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CONTRATO N'20200062

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, através
do FIINDO MLINICIPAL DE SAUDE, CNPJ-MF, N' 10.511.00210001-07, denominado daqui por diante
de CONTRATANTE, representado neste ato pela Sr." EDLA CRISTINA ALVES DA COSTA,
SECRETÁRIA MLTNICIPAL DE SAUDE, portidor do CPF n" 297.322.042-49, residente na RUA
SANTA LUZIA 380, e do oufro lado PEDRO PAULO MENDES D'ANTONA, CPF 319.581.332-72,
com sede na Rua Coronel José Porfirio, no 3545, São Sebastião, CEP 67372-040, Altamira-PA, de agora
em diante denominada CONTRATADO, neste ato representado pelo Sr. PEDRO PAULO MENDES
D'ANTONA, residente na Rua Coronel José Porfírio, no 3545, São Sebastião, CEP 67372-040, Altamira-
PA, portador do CPF 3 19.581 .332-72, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUST}LA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - Contratação de profissional especializado para prestação de serviços de Médico
Ultrassonografista para atender o Hospital Municipal de Senador José Porfírio/PA.

CLÁUSULA SEGUNDA . DA FUNDÂMENTAÇÃ0 LEGAL

2.1 - Este contrato filndamenta-se no arl..25, inciso ll, clç o art. 13. inciso III da Lei n" 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, e suas posteriores alterações.

cLÁusuLA TERCETRA - Dos ENCARGos, oBRTGAÇôus n REsroNsABTLTDADES DA
CONTRATADA

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

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

3.3. Encarninhar para o Setor Financeiro do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE as notas de empenhos e
respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato,
especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a
consecução dos serviços;

3"5. Manter, durante toda a execução do contrato" em compatibilidade com âs obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.

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

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1", do
ar1. 65, da Lei n' 8.666193 e suas alterações posteriores.
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CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666193 e
suas alterações postcriores:

4.2.Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual,
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 QTIINTA - DA vIGÊNCIA

5.1 -Avigênciadesteinstrumentocontratualiniciaráem 16deMarço de2020 extinguindo-seem31 de
Dezembro de 2020, podendo ser proffogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÁ0

6.1 - Constituem rnotivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77,78 e 79 da Lei no
8.666193, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de
05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

CLÁUSULA SETIMA - 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 COI{TRATADA, sendoJhe garantida plena defesa,
as seguintes penalidades:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações prornovidas 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 reabilitação, perante a própria autoridade
que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

- Até 10oÁ (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização eiou
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 multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontáJa das faturas
por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;
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7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa
à penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONIRATADA, por escrito, de qualquer anor:rnalidade
constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serãorelevadas emrazão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só
serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da
autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias
da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA oITAvA - Do vALoR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 26.939,50 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e nove reais
e cinquenta centavos), dividido em 10 parcelas no valor de R$ 2.693,95 (dois mi1, seiscentos e Íroventa e
três reais e noventa e cinco centavos) a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final
do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período
respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo FUNDO MUNICIPAL DE SA{fOp q de
confomridade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente,
observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

CLÁUSULA NoNA. DA DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do CONTRATANTE, na dotação
orçamentária Exercício 2020 Atiüdade 1202.101220208.2.070 Manutenção do Fundo Municipal de
Saúde-FUS, ClassiÍicação econômica 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria, Subelemento 3.3.90.35.99,
ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oporhuramente, à conta dos respectivos
orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DECIMA. DAS ALTERAÇÕBs coNTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.' 8.666/93, desde
que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA FISCALIZAÇAo CoNTRATUAL

11.1 - O acompanhamento da execução desse Contrato frcará acargo do Sr.'PÂMELA RESENDE DE
FREITÀS dignada para fiscal do contrato, representando o Contratante, mediante nomeação de servidor
especialmente designado para este fim, nos termos do art. 67 daLein" 8.666193.

1 1.1.1 * Os seruidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorências relacionadas com a
execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:

I. Fiscalizar e atestar o fornecimento, de modo que sejam cumpridas integralmente as
condições estabelecidas neste Contrato;

U. Comunicar eventuais falhas no fornecimento, cabendo à CONTRATADA adotar as
providênc ias necessári as;
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III. Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos
relevantes relacionados corn o fomecimento:

IV. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato,
em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo;

LL.l.z - A fiscalização exercida pela CONTRATADA não excluirá ou reduzirá a responsabilidsde da
CONTRATADApela completa e perfeita execução do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

12.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei no 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.

12.2 - Fica eleito o Foro da cidade de SENADOR JOSE PORFÍRIO, como o único capaz de dirimir as
dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

12.3 - 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 testemunhas abaixo.

SENADOR JOSE PORFÍruO-pA, 16 de Março de 2020

FUNDO MLTNICIPAL DE SAUDE
CNPJ(MF) 10.s1 1.002/0001-07

CONTRATANTE
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MENDES DíÁNTONA
cPF 319.581.332-72

CONTRATADO

2.

Testemunhas:

I
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