
Estâdo do Pârá
GOVERNO MU1VCIPAL DE SÃO }IIGUEL DO GUAMÁ

FUNDO MI.NICIPAL DE S.{Ú'DE

CONTRATO N'20I80456

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de SÀO NflGUEL DO GUAMÁ, através do(a)
FUNDO MUMCIPAL DE SAÚDE, CIIPJ-MF, N" I 1.454.760/0001-95, denominado daqui por diante de
CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) LEIDIVANE BORGES DOS SANTOS, SECRETARIA
DE SAUDE, residente na PRAÇA 7 DE SETEMBRO, portador do CPF n' 899.916.132-34 e do outro lado RUTHE E
TATIANA LTDA, CNPJ 27.I ]4.899/OOO I-20. COM SCdC NA:ry AMÉTUCO LOPES,466, SÀO MANOEL, SàO

Miguel do Guamá-PA, CEP 6866G000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado
pelo(a) Sr(a). TATIANA DE SOUZA SILVA, residente na , São Miguel do Guamá-PA, CEP ó866G000, portador
do(a) CPF 685.618.732-72, têm justo e contratado o seguinte:

.. CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO CONTRATUAL

I.I - CONTRATAÇÃO DE EI\PRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATEzuAIS EL ETRÔNICOS,
DESTINADOS A VIABILIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÂO E PI.JBLÍCIDADE DAS AçÔES
INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUMCIPAL DE SAUDE.
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OUNIDÀDE VÀIORÜNIT,EIO

023s21 ÀlTo EÀ!ÀNTE 1s" AsofiRUS 4 oHMs
024522 ALlo FÀ!ÀNTE 03" 3oOl|RMS 3 oHu§
023523 SUPER ?nAÉ1ER 300 IÍRUS

023s25 DRTVER 150 flRUS
o23s26 ÀrrPl,rErC-ÀDOR SD 3000.1 3000 raRUS
o23s27 ÀIíPLIEICÀDOR SD 1600.1 1600 ÍiRUS
023523 ÀlrPLrFlCÀDOR SD 300.4 300 r{FUS
023529 PÀOCESSÀOOR 4 VIÀ-s
023s30 cÀx-REcÀDoR 120À BTVOTT
023531 ÀPÀÀEIHO CD PI.ÀYÊÀ COIiI ENTMDÀ USB
028532 MESÀ DE SOM 12 V
023533 CÀrXÀ DE SOM

1,00

RS 14.000 - 00

CLÁUSULA SEGI-]NDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso II da Lei n' 8.666/93, de 2l de junho de 1993, e suas posteriores

alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DoS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RTSPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

3.1. Executai o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a
terceiÍos, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) FUNDO MLINICIPAL DE SAÚ'DE as notas de empenhos e

respectivas notas fiscaiífaturas concementes ao objeto contratual;
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3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus deccrente da execugão deste contrato, especialmente
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do fomecimento, bem
como o custo de transpoÍte, inclusive seguro! caÍga e descargA correndo tal operação única e exclusivamente por
cont4 risco e responsabilidade da CONTRATADA;

3.5. Manter, durante toda a execução do contrâto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na realização deste Contrato.

3.6. Providenciar a imediata coneção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os âcréscimos e supressões até o limite fixado no § l', do art. 65, da
Lei n' 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA. DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATAT\TE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das

obrigações decorrentes do Termo Contrâtual, consoante estabelece â Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscalizat e acompaúar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto conlratual,
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 20 de Setembn de 2018 extinguindo-se em 3l de Dezembro
de 20 I 8, podendo ser prorrogado de acordo com a lei .

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÁO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos77,78 e79 daLei n'8.66ó193, e poderá
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante
comunicação por escrito-

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes
penalidades:
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- Advenência:
- Multa;
- Suspensão temporária de pafticipações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento

de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os

motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitaçào, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

- Até 10% (dez poÍ cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de
alguma das cláusulas contratuais;

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis:

7.4. O valor da nrulta aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a

contar da data da notificaçâo, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasiâo do
pagamento- se j ulgar conveniente:

7.5. O pagamento da multa nâo eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à
penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabiveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão
aceitas poÍ escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a crilerio da autoridade competente do
CONTRATANTE, e desde que formuladas no pram máximo de 05 (cinco) dias da data em que foÍaÍn aplicadas.

CLIUSULA OITAYA - Do vALoR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias,
contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos beos efetivamente fomecidos
no período respectivo, segundo as autoriTações exp€didas pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas
fiscais/faturas ê/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competênte, observadas a condições da proposta
adjudicada e da órdem de serviço emitida.

Panígrafo Único - Havendo atraso no pagamerto, desde que não decoúe de ato ou fato atribuível à Contratada,
aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que seú o produto resultante da multiplicação desse
índice do üa anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso,
repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

cLÁusuLA NoNÂ - DA DoraÇÃo oRÇÂMENTriRrÀ

PRXTEITI]TA DE SÀO MIGT]DI, DO GTJAN!,{
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9.1 - As despesas contÍatuais corerão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação
orçamentiíria Exercício 2018 Atividade 0505.103011001.2.044 ManuteÍryão das Ações do Programa de Aten ção
Básica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R$
14.000,00, ficando o saldo pertinente âos demais exercicios a ser empenhado opoÍtunamente, à conta dos respectivos
orçâmentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES C0NTRATUAIS

I 0.l - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.' 8.666193, desde que haja
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação dasdevidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do FoRo, BASE LEGAL E FoRMALIDADES

I l.l - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei n" 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e

disposições de direito privado.

I L2 - Fica eleiro o Foro da cidade de SÀO MIGUEL DO GUAMÁ, como o único capaz de dirimir as dúvidas
oriundas deste Contrato, €aso não sejam dirimidas amigavelmente.

I 1.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo,
em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas

testemuúas abaixo.

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.PA, 20 de Setembro de 2OI8
FUNDO MUNICIPAL DE 

^5'inado 
d€ fomà dieitâl poÍ

sAUDE:I t 454760000r :lI3:,1iI9J,t]E,,
95 Dador: 2ol a.o9.2o I 2.44:33 -03'oo'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNP(MF) 1 1.454.760/000 l-95

CONTRATANTE

RUTHEETAIANA fi',lXffil;,f3:il?!'JJ#:i'*,
LTDA:271 I 4899000 I 20 Dado5: 20 r a.oe.2o r 2r o:37-03'oo

RUTI{E E TAT]ANA LTDA
CNP.I 27_ r 14.899/0001-20

CONTRATADO(A)

LEIDIVANE BORGES Assinado dêforma diqital

DOS Por LEIDIVANÉ BoRGtS
DOS SANTOS:89991 6 I 12 14

SANTOS:8999161323 Dado§ 2018.0s.20 r 2:45:06
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1.
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2.
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