
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GTIÂMÁ

FUNDO ]\IUNICIPAL DE SAÚDE

CoNTRATO N" 20197025

Pelo presente instrunonto dÊ Contrâto, de um lado o Município de SÀO MIGUEL DO GUAMÁ, através do(a)
FUNDO MUNICIPAL DE SA['DE, CNPJ-MF, N" I 1.454.76010001-95, denominado daqui por diante de
CONTRATANTE, re.presentado neste ato pelo(a) Sr.(a) LEIDIVANE BORGES DOS SANTOS, SECRETARIA
MUNICIPAT DE SAUDE, portador do CPF n" 899.91ó.132-34, residente na PRAçA 7 DE SETEMBRO, e do outro
tado ALEXSANDRA DE AVIZ GOMES, CPF 672.092.542-34, com sede na rua cantidio nunes, São Miguel do
Guamá-PA, CEP 68660-000, de agora em diante denorninada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr
(a) ALEXSANDRA DE AVIZ CTOMES, residente na rua canlídio nrmes, São Miguel do Guamá-PA, CEP 68660-
000, poÍador do(a) CPF 672.092.542-34, têrn justo e contrarado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO CONTRATUAL

I.I - LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNC1A PSICOSSOCIAL -
CAPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MLTNICIPAL DE SAÚDE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUI\IDAMENTAÇÃo LEGAL

2.1 - Este contrato fir:rdamenta-se no art. 24, inciso X da Lei n'8.666/93, de 2l de junho de 1993, e suas posteriores
alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, 0BRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

3.1 . ExecutaÍ o objeto deste contrato de acoÍdo com as condições e prazos estabelecidas neste termo confatual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a

terceiros, quando no desempenho de suas atividades profrssionais, objeto deste contrato;

3.3. Encarniúar pâÍa o Setor Financeiro da(o) FLINDO MLINICIPAI DE SAÚDE as notas de empeúos e
respectivas notas fiscais/faturas concementes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decônente da execuSo deste contÍato, especialmente
com relação aos encargos trabâlhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;

3.5. Manter, duÍante toda a execução do contrato. on compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitaçâo e qualificação eúgidas na assinatura deste Contrato.

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades âpontâdâs pela Contratante;

3.7. Aceitar nas mesmas condições conúatuais os acréscimos e supressões aÍé o limite fixado no § 1", do art. 65, da
Lei n' 8.666/93 e suas alterações postedores.
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CLAUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILTDADES DO CONTRATANTE

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

obrigações decorrentes do Termo ContÍatual, consoante estabelece a Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteÍiores;

4.2. Fiscalizu e acornpanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Cornunicar à Contmtada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contatual,
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à üsta das Notas FiscaiíFaturas devidamente atestadas pelo SetoÍ
Competente.

CLÁUSTILA QUINTA - DA VIGôNCIA

5.1 - A vigência deste insiumento contratual iniciaú em 04 de Janeiro de 2019 extinguindo-se em 3l de Dezembro de

2019, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CúUSULA SEXTA - DA RES(,ISÃO

6.I - Consdtuem rnotivo para a rescisão contÍatual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n" 8.666193. e poderá

ser solicitada a qualquer ternpo pelo CONTRATANTE, com antecedêrcia mínima de 05 (cfuco) dias úteis, mediante

comunicação por escrito.

CLÁUSULA STíTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou palcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustiÍicado na execugão

do objeto deste côntÍâto, submeter-se-á â CONTRATADA sendo-lhe garantida plena defesa. as seguintes penalidades:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensâo temporfuia de participages em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento

de contlatar com o rnesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contntar com a Adrninistração Pública, enquanto perdurarem os

motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perânte â própria âutoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguirte:

- Até l0% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descutnprimento de
algurna das cláusulas contratuais;

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

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Municipio, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a

contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE. para isso, descontá-la das faturas por ocasião do
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pagamento, sÊ julgar conveniÊnte;

7.5. O pagamento da multa não exirnirá a CONTRATADA de corrigir as rregularidades que derarn causa à
penalidadet

7.ó. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anonnalidade constatada
durante â prestação dos seliços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e asjustificadas só serão aceitas
por escrito, fundamentadas em fâtos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do
CONT&ATANTE, e desde que formuladas no prazo rniirimo de 05 (cinco) dias da data ern que foram aplicadas.

CLÁUSULA oITAvA. Do VALoR E REAJUSTE

8.1 - O valor total dâ presÊnte avenga é de R§ 12.676,80 (doze mil, seiscentos e setentâ e seis reais e oitenta centavos),
a ser pago no prtzo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adirnplemento da obrigação, na
proporção dos serviços efetivamente prestados no periodo respeclivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a)
FUNDO MUNICIPAL DE SATJDE e de confonnidade com as notâs fiscais/fâtur as e/ou recibos devidarnente atestadas
p€lo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

Parrígrafo Único - Havendo ahaso no pagarnento, desde que não decorre de ato ou fâto atribuível à Contralada,
aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeir4 que será o produto resultante da rrultiplicação desse
índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias ern atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

CLÁUSULA NONA - DA DoTAÇÁo oRÇAMf,NTÁRIA

9.1 - As despesâs contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação
orçarnenária Exercício 2019 Atividade 0505. i03020005.2.055 Manutenção do Centro de Apoio Ps'icossocial - CAPS,
Classificação ecoaôrnica 3.3.90.36.00 Outros sery. de terceiÍos pessoa fisic4 Subelemento 3-3.90.3ó.15. no valor de R
S 12.676,80, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser onpenhado oportunamente, à conta dos respectivos
orçamentôs, caso seja necessár'io.

CLÁUSULA DÉCIMA. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

i 0.1 - O présente conhato poderá ser alterado, nos câsos previstos no arÍigo 65 da Lei r.' 8.666193, desde que haja
interesse da Adminisúação do CONTRATANTE, com a apressntação das devidas j ustiÍicativas.

CLÁUSULA DÉCTMA PRIMEIRA. Do F'oRo, BASD LEGAL E F0RMALIDADf,S

I l.l - Este Contrato enconha-se subordinado a legislaÇão especific4 consubstanciada na Lei n' 8.666, de 2l de junho
de 1993 e suas posteriores altera@es, e, em casos omissos, aos preceitos de düeito público, teoria gerai de contratos e

disposições de direito privado.

11.2 - Fica eleito o Foro da crdade de SÀO MIGUEL DO GUAMÁ, como o único capaz de díimir as dúüdas
oriundas deste Contrato, caso náo sejam dirimidas amigavelmente.
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FLINDO MI-INICJPAL DE SAÚDE

I L3 - Para ftmeza e como prova de haverem as paÍES, entre si, ajustado e contratâdo. é lavrado o presente temo, em
02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas
testemunhas abaixo.

SÀO MIGUEL DO GUAMÁ-PA, 04 de Jaleiro de 2019

FUNDO MTINICIPAL DE SAUDE
cNPio,,tF) t 1.4 54.7 60 t000 1 -95

CONTRATANTE

,1P[*, n",*J-,.fr":aW
A-LEXSANDRA DE AVIZ GOIVIES - U

cPF 672.092.542-34
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

l. 2.
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