ESTADO DO MARANHAO
MUNIciplo DE PACO DO LUMIAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULACA0 GOVERNAMENTAL

TERMO DE JUNTADA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2575/2020

Certifico que, nessa data, procedo a juntada de contrato do objeto
e documento de regularidade fiscal e trabalhista requerido no processo em
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epigrafe.

Pago do Lumiar/MA, 04 de maio de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC0 DO LUMIAR
PODER EXECUTIV0 MUNICIPAL

CONTRAT0 ADMINISTRATIV0 N° 001/2020/DISPENSA/07/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2575/2020.

CONTRATO
DE
PRESTACA0
DE
SERVICOS
DE
SANITIZACA0
DE
AMBIENTES PUBLICOS INTERNOS,
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
0
MUNIcipIO DE PACO D0 LUMIAR, POR
MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE
E
A
EMPRESA
SELLIX
AMBIENTAL E CONSTRUCAO LTDA.

®

Por este instnimento, as partes abaixo identificadas, acordam e justam firmar o presente
Contrato. nos termos da Lei n° 13.979/2020 e Portaria n° 188, de 06.02.2020; Decreto

Estadual n° 35.672/2020, Decreto Municipal n° 3412/2020, e subsidiariamente, no que
couber. as disposic6es da Lei n° 8.666/93 e suas alterac6es posteriores, assim como pelas
clausulas expressas:

CONTRATANTE
Poder Executivo

®

MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR MA

6rgao

REFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR MA

CNPJ

6.003 . 63 6/0001 -73

Endere¢o

Unidadeadministrativa

CNPJ
Endereco

E-mail

venida 13, s/n, CSU, Conjunto Maiobao, CEP 65.130.000,

aco do Lumiar MA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SEMUS
06.003.636/001-73

venida 13, s/n, CSU, Conjunto Maiobao, CEP 65.130.000,

ago do Lumiar MA.
\v\L\`Li3Afi.I11{1jli]11jalr,mLt.tLitj\,\`r

Representante

SORAYA SILVA SANTANA

Cargo/Funcao

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\\

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC0 D0 LUMIAR
PODER EXECUTIV0 MUNICIPAL

CPF no

743 .026.203-15

CONTRATADO
Razao Social

SELLTX AMBIENTAL E CONSTRUCAO LTDA.

CNPJ no

04.655 .182/0001 -90

Endere€o

Rua do Ouvidor 63, Sala n° 805, Bairro Centro, Rio de Janeiro
RJ, CEP n° 20040-031

Representante

MOISES MEDEIROS DA SILVA

Cargo/Funcao

Representante Legal

C.I. / Orgao emissor

098782758 -IFP/RJ

CPF no

010.701.337-10.

®

Clausula primeira -Do objeto:
1.1. Prestagao dos servicos de sanitizagao de ambientes ptiblicos intemos, a fim de atender

demanda do Municipio de Paco do Lumiar, atrav6s da Secretaria Municipal de Satide da
Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar MA.

Cliusula segunda -Da vincu[acao deste instrumento e fundamento legal:
2.1. Este contrato tern como ampai.o legal a modalidade Dispensa de licitac5o, a ser

assinado pelo Ordenador de Despesa da Secretaria solicitante, formalizada atrav6s do
Processo Administrativo n° 2575/2020 e rege- se pelas disposig6es expi.essas na Lei n°
13.979/2020 e Portaria n° 188/2020 do Minist6rio da Sadde; Decreto Estadual N°

35.672/2020, Decreto Municipal n° 3412/2020 e, subsidiariameiite, no que couber, as
disposic6es da Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es posteriores, e sujeitando-se aos preceitos
de direito ptiblico e aplicando-se, supletivamente, os pi.inc{pios da teoria geral dos

contratos e as disposi¢6es de direito pi.ivado. Integram-se ao presente contrato o Tenno

de Referencia e a proposta de precos da empresa vencedora.

Clausula terceira -Do valor contratual:
3. I . Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagara a Contratada o valor global de R$

844.899,88 (oitocentos e quarenta e quatro nil, oitocentos e noventa e move reais e
oitenta e oito centavos).
Secretaria Municipal de Satde
Av.13, s/n°, CSU, Conj.unto Maiob5o, Cep 65.130-000, Paco do Lumiar/MA
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AREA TOTALAPROXIMADA
ITEM

DESCRI€A()

(M2) PARA 9APLICAC6ES

VAIJOR
U£`T|TARIO(RS)

VALOR
TOTAIJ (RS)

Servigos de sanitizacao deambientesptlblicosintemos,visando bten¢aodeadequadacondi¢aodcsalubridade higiene,comutiliza¢aodeprodutos aneantes,materiaise quipamentos,sobinteiraresponsabilidadedaContratada.

I

174.206.16

®

R$ 4,85

VALOR TO TAL

R$ 844.899,88

R$ 844.899,88

3.1.1. Os servi¢os de sanitizacao de ambientes ptiblicos intemos com produtos saneantes,

materiais e equipamentos. ora contratados, deverao possuir garantia integral, a contar da
data de entrega dos servicos, inclusive, contra qualquer defeito de fabricacao que os

produtos utilizados venham apresentar, incluindo avarias no transporte` vicio de
qualidade, etc., mesmo depois de ocorrida sua aceita9ao/aprovagao dos servicos pela
Secretaria Municipal de Sahde de Paco do Lumiar -MA. N5o sao aceitas garantias de
terceiros.

3. I .2. Tratando-se de vicio oculto, o prazo de garantia dos bens, iniciar-se-a no momento
em que ficar evidenciado o defeito, mos termos do §3° do artigo 26 da Lei n° 8.078/1990.
3.1.3. A garantia inclui o refazimento dos servicos e substituicao dos materiais

defeituosos utilizados, de forma imediata, a contar da comunicagao do fato, sem qualquer
Onus para a Secretaria Municipal de Sadde de Pa¢o do Lumiar -MA.

®

Clausula quarta -Da classifica¢ao orcamentfria e financeira dos recursos:
4.1. As despesas decorrentes da presente licitac5o correrao por conta dos recursos

especificos consignados no orcamento da Prefeitura Municipal de Pa?o do Lumiar-MA,

classificada conforme abaixo especificado:

Unidade

2.1801 -Fundo Municipal de Sahde -FMS

Funcao

10 -Satlde

Sub-funcao

301 -Atencao Basica

Programa

0165 -Satide Preventiva e Aten¢ao Primaria

Secretaria Municipal de Satide
Av.13` s/n°` CSU` Conjunto Maiobao` Cep 65.130-000, Paco do Lumiar/MA
Home Page:
?Ltcock}lurmal
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rojeto/atividade
Classificaeao
con6mica

.033 -Manutengao das Atividades de Atengao Basica

PAB
3.3.90.39.00 - Outl.os Servicos de Terceiros Pessoa

Juridica

onte de Recurso

0114000001 -Transferencia SUS Bloco Custeio

nidade

02.1801 -Fundo Municipal de Satide -FMS

un¢ao

10 -Satide

Sub-funeao

302 -Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

rograma

0112 -Assistencia Hospitalar e Ambulatorial

rojeto/atividade
CLassifica€ao

anutencao e Funcionamento das Ac6es de Media e
Ita Complexidade

3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa

con@mica

Juridjca

onte de Recurso

0114000001 -Transferencia SUS Bloco Custeio

nidade

02.1801 -Fundo Municipal de Satide -FMS

uncao

10 -Sadde

Sub-fun¢ao

122 - Administracao Geral

Programa

0112 -Assistencja Hospitalar e Ambulatol-ial

rojeto/atividade
Classifica¢ao
con6mica

onte de Recurso

.023 - Manuteneao e Funcionamento dos Servigos de
Sadde do FUS
3.3.90.39.00 - Outros Servi¢os de Terceiros Pessoa

Juridica

0102000000 -Receitas de lmpostos e Transferencias
inculados a Satide

02.1801 -Fundo Muiiicipal de Satide -FMS

Secretaria Municipal dc Satide
Av. 13, s/n°, CSU, Conjunto Maiob5o, Cep 65.130-000, Paco do Lumiar/MA
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Fun¢ao

10 -Saulde

Sub-fun€ao

122 -Administrac5o Geral

Programa

0163 -Vigilancia em Satide

Projeto/atividade
Classifica¢ao
con6mica

Fonte de Recurso

.034 - Manuten¢ao e Fortalecimento da Vigilancia
Sanitaria
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa

uridica
114000001 -Transferencia SUS Bloco de custeio

®
4.2. Em caso de prorrogacao contratual ou alteracao/inclusao dos respectivos cr6ditos
orcamentarios e/ ou financeiros, as despesas decorrentes da presente licitacao correrao

por conta dos recursos especificos consignados no orcamento vigente, devidamente
classificadas em termo de aditamento de contrato.

Clausula quinta -Da vigencia:
5.1. 0 presente contrato iniciar-se-a na data de sua assinatura e tera vigencia de 90

(noventa) dias.

Clausula sexta -Da forma de pagamento, prazo, local de presta€ao de servicos.
6.1. A Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar, ap6s a assinatura, e o exato cumprimento
das obrigac6es assumidas, efetuara o pagamento a Contratada. em uma tinica parcela do

®

servi¢o que foi efetivamente prestado, de forma imediata.
6.1.1. 0 pagamento sera feito pela Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar -MA, em

moeda corrente nacional. mediante Transferencia Bancaria Eletr6nica, direto na Conta da

Contratada e ocorrera ate no maximo de 30 (trinta) dias ap6s a data da execugao do
servico, mediante a apresentacao da competente Nota Fiscal ou Fatura atestado pelo
fiscal:

6.2. 0 pagamento dos servicos ocorrera mediante apresenta¢ao de Nota Fiscal/Fatura,
ap6s a comprovacao de que a Contratada esta em dia com as obriga¢6es relativas a
regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar no ato do pagamento as referidas certid6es:
6.2.1. Certidao Conjunta Negativa, ou Certidao Conjunta Positiva com efeitos de

Negativa, de Tributos e Contribui96es Federais e Divida Ativa da Uni5o. emitida pela
Secretaria Municipal de Satide
Av.13, s/n°, CSU, Conjunto Maiob5o, Cep 65.130-000, Paco do Lumiar/MA

Home Page
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Secretaria da Receita Federal do Minist6rio da Fazenda, comprovando a regularidade para
com a Fazenda Federal.
6.2.2. Certjdao Negativa de D6bitos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa.

expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Estadual.
6.2.3. Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negatjva, quanto a Dfvida
Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante,

comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
6.2.4. Certidao Negativa de D6bjtos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa,

relativa a atividade econ6mica. expedida pelo Municipio do domicilio ou sede da empresa
licitante` comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

®

6.2.5. Certidao Negativa, ou Certid5o Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa do Munic{pio, expedida pelo Municipio do domicilio ou sede da empresa licitante,

comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
6.2.6. Ceiljdao Negativa de Debito, expedida pelo Tnstituto Nacional de Seguridade

Social -INSS, comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.
6.2.7. Certificado de Regularidade de Situacao do FGTS - CRF, emitido pela Caixa
Econ6mica Federal -CEF, comprovando a regular.idade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico.
6.2,8. Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de

Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiga.
6.3 0 pagamento sera creditado diretamente na conta bancaria fomecida pela Contratada,
ap6s a emissao de Nota Fiscal e mediante a apresenta¢ao das certid6es enumeradas neste

instrumento.

6.4. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada caso esteja em situacao irregular
relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certid6es enumeradas

neste instiumento deverao estar validas para o dia do pagamento. Caso contrario, se
quaisquer das certid6es estjverem com prazo de validade expirado, o pagamento nao sera
efetivado enquanto a(s) mesma(s) nao for(em) regularizada(s).

6.5. i vedada expressamente a realizacao de cobran¢a de forma diversa da estipulada
neste Contrato, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto
de titulo, sob pena de aplicacao das san€6es previstas neste instrumento e indeiiizacao

pelos danos decorrentes.

®

:,I

r`r.r\Jic:C)r

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC0 D0 LUMIAR
PODER EXECUTIV0 MUNICIPAL
6.6. A fatura nao aprovada pela Prefeitura Municipal de Pa¢o do Lumiar/MA sera
devolvida a Contratada para as necessarias correc6es, com as informac6es que motivaram
sua rejeicao, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentagao.
6.7. Nao havera distincao entre condi¢6es de pagamento para empresas brasileiras e

estrangeiras. As condig6es de pagamentos serao equivalentes.

6.8. 0 pagamento sera creditado diretamente na conta bancaria da contratada, abaixo
especificada, no prazo nao superior a 30 (trinta) dias, contados da emissao do termo de
recebimento definitivo e mediante a apresentagao das certid6es enumeradas no item 6.2
deste instrumento, em conta corrente a ser informado pela Contratada.

®

6.9.
Como condicao para Administra¢ao efetuar o pagamento, a licitante vencedora
devera manter as mesmas condic6es de habilita¢ao.
6.10.

0 recebimento do servigo nao exclui a responsabilidade da Contratada pelo

perfeito desempenho dos servicos executados, cabendo-lhe sanar
irregularidades detectadas durante todo o periodo de execugao contratual;

quaisquer

6. I I. A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela pr6pria Contratada, obrigatoriamente
com o ndmero de inscrigao no CNPJ com que foi cadastrado no departamento de cadastro
de fomecedores da Prefeitura Municipal de Pa¢o do Lumiar - MA` constante ainda da
Nota de Empenho e do Contrato, nao se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outro CNPJ` mesmo de filiais ou da matriz.

Clausula setima -Condic6es de prestac5es dos servicos:
7. Dos Prazos e Locais de Prestacao dos Servi¢os.

®

7.1. A execucao do objeto contratado ocorrera de forma parcelada (mensal) por meio de
"Ordem de Servico" emitida pela Secretaria Municipal de Sahde de Paco do Lumiar MA,
contendo as informag5es dos items, quantidades, precos unitarios, totais dos servi¢os a

serem realizados.

7.2. Os servi¢os deverao ser realizados nas Unidades de Sadde do Municipio e nos locais

indicados no Anexo 11 do Termo de Referencia, de acordo com as necessidades e

detemiina¢6es da Secretaria Municipal de Satide do Municipio de Paco do Lumiar MA,
constante da Ordem de Servigos.
7.3. Os servicos serao recebidos e aceitos ap6s inspe¢5o realizada pelo Fiscal do Contrato

ou por Comissao de Recebimento, podendo serem rejeitados caso nao atendam ao
quantitativo ou condig6es contratadas e constantes da Ordem de Servigos.

Secretaria Municipal de Satlde
Av.13, s/n°, CSU, Conjunto Maiobao, Cep 65.130-000, Pago do Lumiar/MA
Home Page:
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7.4. A Contratada devera preencher a nota fiscal com a descrigao dos servieos prestados,

devendo incluir a unidade, quantidade, valor unitario e valor total. A nao observancia
deste item acarretara a recursa da nota fiscal, com retomo para correcao.

7.5. 0 fiscal designado para acompanhar a entrega dos servigos prestados, formalizara o

seu recebimento na pr6pria nota fiscal e/ou fatura con-espondente, no prazo maximo de 5
(cinco) dias titejs contadas da data da entrega dos servicos pela Contratada.

7.6. A Contratada se obriga a refazer, de imediato, as suas expensas, os servi?os rejeitados

por terem sido realizados em desconformidade com o contratado, independentemente da
quantidade rej eitada.
7.7. 0 prazo de execucao dos servicos sera de 5 (cinco) dias i'iteis ap6s recebimento da

Ordem de servicos, sempre acompanhado do respectivo documento fiscal, devidamente
datado e assinado pela autorjdade competente.

®

7.8. Todas as providencias para a troca dos materials que apresentarem inconformidades

que impossibilitem ou dificultem seu uso deverao ser adotadas pela contratada, no prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de solicitagao, inclusive as
substituic6es de materiais e/ou componentes.

CLausula oitava -Dos encargos de mora por atraso de pagamento:
8.I. A contratante nao arcara com os encargos da mora por atraso de pagamento
decorrente de ausencia total ou parcial da documenta¢ao liibil ou pendente de
cumprimento de quaisquer clausulas constantes da clausula s6tima deste instrumento, por

parte da contratada.

C]iusula nona -Da recomposicao do equi]ibrio econ6mico-financeiro do contrato:
9.1. Ocorrendo desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato, a Adminjstragao podera
restabelecer a rela¢ao pactuada, mos termos do art. 65, inciso 11, alinea d, da Lei n°

8.666/93 e alter.ac6es posteriores, mediante comprovacao documental e requerimento
expresso da contratada.

Clausula d6cima -Dos acr6scimos e supress6es:
10.I. A contratada fica obrjgada a aceitar, nas mesmas condi€6es contratuajs, os

acr6scimos ou supress6es sobre as quantidades, de ate 50% (cinquenta por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme disposto no all. 4°-I, da Lei n° 13.979/2020.
10.2. 0 pagamento sera efetuado referente ao(s) produto(s) recebido(s) pela contratante,

mediante o Termo de Recebimento Definitivo e apresentacao de Nota Fiscal/ Fatura, ap6s
Secretaria Municipal de Satde
Av.13, s/n°, CSU, Conjunto Maiobao, Cep 65.130-000, Pa¢o do Lumiar/MA
Home Page:
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a comprovacao de que a contratada esta em dia coin as obrigac6es relativas a regularidade
fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada devera, obrigatoriamente, apresentar no ato
do pagainento as referidas certid6es:
10.2.I. Certidao Conjunta Negativa, ou Certidao Conjunta Positiva com efeitos de

Negativa, de Tributos e Contribuig6es Federais e Divida Ativa da Uniao, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Minist6rio da Fazenda, comprovando a regularidade para
com a Fazenda Federal.
10.2.2. Certidao Negativa de Debitos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa,

expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Estadual.

®

10.2.3 . Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida

Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
10.2.4. Certidao Negativa de D6bitos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa,

relativa a atividade econ6mica, expedida pelo Municipio do domicilio ou sede da empresa

licitante` comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
10.2.5. Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa do Municipio, expedida pelo Municipio do domicilio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
10.2.6. Certidao Negativa de D6bito, expedida pelo lnstituto Nacional de Seguridade

Social -INSS, comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.
10.2.10. Certificado de Regularidade de Situagao do FGTS -CRF, emitido pela Caixa

®

Econ6mica Federal -CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico.
10.2.8. Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de

Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiga

do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistencia de d6bitos
inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho.
10.3. 0 pagamento sera creditado diretamente na conta bancaria da contratada, abaixo

especificada, no prazo nao superior a 30 (trinta) dias, contados da emissao do termo de
recebimento definitivo e mediante a apresentagao das certid6es enumeradas no item 10.1
deste instrumento, a ser informada pela contratada.
10.4. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada caso esta esteja em situacao irregular
relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto. todas as certid6es enumeradas
no item 10.1 deste instrumento deverao estar validas para o dia do pagamento. Caso
Secretaria Municipal de Satide
Av.13, s/n°, CSU, Conjunto Maiobao, Cep 65.130-000, Paco do Lumiar/MA
ill.
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contrario, se quaisquer das certid6es estiverem com prazo de validade expirado, o
pagamento n5o sera efetivado enquanto a(s) mesma(s) nao for(em) regularizada(s).
10.5. i vedada expi.essamente a realizacao de cobran¢a de forma diversa da estjpulada
neste Contrato, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesino o protesto
de titulo, sob pena de aplicacao das sanc6es previstas neste instrumento e indenizacao
pelos danos decorrentes.

10.6. A fatura iiao aprovada pela Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar-MA sera
devolvida a contratada para as necessarias corre¢6es, com as informac6es que motivaram

sua rejeic5o, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentac5o.
10.7. Para cada ordem de servicos, a contratada devera emitir nota fiscal/ fatura
correspondente a mesma.
10.8. Nao havera distinc5o entre condic6es de pagamento para empresas brasileiras e

estrangeiras. As coiidic6es de pagamentos serao equivalentes.
10.9. A "Certidao Negativa de D6bito, expedida pelo lnstituto Nacional de Seguridade

Social -INSS", sera substitufda pela "Ceilidao Conjunta Negativa, ou Ce]1jdao Conjunta
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuic6es Federais e Divida Ativa da

Uniao", desde que esta tenha sido emitida a partir de 20 de novembro de 2014, conforme
Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Minist6rio da Fazenda).

Clausula d6cima primeira - Obriga€6es da Contratante:
11.1. Pi.estar as informae6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela

Contratada;
11.2. Exercer a fiscalizaeao e acompanhamento da execu¢ao e entrega do objeto deste

contrato, devendo fazer anotac6es c registros de todas as ocorrencias, e determinar o que
for necessario a regularizac5o das falhas ou defeitos observados;

11.3. Rejeitar, no todo ou em parte, o fomecimento do objeto deste contrato em desacordo

com o mesmo;
11.4. Comunicar a Conti.atada todas e quaisquer ocorrencias re]acionadas com objeto

deste contrato;

11.5. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no termo de referencia e
em seus anexos, inclusive, no contrato;

11.6. Fiscalizar a execu¢ao do contrato, a partir de servidor devidamente nomeado pela

Secretaria Municipal de Satide, aplicando as sanc6es cabiveis, quando for o caso;

Secretaria Municipal de Salde
Av.13, s/n°, CSU, Conj.unto Maiobao, Cep 65.130-000, Paco do Lumiar/MA
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11.7. Notificar.
por escrito
a CONTRATADA,
ocorrencia
de
eventuais
inconformidades ou imperfeic5es que impossibilitem ou dificultem os servigos, para
tomar todas as providencias para a troca, de forma imediata;
11.8.

Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa proceder a

execugao dos servicos e a entrega do produto dentro do estabelecido neste termo de
referencia.
I I.9. Aplicar multa ou rescisao de contrato, caso a Contratada desobede¢a a quaisquer
das clausulas estabelecidas no contrato;

11.10. Efetuar o pagamento imediato a Contratada ap6s a apresentacao da Nota Fiscal

e/ou fatura, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato.
11.11. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas clausulas do Contrato;

Clausula d6cima segunda -Obrigac6es da Contratada:
12. I . A Contratada deve cumprir todas as obriga96es constantes no Edital, seus anexos e sua

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto e. ainda:
12.1.I. Prestar os servicos solicitados a Secretaria Municipal de Sadde de Pa¢o do

Lumiar/MA, no prazo de 05 (cinco) dias hteis ap6s o recebimento da solicitagao por Ordem
de Servico;

12.1.2. No ato da entrega dos servicos prestados estes deverao ser atestados pelo fiscal do

contrato.

12.1.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condic6es, conforme especiflca¢6es,

®

prazo e local constantes no Termo de Referencia e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarao as indicac6es referentes a: ntimero da
solicitagao, registro da ANVISA, marca, fabricante, modelo, procedencia e prazo de
garantia ou validade;
12. I .4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12,13 e 17 a 27, do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990);

12. I .5. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas. no prazo fixado neste Termo
de Referencia, o objeto com eventuais falhas na prestacao dos servicos;

12.1.6.Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da presta¢ao dos servicos, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovaeao;
Secretaria Municipal de Sahde
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12.1.7.Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigag6es assumidas, todas as condi¢6es de habilitagao e qualificacao exigidas na
ljcitac5o;

12. I .8. Indicar preposto para representa-la durante a execu¢ao do contrato;

12.1.9. A nota fiscal devera ser emitida pela pr6pria contratada obrigatoriamente com

o mesmo ndmero de inscricao do Cadastro Naciona] de Pessoa Jur]'dica (CNPJ)
apresentado mos documentos requisitados para habilitagao. Nao serao aceitas notas
ficais emitidas com outro CNPJ, mesmo aquele de filiais ou da matriz;
12.1. I 0. Atender prontamente a quaisquer exigencias da Adminjstrac5o inerentes ao
objeto da presente licitacao;

12.1.11.

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga, conforme

preconiza a NR 06 - Equjpamento de Protecao Individual (EPI), que se fizerem
necessarios para a correta execu¢ao dos servicos;
12.1.12. Respeitar as Normas Brasileiras -NBR publicadas pela Associagao
Brasileira de Nomlas T6cnicas sobre residuos s61idos;
12.1.13. Garantir que seja realizada a efetiva identifica¢ao e/ou sinalizacao de

corredores e areas de circulaeao de pessoas durante o processo de limpeza, dividindo
cuidadosamente a area em local de livre transito e local impedido; uma vez que a
limpeza de ambientes deve ser realizada por partes. de modo que nao seja impedido
o transito seguro de pessoas no local;
12.1.14. Todos os equipamentos, felTamentas e utensilios tais como: aspiradores de

p6, enceradeiras, manguejras, baldes, caITinhos para transportes de lixo, escadas,
porta papel toalha, porta papel higienico, dispenser para sabonete liquido, compressor
para jato de agua e todos os demais equipamentos necessarios, ser5o de inteira
responsabilidade da contratada.
12. I .15. Nao transferir a terceiros por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigac6es assumidas nem subcontratar qualquer das prestac6es a que esta obrigada;
12.1.16. Responsabilizar-se pelas despesas dos t]ibutos, encargos traba]histas,

previdenciarios, fiscais. comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
presta€ao dc garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execug5o
do contrato.
12.1.17. Nao serao aceitos servicos ou utilizacao de produtos que nao apresentem as

caracteristicas estabelecidas no Termo de Referencia, parte integrante deste contrato.
12.I.18. Os servicos e produtos empregados em sua realizagao deverao ser de boa

qualidade sendo os mesmos inspecionados no momento de sua entrega.
Secretaria Municipal de Salde
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12. I .19. Manter a vigencia da contratacao todas as condi¢6es de habilitaqao exigidas neste

contrato e no Termo de Referencia.
12.1.20. Devera apresentar a Nota Fiscal e/ou fatura correspondente apenas aos servicos
efetivamente entregues, conforme previsto no hist6rico da Nota de Empenho.
12.1.21. Responsabilizar-se pelos servicos que fomecer, de acordo com as especificag6es

constantes neste Termo, ben como da respectiva Proposta. obedecendo ao C6digo de
Defesa do Consumidor e a Legisla¢ao Ambiental.
12. I .22. Nao podera terceirizar a presta9ao dos servigos contratados.

®

12.1.23 Sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, as despesas e custos com
transporte e pessoal de apoio para o transporte e entrega dos produtos e servicos durante
o periodo de execu€ao do contrato.

12.1.24. Sera de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que

venham a ocorrer a Secretaria Municipal de Satide ou a terceiros, decorrentes da execugao

incorreta, ou inexecugao dos servicos da entrega contratados.

Clausu]a d6cima terceira -Da altera¢ao contratual:
13.1. 0 contrato podera ser alterado mos termos do artigo 65 da Lei Ilo 8.666/93 e

alterag6es posteriores, mediante as devidas justificativas. A referida altera¢ao, caso haja,

sera realizada atrav6s de termo de aditamento.

Clfusula d6cima quarta -Da fiscalizaeao:
14.1. A contratante nomeara, a partir de portaria, servidor especifico para exercer as

®

atividades de fiscaliza¢ao da execu¢ao deste instrumento de contrato.
14.2. As decis6es e/ou providencias que ultrapassarem a competencia do fiscal do

contrato deverao ser encaminhadas ao Gabinete do Prefeito, em tempo habil, para adocao
das medidas cabiveis.

Cliusula decima quinta - Do
responsabilidades das partes:

reconhecimento

dos

direitos,

obrigac6es

e

15.1. Constituem direitos da contratante, receber o objeto deste contrato nas condig6es
aven?adas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
15.2. Constituem obriga¢6es e responsabilidade da contratante:
15.2.1. Fiscalizar e acoinpanhar a execu¢ao deste contrato;
Secretaria Municipal de Satide
Av.13, s/n°, CSU, Conjunto Maiob5o` Cep 65.130-000, Paco do Lumiar/MA
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15.2.2. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Clausula do Pagamento;
15.2.3. Comunicar a contratada toda e qualquer ocoiTencia relacionada com a execu¢ao
do coiitrato.

15.3. Constituem obrigac5es da contratada:

15.3.1. Entregar o(s) produtos(s) a (s) sua (s) expensa (s), em dias titeis e no horario de

expediente;
15.3.2.

A(s)

entrega(s)

do(s)

devera(ao)

ser

executada(s),

rigorosamente

nas

especifica¢6es, prazos e condi¢6es estabelecidas neste instrumento;

Clausula d6cima sexta -Da rescisao do contrato:
16.I. A rescisao do contrato tera lugar de pleno direito, a crit6rio da contratante,

independentemente de interposi¢5o judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art.
55, inciso IX, da Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es posteriores mos casos prevjstos mos

artigos 77 e 78 da referida lei.

Clausula decima s6tima -Das penalidades:
17.1. Pelo n5o cumprimento das obrigac6es assumidas, garantida a pr6via defesa em

processo regular, a empi.esa prestadora de servico ficara sujeito as seguintes penalidades,
sem prejuizo das demais cominac6es ap]icaveis:
17. I .1. Advertencia;

17. I .2. Multa;

17.1.3. Suspensao temporarja para licitar e contratar com a contratante;
17. I .4. Declaragao de inidoneidade.

17.2. A penalidade de advertencia sera aplicada em caso de faltas ou descumprimento de

clausulas contratuais que nao causem prejuizo a contratante e sera publicada na imprensa
oficial.

17.3. A contratada sujeitar-se-a a multa de 0,3% (tres d6cimos por cento) sobre o valor

da respectiva fatura, por dia de atraso, cobrada em dobro a partir do 31° (trigesimo
primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido para meta/ execu¢ao deste
contrato.
17.4. No caso de atraso na meta/ execuc5o deste contrato por mais de 30 (trinta) dias,
podera a contratante, a partir do 31° (trig6simo primeiro) dia, a seu exclusivo crit6rio,
rescindir o contrato, podendo, inclusive, aplicar penalidade de impedimento da contratada
Secretaria Municipal de Sabde
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em participar de licitag6es priblicas realizadas pela contratante por urn prazo de ate 05
(cinco) anos.
17.5. As multas previstas mos incisos do tern 17.1 desta clausula sao aplicaveis

simultaneamente ao desconto objeto do item 15.4.3 da clausula d6cima quinta, sem

prejuizo, ainda, de outras cominac6es previstas neste instrumento.
17.6. A multa sera descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da contratada ou

aindajudicialmente.
17.7. A penalidade de suspensao temporaria para licitar e contratar com a contratante,

®

pelo prazo de 05 (cinco) anos, sera publicada na imprensa oficial e podera ser aplicada
mos seguintes casos mesino que desses fatos nao resultem prejuizos a contratante:
17.7.1. Reincidencia em descumprimento de prazo contratual;

17.7.2. Descumprimento total ou parcial de obrigagao contratual;
17.7.3. Rescisao do contrato.

17.8. A peiialidade de declaraqao de inidoneidade podera ser proposta se a contratada:

17.8.1. Descumprir ou cumprir parcialmente obrigacao contratual, desde que desses fatos

resultem prejuizos a contratante;
17.8.2. Sofrer condena¢ao definitiva por pratica de fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigag6es flscais ou parafiscais;
17.8.3. Tiver praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licita¢ao.
17.9. As sanc6es previstas mos items 17.I.I,17.I.3 e 17.I.4, poderao ser aplicadas

•0

juntamente com a do 17.1.2 deste instrumento.
17.10. As penalidades de suspensao temporaria e de declaracao de inidoneidade,

aplicadas pela contratante, ap6s a instru¢ao do pertinente processo no qual fica assegurada
a ampla defesa da contratada, serao publicadas na imprensa oficial.

Clausula decima oitava -Dos ilicitos penais:
18.1. As infrac6es penais tipificadas na Lei n° 8.666/93 e siias alterag6es posteriores serao

objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuizo das demais
cominac6es aplicaveis.

Cliusula d6cima nona -Da troca eventual de documentos:
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19.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, sera realizada

atrav6s de protocolo.
19.1. I . Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos.

Clausula vig6sima -Dos casos omissos:
20.1. Os casos omissos serao resolvidos a luz da Lei n° 13.979/2020 e Portaria N° 188, de

06.02.2020; Decreto Estadual N° 35.672/2020, Decreto Municipal N° 3412/2020, e

subsidiariamente, no que couber, as disposi€6es da Lei n° 8.666/93 e suas altera¢6es

posteriores, e dos principios gerais de direito.

Clausula vig6sima primeira -Da publicaeao resumida deste instrumento

®

21.1. Em conformidade com o artigo 61, paragrafo tinico, da Lei n° 8.666/93 e alterac6es

posteriores, a publicagao resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se
houver), sera efetuada,na imprensa oficial (art. 6°, XIII, Lei n° 8.666/93 e alterag6es
posteriores), ate o 5° (quinto) dia titil do mes seguinte ao de sua assinatura.

Clausula vig6sima segunda -Do Foro:
22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pa¢o do Lumiar-MA, para dirimir quaisquer
dtividas oriundas da interpretacao deste contrato com exclusao de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as disposic6es contidas na preste ata, as partes assinam o
presente instrumento, que foi impresso em 03 (tres) vias de igua] teor, na presenca de
duas testemunhas para que surtam seus legais
ridicos efeitos.
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Eil

Nome:
Nome:
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