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âoNTRATO DE PRESTAçAO DE SERV/,çOS No O1/U2O22PS-FMS.

Ref... DIsPEÂtsA DE L\C|TAçÃO No 01 tg2022FMS Dt

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE
CELEBRAM EA'IRE S' O FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE SOIITO SOÁRES E A SENHORA
DOMINGAS OLIVE'RA DE SOUZA

I- CONTRATANTES: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOÁRE§ PESSOA

Jurídica de Direito Público lntemo, com sede na Av. José Sampaio, no 08, 1o Andar, Centro, inscrito
no CNPJ/MF sob o n.o 10.367.025/0001-81, doravante denominado CONTRATANTE e a SÉ
DOMINGAS OLIVEIRA DE SOUA, inscrita no CPF: 000.738.91*92 e RG 07.584.887-26, residente
e domiciliada na Rua Jorge Amado, s/n, Centro, nesta Cidade.

ll - REPRESENIÁNTE: Representa o CONTRATANTE o Secretário Municipal de Saúde, Sr.
VAGNO SOUSÁ DE OLIVEIRA, brasileiro, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Fisicas soó o n'
000.536.47121 e portador do RG n' 38.193.496 SSP-S4 residente e domiciliado na Rua 07 de
Setembro, 92, Centro, nesta Cidade, representante da CONTRATADA.

lll - DA AUTORIZAçÃO DÁ D/SPENSÁ: O presente Contrato é cetebrado em decoÍência do
Processo de Dispensa de Licitação no 01IU2022FMSD|, que Íaz pade integrante e complementar
deste Contrato, como se nele esÍ,Vesse conÍrdo.

lV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas,
pela Lei 8.666/93, e demais normas legais peftinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

1.1 Preparo e fomecimento de pamonha, para compor cardápio dos pacientes do Hospital Municipal
Jonival Lucas, de interesse da Secretaia de Saúde deste Município, conforme Dlspensa de Licitação
no 014/2022FMSD|.

CLÁUSUA SEGUNDA- DA OBRIGAçAO DAS PARTES

2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.66683, são obrigações da
CONTRATADA:

I Prestar os seÍyiços objeto deste contrato, obsevado as normas e exigências, Dispensa de
Licitação no 0142.022FM5D1 a ele vinculado;
ll Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização,
qualquer anormalidade veiÍícada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as
providências de regulaização necessárias;
lll Atender com prontidão as reclamações por pafte do recebedor dos serulgog objeto do presente
contrato.
lV Manter todas as condições de habilitação exigidas na dispensa de licitação:

2.2 - Além das obrigaçôes resultantes da obseruância da Lei 8.66ü93, são obigações da
CONTRATANTE
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t Cumpir todos os cornproÍnissos íinanceiros assumidos com a CONTRATADA;
ll Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no
cumpimento deste Contrato.
ttt Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedància, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
tV Aplicar as sanções adm,histrativas contratuais peftinentes, em caso de inadimplemento.

âLAUSULATERCE//RA- FORMA DE EXECUçÁO DO FORNECIMENTO

3.1 A contratada executará os servlçog mediante recebimento de ordem de compra emrtida pela
Secretaia de Saúde, deste Município.

CLÁUSULA QUARTA. DO VALOR E CONDIçOES DE PAGAIYIENTO

1.1. O vator gtobal de R$ 3.600,00 (três mil e selscenfos reais), conforme demanda das supra citadas:

ITEM QUANT. UND DESCRTçAO
Valor

unitário Valor total

01 3.000 Und PAMONHA 150 g R$ 1,20 R$ 3.600,00

R$ 3.600,00

1.2. No valor pactuado esÍão i,hclusos Íodos os tibutos e, ou encargos sociais, resultantes da

operação adjudicatóia concluÍda, inclusive despesas com fretes e outros.

4.J. O pagamento será efetuado em até 30 (tdnta) dias, a contar da efetiva atestação dos seÍores

compeienies sobre a execução dos seÍvigos a cada mês vencido, mediante apresentação da

respectiva Nota Fiscal.

4.4 - A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obigatoriamente
com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das
proposras de preços, bem como da Nota de Empenho;

4.5 - Em caso de devotução da Nota Fiscal/Fatura para coneção, o prazo para pagamento passará a

fluir após a sua reapresentação.

5 - DO PREçO E DO REAJUSTE:

5., - Os prêços deverão ser expressos êÍn reais e de conformidade fixo e ineaiustável.

5.2 - Fica ressalvada a possibilidade de atteração dos preços, caso ocoffa o desequilÍbrio econômico
financeiro do Contrato, conforme disposto no Aft. 65, alínea 'd" da Lei 8.666t93'

CLÁUSULA SEXTA. DO PRAZO

6.1. O prazo do contrato será até ú/0A2023, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as
paftes e nos Íermos da Lei 8.666§3.
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CLAUSULA SÉTIMA- RECURSO ORçAMENTÁRIO :

7.r. Ás despes as deconentes da execução do objeto do presente contrato correrão a cargo da

seg u i nte dot açá o orç a me ntári a :

UNTDADE ORçAMENTÁRIA: 02.05.02 - Fundo Municipal de Saúde.
qROJETO/ Aí|V\DADE: 2084 - Manutençáo das Ações da Atenção Hospitalar e Ambulatoriau
Média e Alta Complexidade.
ELEMENTO DE DÉSqESA: 3390,36.00 - Outros SeTviços de Terceiro - Pessoa Física.

Fonte: 02 - Saúde 15?6

8 . CLÁUSULA O'|AVA - DAS PENALIDADES:

g.í - Nos termos do aft. 86 da Lei n. 8.666r.3, fica estipulado o percentual de 0,5/o (meio por centQ
sibre o vator inadimptido, a tituto de mutta de mon, por dia de atraso iniustifícado no fomecimento do

objeto deste pregão, até o timite de 10% (dez por cento) do valor empenhado'

g.2. Em caso de inexecução totat ou parcial do pactuado, em razão do descumpimento de qualquer

das condições avençada;, a contratada ficará sujeita às segu,nÍes pe nalidades nos termos do ai' 87

da Lei n. 8.66ffi3:

I - adveftência;
It - mutta de 10% (dez Por cento) do valor do contrato'
t - suspensão' temporáia de pafticipar de licitação e impedimento de contratar com a

Administração por prazo não supeior a 2 (dois) anos e,

lV - declaráçãó de'inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

g.3. euem convocada dentro do prazo de vatidade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar

iã riing7 ou apresentar documentação fatsa exigida-para o ceftame, enseiar o retardamento da

áreiuçaó de seu obieto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,

io*p,àrtr*" de modô inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a

iiiíi, i"trooi,t, Distrito Federat ou Municípios peto prazo de até 5 (cinco) anos, sem preiuízo das

multas previstas em editat e no contrato e das demais cominações legais'

g.1. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoidade competente

áii"áiaíí, à irircípio da Proporcionalidade, em raz.ão de circunstâncias fundamentados em faÍos

,ãàii 
"-"oip.rrdos, 

desde qie formutadas por escrito e no prazo máximo de-S (9inco) dias uteis

da data em'que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicaçáo da pena'

g.5 - Ás multas de que trata este capítuto, deverão ser recothidas pelas adiudicatáias em conta

iinente em agência bancáia devidamente credenciada peto município no prazo máximo de 05

(cinco) a contaí da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada iudicialmente.

g.6 - Ás muftas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido

pã" e,aÀini"trrção 
'ou na impossibiiidade de ser feito o desconto, recolhida pela adiudicatária em

'coint, ioirrente àm agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05

(cinco) dias a contaida notificação, ou quando for o caso, cobrado iudicialmente.

CLÁUSULA NONA- DA RESC'SÁO CONTRATUAL

9.1 - A rescisão contratual poderá set deteminada por ato unilateral e escrito da Administração' nos
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casos enumerados nos lncisos l, Xll e Wll do art. 78 da Lei Federal no 8.666N3;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAçÃO

10.1. Dentro do prazo legat, contado de sua assrhatura, o CONTRATANTE providenciará a
publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.

?LÁUSULA DÉCIMA PRIME,RA. DA WGÊNCIA

11.1, O presente Contrato vigorará do dia 01/0D022 a 01/02/2023.

CLAUSULA DÉCIMASEGUNDA- DA FISCALIZ/.çÃO DO CONTRATO:

Este contrato será fiscalizado pelo seruidor Rodigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.o

035.303.54*97, portador da Maticuta de n.o 571, para exercer as atibuições de Gestor de
Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.o 172, de
26 de agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário oticial do Município.

CLAUSULA DÉCIMATERCEIRA. DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro desta Comarca para dirimir questões oiundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as qua,s

Íoram tida e assinadas pelas parÍes contratantes, na presença de duas testemunhas.

SOUIO SOARES-9A,OI de Fevereiro de 2022

etb-
VAGN DE OLIVEIRA DOMIN OLIVEIRA DE SOUZA
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Secretáio M
Contratante
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Testemunhas:


