Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita do Tocantins
Fundo Municipal de Saúde
Gestão 2.017 - 2.020

CONTRATO Nº 015/2017
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º
015/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM NA FORMA E
CONDIÇÕES SEGUINTES, DE UM LADO COMO
CONTRATANTE, O FUNDO MUNICÍPIO DE
SAUDE DE SANTA RITA DO TOCANTINS,
ESTADO DO TOCANTINS, E DE OUTRO LADO
COMO CONTRATADO, A SENHORA NILZA
MARTENDAL BRAGANHOLO.
O FUNDO DE SAÚDE DE SANTA RITA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS,
pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ(MF) nº 11.230.123/0001-35, situado na
Av.Tocantins, SN, Centro, SANTA RITA DO TOCANTINS – TO, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Senhora Viviana Naves Sales, brasileira,
solteiro, inscrito no CPF(MF) nº 005.318.171-99, RG. Nº 4.708.091, residente e domiciliado
nesta cidade, e por outro lado, a Senhora Nilza Martendal Braganholo, inscrito no CPF(MF) N°
388.986.241-15, RG nº 22.954 SSP/TO, com sede na Chacara Prata, Sn, Zona Rural de Santa
Rita do Tocantins-To.
CONTRATADO, Constitui objeto do presente contrato, a Contratação de Serviços de
Costureira para a Unidade Básica de Saúde de Santa Rita do Tocantins -To,
1. CLAUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL
1.1 O presente contrato se fundamentar na Lei nº 8.666/93, de 21 de Julho de
1993, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.
2. CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO
2.1
Constitui objeto do presente contrato de Contratação de Serviços de
costureira para confecções de lençóis para a Unidade Básica de Saúde de Santa Rita
do Tocantins -To, em razão de forro para as macas quanto das ambulâncias e da UBS.
3. CLAUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
3.1 O CONTRATADO obriga-se a executar os serviços em perfeita harmonia e
concordância com as normas adotadas pelo CONTRATANTE, com especial observância dos
termos Inciso XIV do art. 70 da Lei Orgânica do Município combinado com o art. 24, da lei
8.666/93 e suas alterações.
3.2 Assumir as despesas decorrentes da presente avença.
3.4 Manter o contrato observando sempre a legislação vigente aplicável a
espécie.
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3.5 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de
serviços que se fizerem necessários, até os limites previstos no art 65, § 1º da Lei 8.666/93,
inclusive quanto aos valores, tendo como base o valor inicial do contrato, mediante celebração
de termo aditivo, sempre precedido de justificativa técnica por parte do CONTRATANTE.
4. CLAUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1 Efetuar os pagamentos, conforme discriminado na cláusula sexta, após as
mesmas serem conferidas e atestadas pelo funcionário responsável pelo setor.
5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO/PRORROGAÇÃO
5.1
A prestação de serviço será apartir a assinatura do contrato, até 31 de
Setembro de 2.017, podendo ser prorrogado na forma da lei.
5.2
Ao CONTRATADO será facultado pedir a prorrogação do prazo,
somente quando ocorrer interrupção dos serviços determinados por um dos seguintes
elementos:
5.3
Este contrato poderá ser prorrogado por período iguail e sucessivo,
quando de interesse da Adiministração Publica, com vista emergencialidade dos serviços,
suficientemente justificado e aprovado pelo gestor do Fundo Municipal de Saúde e Conselho
Municipal de Saúde.
6. CLAUSULA SEXTA – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
6.1 Pelos serviços contratados e efetivamente executados, o CONTRATANTE
pagará ao CONTRATADO o preço constante de sua proposta, no valor de R$ 1.339,00 (Um
Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais).
6.2 Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem todos
os custos diretos e indiretos para a completa execução dos serviços.
6.3 O preço contratual serão fixos e irreajustáveis pelo período do contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 As despesas decorrentes do presente contrato acorrerão por conta da seguinte dotação
Dotação: 10.122.0037.2.018 3.3.90.36
7.2 Os recursos financeiros para custear a execução dos serviços, são oriundos do tesouro
municipal.
8. CLAUSULA OITAVA – PENALIDADES
8.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o CONTRATANTE poderá
sujeitar o CONTRATADO às seguintes penalidades:
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a) Multa de 2% (dois por cento) do valor correspondente à parte contratual
não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação;
9.

CLÁUSULA NONA – RESCISÃO DO CONTRATO

9.1 Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo
CONTRATANTE, ou bilateralmente, mas sempre atendida a conveniência administrativa do
Serviço Público.
9.2 A critério do CONTRATANTE, caberá a rescisão do contrato
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando ocorrer falência e/ou
concordata do CONTRATADO ou ainda quando este:
INão cumprir quaisquer de suas obrigações contratuais:
II - Transferir, no todo ou em parte, os serviços, sem prévia autorização do
CONTRATANTE;
9.3 Na hipótese do item I desta cláusula, ao CONTRATANTE caberá receber
o valor dos serviços já executados.
9.4 Ocorrendo rescisão por um dos incisos elencados no item 9.2, ao
CONTRATANTE poderá responder por perdas e danos cobrados administrativamente ou
judicialmente.
10.

CLÁUSULA DÉCIMA – TRIBUTOS E SEGUROS

10.1 É da inteira responsabilidade do CONTRATADO os ônus tributários e
encargos resultantes deste Contrato, inclusive os decorrentes da legislação trabalhista e da
Previdência Social.
10.2 Em caso algum, o CONTRATANTE pagará indenização ao
CONTRATADO por encargos resultantes da legislação trabalhista e da Previdência Social,
oriundo de contratos entre a mesma e seus empregados.O CONTRATADO é responsável pelo
seguro de seu pessoal e de seu equipamento.
11.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO
11.1 As partes elegem o foro de Porto Nacional – TO, para dirimir quaisquer
duvidas oriunda do presente instrumento contratual, com renúncia expressa a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
12.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÃO GERAL

12.1 Reger-se-á o presente Contrato, no quer for omisso pela Lei 8.666 de 21
de junho de 1.993, e alterações posteriores, com faculta o inc. I do § 3° e art. 62 da referida
Lei 8.666/93.
12.2 Fica expressamente vedada a vinculação deste Contrato em operação de
qualquer natureza que o CONTRATADO tenha ou venha assumir.
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12.3 E por estarem de acordo, assinam este contrato em 02 (dois) vias de igual
conteúdo.
GABINETE DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
SANTA RITA DO TOCANTINS – TO, Estado do Tocantins, ao 23 dias do mês de Agosto
de 2017.

_________________________
Fundo Municipal de Saúde de Santa Rita do Tocantins
Contratante
________________________
Nilza Martendal Braganholo
Contratado
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