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CONTRATO N° 039/2021-FMS
Dispensa de Licita¢ao n.0 024/2021
Processo Administrativo n.0 114/2021

Contrato  que  entre  si  celebram,   na  forma  e  condic6es
seguintes,  de urn  lado,  o Fundo Municipal de  Satide de
Augustin6po]is/TO    e    de    outro,    o    Sr.    ANTONI0
FERNAND0 NASCIMENTO TAVARES.

0  FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAUDH  DE  AUGUSTINOPOLIS,  Estado  do  Tocantins,
pessoa juridica de direito phblico, inscrita no CNPJ sob o n°.11.421.097/0001-22 com sede a
Rua Dom Pedro I, n° 275 - Centro, nesta cidade de Augustin6polis/TO, neste ato representado
por  seu  Gestor  Municipal,  Sr.  YATHA  ANDERSON  PEREIRA  MACIEL,  brasileiro,
solteiro, portador do CPF n° 012.711.024-04 e RG n° 2.609.371  SSP-PB, residente na cidade
de   Augustin6polis/TO,   aqui   denominado   CONTRATANTE,   e,   de    outro   lado   o    Sr.
ANTONIO  FERNANDO  NASCIMENTO  TAVARES,  brasileiro,  portador  da  c6dula  de
identidade   RG   n.°   899869980   SEJUSP/MA   e   inscrito   no   CPFAIF   n.°   837.506.493-91,
residente e domiciliado na Rua Antonio Miranda, 908, Vila Redengao, Imperatriz/MA, CEP:
65910  -  353,   simplesmente  denominado  CONTRATADO,  resolvem  celebrar  o  presente
Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitapao n° 024/2021, mediante as clausulas e
condic6es a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.I.Constituiotjetodopresentetemoaprestapaodeservicos,atravesdeLpess6afisica,paraa
manutencao  preventiva  e  corretiva  com  eventual  reposicao  de  pegas,  nps  equipamentos
odontol6gicos das Unidades Basicas de Sadde, perteneentes ao programa Sadde Bucal, junto
ao Fundo Municipal de Sadde de Augustin6polis/TO.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUCAO DO 0BJETO
2. I . A contratada devera executar os servigos conforme solicitapao da Secretaria de Sahde;
2.2. Os servicos ora contratados serao executados de foma preventiva e corretiva, sendo que:
2.2.1.   A   manutengao   preventiva   6   a   realizapao   de   monitoramento   dos   equipanentos
odontol6gicos para evitar que ele apresente erros ou danos que poderian ser sanados com a
vistoria pr6via, reduzindo assim a probabilidade de falha ou a degradagao do funcionamento e
consequentemente  a  diminui¢ao  atendimento  a  populapao  usuaria  do  sistema  pbblico  de
sahde;
2.2.2.  A manutencao corretiva ten por fina[idade corrigir as falhas e defeitos eventualmente
apresentados pelos equipamentos de modo a restabelecer integralmente  a sua funcionalidade.
2.2.3. Esta manuteneao nao ten periodicidade definida, compreendendo tantas visitas quanto

rein necessalas;
2.2.4.  Os  servigos  serao  de  forma  dnica  e  terao  garantia,  quanto  as  pecas  eventualmente
substituidas, de acordo com o fabricante, e dos servicos, garantia de 90 (noventa) dias;

2.3. DOS SERVICOS AGENDADOS
2.3.1.  Limpeza do Sugador;
2.3 .2. Desentupimento do aparelho de Profilaxia;
2.3.3     Manutengao corretiva no Autoclave.

Rua Dom Pedro I,175,  Centro,  CEP:  77.960-000,  Augustin6polis-TO.
Fone:  (63)  3456 -1576,  E-mail:  saude@augustinopolis.to.gov.br
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CLAUSULA THRCEIRA - VIGENCIA
3.1. 0 prazo de vigencia deste Termo de Contrato 6 de 90 (noventa) dias, conforme prazo de
garantia, a partir de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA - D0 VALOR
4.1. 0 valor do presente contrato 6 de R$ 2.920,00 (dois nil novecentos e vinte reais).
4.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinalias diretas e indiretas decorrentes
da  execugao  contratual,  inclusive  eventuais  substituigao  de  pegas,  despesas  com  locomogao,
tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,  trabalhistas,  previdencidrios,  fiscais  e  comerciais
incidentes, taxa de administracao,  frete,  seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

CLAUSULA QUINTA - DOTACA0 0RCAMENTARIA
5.1.  As  despesas decorrentes desta contratapao  estao  programadas  em dotapao  orgamentalia
pr6pria,  prevista  no  orcamento  do  Municipio,  para  o  exercicio  de  2021,  na  classificaeao
abaixo:

ORGAO: 05.13.00 -FUNDO MUNICIPAL DE SAIJDE
UNIDADE: 05.13.01  -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0208.2.122 -MANUTENCAO DAS AC6ES DE ATENCAO BASICA EM SAtJDE
3.3 .90.36.00 -Outros Servieos de Terceiro -Pessoa Fisica
Fonte: 401  -Bloco de Custeio

CLAUSULA SEXTA -DO PAGAMENTO
6.1.  0  pagamento  sera  realizado  em  parcela  dnica,  mediante  apresentapao  de  nota  fiscal,
contendo:
a) Data de emissao;
b)  Estar  enderecada  ao  Fundo  Municipal  de  Sande,  conforme  CNPJ  e  endereco  do  6rgao
solicitante.
c) Valor unitario;
d) Valor total;
e) Mengao ao presente procedimento licitat6rio de dispensa e ao respectivo contrato.
6.2.  0 gestor do contrato somente atestara o servigo e liberara a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s)
para pagamento quando cunpridas pela Contratada, todas as condic6es pactuadas.
6.3.   Para   habilitar-se   ao   pagamento   a   CONTRATADA   devera   protocolar  na   Sede   da
Prefeitura, Nota Fiscal/Fatura,  especificando  o  servico,  devendo  estar  formalmente  atestado
pelo servidor designado para tal.
6.4   0   pagamento   sera  realizado   em   ate   30   (trinta)   dias   ap6s   a   apresentagao   da  Nota
Fiscal/Fatura discriminando o material, a quantidade fomecida, o valor unitario e o valor total,
devidamente atestada, seguido de recibo de quitacao e requerimento solicitando o pagamento
do valor faturado, acompanhados das certid6es necessarias.
6.5.  Caso  a  proponente  nao  protocolize  seu  pedido  de  pagamento  mos  prazos  avengados,
reserva-se  a  Contratante  o  direito  de  pagar  o  valor  da Nota  Fiscalffatura,  somente  no  mss
subsequente sem alterapao de valor, ou aplicacao de qualquer cominagao legal.
6.6 0 eventual erro nos valores constantes da nota fiscal/fatura sera comunicado a Contratada,
ficando o pagamento sustado/suspenso ate a correcao do erro.

CLAUSULA SETIMA - D0 REAJUSTH
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7.1.  Os  precos  dos  servicos  fomecidos  deverao  ser  considerados  de  preco  praticado  avista e
estarao  sujeitos  a  variap6es  (aumento  ou  redapao)  de  acordo  com  a  variacao  dos  valores
oficiais fixados pelo Govemo Federal para as respectivas categorias.

CLAUSULA 0ITAVA - DA PRESTACAO DE SERVICO
8.1. A CONTRATADA devera prestar os servicos de manutencao corretiva em equipamentos
odontol6gicos   preferencialmente   no   local   onde   se   encontrar   o   equipamento,   e   sendo
necessdrio o seu deslocamento, este deverd ser autorizado formalmente, e assim que concluso
sua  manutencao,  este  sera  objeto  de  analise  de  controle  de  aceitabilidade  dos   servigos
prestados, por servidores indicados pela CONTRATANTE.

CLAOSULA NONA - DA FISCALIZACAO
9.1.  A  fiscalizapao  da  contratagao  competira  dirimir  as  dtividas  que  surgirem  no  curso  da
execucao  do  contrato,  e  de  tudo  clara  ciencia  a  Administrapao,  que  sera  exercida  pelo  Sr.
YATIIA  ANDERSON  PEREIRA  MACIEL,  Secretdrio  Municipal  de  Satide  e  Gestor  do
FMS,   ou   por   servidor   devidamente   designado,   a   qualquer   hora,   dentro   dos   padr6es
determinados pela Lei Federal n°.  8.666/93 e posteriores alterap6es.
9.2  A  fiscalizagao  de  que  trata  este   item  nao  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da
contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfeic6es   t6cnicas,   vicios   redibit6rios,   ou   emprego   de   servicos   inadequados   ou   de
qunlidade    inferior,    e,    na   ocorrencia   desta,    nao    implica   em    corresponsabilidade    da
Administracao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666,
de  1993.
9.3.  0  fiscal  do  contrato  anotara  em  registro  pr6prio  todas  as  ocorrencias  relacionadas  a
execucao   do   contrato,   indicando   dia,   mss   e  ano,   bern  como   o  nome  dos  funcionarios
eventualmente  envolvidos,  determinando  o  que  for necessario  a  regularizagao  das  faltas  ou
defeitos  observados   e   encaminhando   os  apontamentos  a  autoridade  competente  para  as
Providencias cabiveis.
A  gestao  contratual  sera  de  responsabilidade  do  Sr.  YATHA  ANDERSON  PEREIRA
MACIEL,  Secretdrio  Municipal  de  Sahde  e  Gestor  do  FMS,  a  qualquer  hora,  dentro  dos
padr5es determinados pela Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterap6es.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE I DA CONTRATADA
10.1. DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE:

a)  Conferir  os  serviaps  e  eventuais  pegas  entregues,  embora o  CONTRATADO
seja a dnica e exclusiva responsavel pelo servico nas condi¢6es especificadas.
b)  Efetuar  o  pagamento  ao   CONTRATADO,  por  meio   de  cr6dito   em   conta
corrente  bancaria,  mediante  entrega  devidamente  realizada,  conferida  mediante
medic6es realizadas por servidores devidamente designados.
c)  Atestar  o   adimplemento   da   obriga9ao,   desde   que   satisfbea   as   exigencias
previstas neste contrato.
d) Prestar as informag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATADO.
e)  Proporcionar ao CONTRATADO as condie6es para que possa prestar o servico
dentro das normas estabelecidas.

10.2. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
a)  Cumprir rigorosamente o disposto no objeto deste instrumento contratual.

Rua Dom  Pedro  I,175,  Centro,  CEP:  77.960-000, Augustin6polis-TO.
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b)  Responsabilizar-se,   ressarcindo   todo   e   qualquer   dano   a   contratante   ou   a
terceiros, em decorrencia de acao ou omissao sua ou de seu empregado.
c)  Manter e exigir de seus empregados sigilo sobre dados que porventura venha a
ter conhecimento por forca da contratagao.
d)  Responder,  por  escrito,  no  prazo  maximo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  a
quaisquer esclarecimentos de ordem tecnica pertinente ao contrato administrativo,
que venham a ser solicitados pelo contratante.
e)  Responsabilizar-se    por    encargos    trabalhistas,    previdencidrios,    fiscais    e
comerciais  resultantes  da  presente  contratapao.  A  inadimplencia  da  contratada,
com referencia a esses encargos nao transfere a Contratante a responsabilidade por
seu pagamento.
I)  A contratada nao podera invocar desconhecimento, incompreensao, dtividas ou
esquecimento     de     qualquer     detalhe     relativo     a     execucao     do     objeto,
responsabilizando-se por quaisquer Onus decorrentes destes fatos.
g)  A  contratada  fica  proibida  de  veicular  e  comercializar  os  produtos  gerados,
relativos a prestacao dos servicos de que trata o objeto deste Contrato.
h) A contratada nao poderd divulgar nem fomecer dados ou informap6es obtidas
em  fun¢ao  do  vinculo  contratual  estabelecido,  tampouco  utilizar  o  nome  da
Contratante  para  fins  comerciais  ou  em  canpanhas  e  material  de  publicidade,

;)a]E° ::pmrepsrse;Viae:t:X::edsasdaaa:t°srizbac9oan°t.rata€ao  do  objeto  deste  contrato  sem  a
pr6via anuencia da CONTRATANTE.

cLAusuLA DriclMA PRIMEIRA _ sANc6Es ADMINlsTRATlvAs
11.1.  Pelo descumprimento total ou parcial das  obrigac6es assumidas pelo CONTRATADO,
sem   justificativa   aceita   pela   CONTRATANTE,   resguardados   os   procedimentos   legais
pertinentes, poderao acarretar nas seguintes sang6es:

a)  Multa compensat6ria no percentual de  10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total estimado do contrato, pela recusa em assina-lo, no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas  ap6s regularmente convocada,  sem prejuizo  da aplicapao
de outras sang6es previstas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93;
b)  Mu[ta de mora no percentual correspondente a 0,50/o (meio por cento) calculada
sobre o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplencia, ate o limite de
02  (dois)  dias uteis, na entrega total do objeto deste,  caracterizando a inexecucao
parcial;
c)  Multa compensat6ria no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o
valor total  estimado  do  contrato  pela  inadimplencia alem  do  prazo  de  02  (dois)
dias uteis, caracterizando a inexecuc5o parcial do mesmo;
d)  Advertencia.

11.2. A aplicapao das sang6es previstas neste contrato nao exclui a possibilidade da aplicapao
de     outras,     previstas     na    Lei     Federal     8.666/93,     inclusive     a     responsabilidade     da
CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados a Administragao.
11.3.  A multa devera ser recolhida aos  cofres ptiblicos do  Municipio  de  Augustin6polis/TO,
na Secretaria da Fazenda`Municipal, no prazo maximo de  10 (dez) dias corridos, a contar da
data de recebimento da notificapao enviada pela Prefeitura Municipal de Angustin6polis/TO.
1 1.4. 0 valor da multa podera ser descontado na nota fiscal ou credito existente na Prefeitura
Municipal, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao
crddito existente, a diferen€a sera cobrada na forma da lei.

Rua  Dom  Pedro  I,175,  Centro,  CEP:  77.960-000,  Augu§tin6polis-TO.
Fone:  (63) 3456 -1576,  E-mail:  saude@augustinopolis.to.gov.br



11.5.  As  multas  e  outras  sanc6es  aplicadas  s6  poderao  se  relevadas  motivadamente  e  por
conveniencia     administrativa,     mediante     ato     do     Excelentissimo     Prefeito     Municipal,
devidamentejustificado.
11.6.  As sanc6es  aqui previstas  sao independentes entre si podendo  ser aplicadas  isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
11.7.  Em  qualquer  hip6tese  e  aplicacao  de  sanc6es  serao  assegurados  a  CONTRATADA  o
contradit6rio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO
12.1. 0 presente Termo de Contrato podera ser rescindido:
12.1.1  por ato unilateral e escrito da Administracao, nas situap6es previstas mos incisos I a XII
e XVII  do  art.  78  da Lei  n°  8.666,  de  1993,  e  com as consequ€ncias  indicadas no  art.  80  da
mesma Lei, sem prejuizo da aplicacao das sanc6es previstas nesta pe¢a contratual;
12.2. I . Amigavelmente, nos temos do art. 79, inciso 11, da Lei n° 8.666, de  1993.
12.2.   Os   casos   de   rescisao   contratual   serao   formalmente   motivados,   assegurando-se   a
CONTRATADA o direito a pr6via e ampla defesa.
12.3.  A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  CONTRATANTE  em  caso  de  rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de  1993.
12.4.   0  termo  de  rescisao  sera  precedido  de  Relat6rio  indicativo  dos  seguintes  aspectos,
conforme o caso:
12.4.1  Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relapao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3.  Indenizag6es e multas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES
13.1      EvedadoacoNTRATADA:
13 .1.1  caucionar ou utilizar este Termo de Ccintrato para qualquer operapao financeira;
1.1.2.   Interromper  a  execucao   contratual   sob   alegapao   de   inadimplemento   por  parte   da
CONTRATANTE, salvo mos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES
14.1. Eventuais alterap6es contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1 993 .

14.2.   A   CONTRATADA   5   obrigada   a   aceitar,   nas   mesmas   condic6es   contratuais,   os
aciescimos  ou  supress6es  que  se  fizerem  necessarios,  ate  o  limite  de  50%  (cinquchta  por
cento)   do   valor   inicial   atualizado   do   contrato,   nos   termos   do   artigo   4°,   I,   da   Lei   n.
13 .979/2020.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
15.1.   Os  casos  omissos  serao  decididos  pela  CONTRATANTE,   segundo   as  disposig6es
contidas  estabelecidas  na  Lei  n.  13.979/2020,  na  Lei  n°  8.666,  de  1993,  e  demais  normas
federais de  licitap6es e contratos administrativos e,  subsidiariamente,  segundo  as disposi¢6es
contidas na Lei n° 8.078, de  1990 -C6digo de Defesa do Consumidor -e normas e principios
gerais dos contratos.

Rua Dam  Pedro I,175, Centro, CEP:  77.960-000, Augustin6polis-TO.
Fone:  (63)  3456 -1576,  E-mail:  satlde@augustinopolis.to.gov.br
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CLAUSULA    DECIMA    SEXTA   -   DA    PUBLICACAO    E    DA    DISPENSA    DE
LICITACAO
16.1    A  lavratura  do  presente  Termo  de  Contrato  referente  a  Dispensa  de  Licitapao  n°.
024/2021  e feita com base no artigo 24, IV 8.666/93, devendo o contratante disponibilizar em
sitio oficial  especifico na rede mundial  de computadores  (internet),  no  que couber al6m das
informae6es previstas no
do contratado, o ninero

3° do art.  8° da Lei n°  12.527, de  18 de novembro de 2011, o nome
e  sua inscrigao na Receita Federal  do  Brasil,  o  prazo  contratual,  o

(is.i.

®

®

valor e o respectivo processo de contratagao ou aquisieao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA -FORO
17.1.   i   eleito   o   Foro   da   Comarca   de   Augustin6polis/TO,   para   dirimir   os   litigios   que
decorrerem  da  execucao  deste  Termo  de  Contrato  que  nao  possam  ser  compostos  pela
conciliapao, confomie art. 55,  §2° da Lei n° 8.666/93.

Para  firmeza  e  validade  do  pactuado,  o  presente  Termo  de  Contrato  foi  lavrado  em  duas
(duas)  vias  de  igual  teor,   que,  depois  de  lido  e  achado  em  ordem,  vai   assinado  pelos
co'ntraentes.

Augustin6polis/TO, aos 26 dias do mss de maio de 2021.

YATHA ANDERS EREIRA MACIEL
Secretalio Municipal de Satde

Gestor do FMS
Contratante

di;-N[OfaN#O#;sg]cM¥OTAVAREs
CPF: 837.506.493-91

Contratado

TESTEMUNHAS:
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