
Worklist, Query -

Storage/Commitment,

Retrieve, MPPS (Modality Performance

Procedure Step), Structured
(gravador) de DVD-R
clipes em CD

ou

Reporting).

Drive

para armazenamento de imagens e/ou

DVD regravável, no formato: ou JPEG /

AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador
DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen
drive. Impressão direta.

Pelo

programáveis pelo usuário.

Acompanhar

transdutores banda larga
Convexo que atenda

32
os

presets
seguintes

as

multifrequenciais: Transdutor
frequências

Transdutor Endocavitário que
4.0 a 9.0

menos

de 2.0 a 5.0 MHz

atenda

as frequências de

MHz

Transdutor

Linear

frequências de 4.0

que

Transdutor

a

11

atenda

as

MHz

Setorial

adulto que atenda

as

frequências

Acessórios: Impressora a
compatível com o

laser

equipamento.

de

2.0

a 4.0 MHz.

colorida,
Tensão

no

break

de acordo com a

entidade solicitante.

VALOR GLOBAL R$

158.000,00

3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diret as e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária
Exercício 2022 Projeto 0505.103011001.1.011 Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais Permanentes para
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Atenção Básica, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento
4.4.90.52.99, no valor de R$ 158.000,00 .
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1 - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (Trinta) dias, contados a partir da data final do
período de adimplemento e do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
5.2 - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar
a execução do objeto do contrato.
5.3 - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
5.4 - A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
5.5 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser
tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
5.6 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará sobrestado até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para a Contratante;
5.7 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
5.8 - Antes de cada pagamento à licitante vencedora, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
5.9 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
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5.10 - Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta
ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
5.11 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.
5.12 - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à licitante vencedora a ampla defesa.
5.13 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
5.14 - Será rescindido o contrato em execução com a licitante vencedora inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
5.15 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
5.16 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e cont ribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
5.17 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
365
I = (6/100)
365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
6.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no a rtigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que
haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
7.1 - No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser
aumentado ou suprimido ato o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos
1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.
7.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários; e
7.3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões
resultantes de acordo entre as partes.
CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUÇÃO
8.1 - Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1 - O local de entrega dos materiais deverá ser na Secretaria Municipal de Saúde, endereço: Rua Américo
Lopes, São Manoel, São Miguel do Guamá- PA, de segunda a sexta feira, das 08:00 às 14:00.
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9.2 - O item, objeto deste termo de referência deverá ser entregue num prazo de 15 dias a contar da data da
Ordem de Compras emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser prorrogado por igual período
mediante justificativa apresentada pela empresa vencedora, devendo está, se manifesta num período de no máximo
3 (três) dias antes do prazo final da entrega.
9.3 - O produto será recebido provisoriamente no prazo de 20 dias, pela responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta.
9.4 - O produto poderá ser rejeitado, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5(cinco) dias, a contar da notificação da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1 - O recebimento do produto deverá ser efetuado por servidor designado para esse fim, representando o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PARÁ.
10.2 - O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pelo FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PARÁ.
10.3 - A execução, fiscalização e gestão deste instrumento contratual deverá seguir as diretrizes previstas no
Decreto n.º 58 de 18 de fevereiro de 2021, conforme dispõe o Capítulo II (art.(s) 3º e seguintes).
10.4 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas
ao Ordenador de Despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ em tempo
hábil para a adoção das medidas convenientes.
10.5 - A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO
MIGUEL DO GUAMÁ durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre
que for necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1 - Caberá ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PARÁ:
11.2 - permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ para a entrega dos produtos;
11.3 - impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão;
11.4 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante
vencedora;
11.5 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem Utilizados;

LICURGO PEIXOTO,130 CENTRO

Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.6 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;
11.7 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o
fornecimento do produto objeto deste Pregão;
11.8 - comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper
imediatamente o fornecimento, se for o caso.
11.9 - E aquelas também previstas no Termo de referência anexo deste edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:
12.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PARÁ, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
12.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PARÁ;
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
12.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências d(a)o FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PARÁ;
12.5 - responder pelos danos causados diretamente ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL
DO GUAMÁ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PARÁ;
12.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ quando esses tenham sido ocasionados por seus
empregados durante o fornecimento do produto;
21.7. efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornec imento, de acordo com a necessidade e o
interesse do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento;
12.7 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, contado do recebimento da comunicação expedida pelo Setor competente;
LICURGO PEIXOTO,130 CENTRO

Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.8 - comunicar ao Serviço competente do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
12.9 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e no ato da assinatura de contrato
ou outro documento equivalente;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS
13.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
13.1.1 - não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
13.1.2 - apresentar documentação falsa;
13.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
13.1.4 - ensejar o retardamento da execução do objeto;
13.1.5 - não mantiver a proposta;
13.1.6 - cometer fraude fiscal;
13.1.7 - comportar-se de modo inidôneo;
13.2 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da
licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
13.3 - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
13.3.1 - Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
13.3.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante;
13.3.3 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
13.3.4 - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo
de até cinco anos;
13.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SAÚDE, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
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perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
13.5 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
13.6 - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa
como ato lesivo à administração pública, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR.
13.7 - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas nã o consideradas como ato lesivo à
Administração Pública, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
13.8 - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos
para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
13.9 - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
13.10 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará
o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666,
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
13.11 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
13.12 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
13.13 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
14.1.1 - por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
14.1.2 - amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
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14.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito
à prévia e ampla defesa.
14.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.4 - O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
14.4.3. Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES
15.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.
16.1 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO
17.1 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial
da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1 - As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no Foro do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, com exclusão de qualquer

LICURGO PEIXOTO,130 CENTRO

Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

outro por mais privilegiado que seja.
18.2 - E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA, 10 DE JUNHO DE 2022.
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