
CONTRAT0 N° 20220006

Estado do Part
GOVERN0 MUNICIPAL DE IPIXUNA D0 PARA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Pelo  presente  instrumento  de  Contrato,  de urn lado a Prefeitura Municipal  de IPIXUNA DO  PARA,  atrav6s do(a)
FUNDO   MUNICIPAL   DE   SAUDE,   CNPJ-MF,   N°    12.846.471/0001-02,   denominado   daqui   por   diante   de
CONTRATANTE,  representado neste ato pelo(a) Sr.(a) SALOMAO SILVA SOUSA,  SECRETARIO MUNICIPAL
DE  SAUDE,  portador do CPF n° 998.893.822-53, residente na TV.  JARBAS PASSARINHO, N°  1261,   e do outro
lado  FRANCISCO  GOMES  VIEIRA,       CPF  043.044.112-68,  com  sede na Rua Luiz  Batista Nonato,  440,  centro,
Ipixuna do Para-PA, CEP 68637-000, de agora em diante   denominada CONTRATADA(O), neste ato representado
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CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJET0 CONTRATUAL

5i ;AL8g£CAO DE IM6VEL PARA INSTALACAO DO ALMOXARIFADO DA  SECRETARIA MUN|C|pAL
ITEM          DESCRICAO/ESPECIFICAC6ES                                                                                               UNIDADE                                   QUANTIDADE             VAI,OR   UNITARIO                   VALOR   TOTAL

012246       LOCACAO   DE    IMOVEL                                                                                                                         MES                                                                  12,00                              1.100,000                           13.200,00

VALOR   GI.OBAL   R$                       13.200,  00

1.2 - 0 im6vel a que se figura a devida locagao encontra-se localizado na Avenidade Presidente Juscelino Kubitschek,
s/n°, Centro, Ipixuna do Pafa, CEP 68637-000.

CLAUSULA SEGUNDA - DA FUNDARENTACA0 LEGAL

2.1  -Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso X da Lei n° 8.666/93, de 21  de junho de  1993, e suas posteriores
alterag6es.

°CLAUSULA    TERCEIRA    -    DOS    ENCARGOS,    OBRIGAC6ES    E    RESPONSABILIDADES    DA

CONTRATADA

3. I . Executar o objeto deste contrato de acordo com as condig6es e prazos estabelecidas neste termo contratual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuizos causados ao patrim6nio do CONTRATANTE ou a
terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

3.3.     Encaminhar  para  o  Setor  Financeiro  da(o)  FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAUDE  as  notas  de  empenhos  e
respectivas  notas fiscais/faturas concementes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o Onus decorrente da execugao deste contrato, especialmente
com relagao aos encargos trabalhistas e previdencialios do pessoal utilizado para a consecugao dos servigos;

3.5.  Manter,  durante  toda  a  execugao  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigag6es  assumidas,  todas  as
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Estado do Part
GOVERN0 MUNICIPAL DE IPIXUNA D0 PARA

FUNDO MUNICIPAL DE SAbDE

condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas na assinatura deste Contrato.

3.6. Providenciar a imediata corregao das deflci6ncias  e ou  irregularidades apontadas pela Contratante;

3.7.  Aceitar nas mesmas condig6es contratuais os aciescimos e supress6es   ate o limite fixado no §  1°, do art. 65, da
Lei n° 8.666/93 e suas alterap6es posteriores.

CLAUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4. I .  A  Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condig6es necessarias ao pleno cumprimento das
obrigag6es decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n°  8.666/93 e suas alterap6es posteriores;

®4.2.Fiscalizareacompanharaexecugaodoobjetocontrafual;-  4.3.   Comunicar  a   Contratada  toda  e   qualquer  ocorrencia  relacionada  com   a  execugao   do   objeto   contratual,

diligenciando mos casos que exigem providencias corretivas;

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

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5. I  -A vig6ncia deste instrumento contratual iniciard em 03 de Janeiro de 2022 extinguindo-se em 31  de Dezembro
de 2022, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO

6. I  - Constituem motivo para a rescisao contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, e podera
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedencia minima de 05 (cinco) dias dteis, mediante

®comunicagaoporescrito.

CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES

7. I .  Em caso de inexecugao total ou parcial do contrato, bern como de ocorrencia de atraso injustificado na execugao
do   objeto   deste   contrato,   submeter-se-a   a   CONTRATADA,   sendo-lhe   garantida   plena   defesa,   as   seguintes
penalidades:

-     Advertencia;
-     Multa;
-     Suspensao temporaria de participag6es em licitap6es promovidas com o CONTRATANTE, impedimento

de contratar com o mesmo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
-     Declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrapao Phblica, enquanto perdurarem

os motivos da punigao, ou ate que seja promovida a reabilitapao, perante a pr6pria autoridade que aplicou penalidade;
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Estado do Para
GOVERN0 MUNICIPAL DE IPIXUNA D0 PARA

FUNDO MUNICIPAL DE SAbDE

7.2. A multa prevista acima sera a seguinte:

-     At610% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua nao realizagao e/ou descumprimento de
alguma das clausulas contratuais;

7.3.  As  sang6es  previstas  mos  itens  acima  poderao  ser  aplicadas  cumulativamente,  facultada  a  defesa  pievia  do
interessado no prazo de 05 (cinco) dias uteis;

7.4. 0 valor da multa aplicada deverd ser recolhida como renda para o Municipio, no prazo de 05 (cinco) dias dteis a
contar  da  data  da  notificapao,  podendo  o  CONTRATANTE,  para  isso,  desconta-la  das  faturas  por  ocasiao  do
pagamento, se julgar conveniente;

7.5.  0  pagamento  da  multa  nao  eximird  a  CONTRATADA  de  corrigir  as  irregularidades  que  deram  causa  a

Openalidade;
7.6.  0  CONTRATANTE  devera  notificar  a  CONTRATADA,  por  escrito,  de  qualquer  anormalidade  constatada
durante a prestagao dos servigos, para adogao das providencias cabiveis;

7.7.  As  penalidades  somente  serao  relevadas  em  razao  de  circunsfancias  excepcionais,  e  as justificadas  s6  serao
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprovaveis, a criterio da autoridade competente do
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo maximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLAUSULA 0ITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1  -0 valor total da presente avenga 6 de R$  13.200,00 (treze mil, duzentos reais), a ser pago no prazo de ate trinta
dias, contado a partir da data final do periodo de adimplemento da obrigapao, na proporeao dos servigos efetivamente
prestados no periodo respectivo, segundo as autorizap6es expedidas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e de
conformidade com as notas  fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a
condig6es da proposta adjudicada e da 6rdem de servigo emitida.

Pafagrafo  Unico  -  Havendo  atraso  no  pagamento,  desde  que  nfo  decorre   de  ato  ou  fato  atribuivel  a Contratada,
aplicar-se-a o  indice  do  IPCA,  a titulo  de  compensapao  financeira,  que  sera o  produto  resultante  da multiplicagao
desse  indice do dia anterior ao pagamento pelo ndmero de dias em atraso, repetindo-se a operagao a cada m6s de
atraso.

CLAUSULA NONA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

9.I   -  As  despesas  contratuais  correrao  por  conta  da  verba  do  orgamento  do(a)  CONTRATANTE,  na  dotapao
orgamentaria  Exercicio  2022  Atividade  0901.101220010.2.014  Manutengao  da  Secretaria  Municipala  de  Satde,
Classificapao econ6mica 3.3.90.36.00 0utros serv. de terceiros pessoa fisica, Subelemento 3.3.90.36.15, no valor de
RS   13.200,00,  ficando  o  saldo  pertinente  aos  demais  exercicios  a  ser  empenhado  oportunamente,  a  conta  dos
respectivos orgamentos, caso seja necessario.

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERAC6ES CONTRATUAIS

TRAV. CRISTOVAO COLOMBO, SIN°, CENTRO
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Estado do Para
GOVERN0 MUNICIPAL DE IPIXUNA D0 PARA

FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE

10. I  -0 presente contrato podera ser alterado, mos casos previstos no artigo 65  da Lei n.° 8.666/93, desde que haja
interesse da Administrapao do CONTRATANTE, com a apresentagao das devidas justificativas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - D0 FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

11.I   -Este  Contrato  encontra-se  subordinado  a  legislacao  especifica,  consubstanciada  na  Lei  n°  8.666,  de  21  de
junho  de  1993  e  suas  posteriores  alterag6es,  e,  em  casos  omissos,  aos preceitos  de  direito  pbblico,  teoria geral de
contratos e disposic6es de direito privado.

1 1.2 - Fica eleito o Foro da cidade de IPIXUNA DO PARA, como o dnico capaz de dirimir as ddvidas oriundas deste
Contrato, caso nao sejam dirimidas aniigavelmente.
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testemunhas abaixo.

IPIXUNA DO PARA-PA, 03 de Janeiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
CNPJ(MF) 83 .268.0 I I /000 I -84

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ(MF)   12.846.471/0001-02

stfust%Ncco#G£=sEthE[RAunftth\s
CPF 043 .044.112-68
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1.
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