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ATOS DO PODER EXECUTIVO

CONTRATO Nº 21/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOCANTÍNIA E A 
PESSOA FÍSICA DOMINGOS MIRANDA DE SOUSA, 
MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
DORAVANTE PRODUZIDAS:

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOCANTINIA - TO, neste 
ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua Ernesto Miguel Costa, s/n- 
CEP: 77.640-00 Centro, Tocantínia, Estado do Tocantins, inscrito no CNPJ sob 
o nº 11.382.032/0001-15, representado por sua Ordenadora de Despesas, gestora 
do Fundo Municipal de Saúde sob decreto nº 130/2017 a Srª MARIA ZENITE 
CARDOSO DE MOURA brasileira, servidora pública, CPF nº 485.771.541-49, 
cédula de identidade nº 1.543.242- SSP-TO, fone comercial (63) 3367-1455, 
residente e domiciliada na Praça Tiradentes nº485, CEP: 77.640-00 centro - 
Tocantínia, Estado do Tocantins e a Pessoa física DOMINGOS MIRANDA 
DE SOUSA, brasileiro, portador (a) da Carteira de Identidade nº 879524 
SSP/TO inscrita no CPF sob nº 017.186.911-73, com sede à Rua Raimundo 
Medrado Mascarenhas, nº 360, Centro, Tocantínia, Estado do Tocantins, neste 
ato denominada CONTRATADA tendo em vista a homologação do resultado 
do PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2020, regido pela Lei Federal n.º 10.520, 
de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições da Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, têm entre 
si justa e acordada a celebração do presente contrato mediante as seguintes 
cláusulas e condições.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Registro de Preço para futura contratação de prestação de serviços 
de educador físico destinada ao atendimento do Fundo Municipal de Saúde de 
Tocantínia-TO.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e ao Termo de Referência, 
independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O presente Contrato vigorará a partir de sua assinatura até 31 
de dezembro de 2020.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA – O presente Contrato poderá ser 
alterado, nos casos previstos pelo disposto no art. 65 da Lei 8.666/93, sempre 
através de termos aditivos numerados em ordem crescente.

SUBCLAUSULA SEGUNDA – O presente Contrato poderá ser 
prorrogado por igual e sucessivo período, durante a gestão atual, com base no 

inciso II e § 2° do art. 57 da Lei 8.666/93, conforme previsto no Edital que deu 
origem a este.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E PAGAMENTO

3.1. Os preços indicados pelo licitante vencedor em sua proposta 
serão pagos pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOCANTÍNIA - TO, 
de acordo com os serviços devidamente entregues e aceitos.

Item Quant Unid Descrição Valor unitário Valor Total

001 5 1 34 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMO PROFISSIONAL NA ÁREA 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS 
UDIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
MUNICIPAL.

3.750,00 18.750,00

3.2. O pagamento ao licitante vencedor será efetuado em moeda 
corrente, através de Ordem Bancária, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Gestor de 
Contratos ou responsável pelo setor.

 
3.3. A nota fiscal/fatura será paga somente após o atesto do Gestor 

de Contratos ou responsável pelo setor, de que os serviços ou serviços foram 
devidamente entregues de acordo com as exigências contidas deste Pregão 
Presencial.

3.4.  A nota fiscal/fatura deverá indicar o número da nota de empenho, 
da conta corrente e agência bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária.

 3.5. Sobre a fatura incidirão os tributos legalmente instituídos, 
contribuição previdenciária (INSS) e multas que eventualmente vierem a ser 
aplicadas. Sendo a licitante vencedora isenta ou beneficiária de redução de 
alíquota de qualquer imposto, taxa ou de contribuição social ou ainda optante 
do SIMPLES, deverá apresentar junto com a fatura, cópia do comprovante 
respectivo.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA – No preço estipulado nesta Clausula 
já se encontram computados todos os impostos, taxas, obrigações sociais e 
demais despesas que direta ou indiretamente, tenham relação com o objeto 
deste Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das 
seguintes Dotações Orçamentárias:

FICHA CLASSIFICAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

ELEMENTO DE 
DESPESA FONTE VALOR TOTAL

382 4.4.10.122.12.2.106 3.3.90.36 0040.00.000 18.750,00

5. CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

5.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do 
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

5.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes 
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato.

6. CLÁUSULA SEXTA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU 
RECEBIMENTO 

6.1. Os serviços deverão ser realizados de forma presencial com 
jornada de 40 (quarenta) horas semanais, nos períodos matutino e vespertino 
junto aos usuários da academia da saúde.

6.2. Atender os usuários da academia de saúde com urbanidade e 
educação e responder por todo e qualquer ato falho na prestação dos serviços, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade as consequências de seus trabalhos, 
ficando a CONTRATANTE integralmente isenta de qualquer responsabilização 
por ações dos contratados no exercício de suas funções.
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6.3. O CONTRATADO é responsável pela adequação e qualidade 
dos serviços prestados

7. CLÁUSULA SETIMA - FISCALIZAÇÃO

7.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado 
representante para acompanhar e fiscalizar a execução objeto, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando 
o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

7.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz 
a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 
da Lei nº 8.666, de 1993.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 
ano, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Responsabilizar-se pela lavratura da Ata de Registro de Preços, 
com base nas legislações pertinentes;

8.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear as 
aquisições realizadas e prover os pagamentos dentro dos prazos convencionados;

8.3. Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, ficando 
a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato do registro de preços 
deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento;

8.4. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Contratada;

8.5. Processar e liquidar a fatura correspondente ao valor dos serviços 
por meio de Ordem Bancária;

8.6. Sustar o recebimento dos serviços se não estiverem de acordo 
com a especificação apresentada;

8.7. A Contratante obriga-se a cumprir todas as exigências contidas 
no presente termo de referência e na Ata de Registro de Preços a ser firmado.

8.8. Comunicar imediatamente a Contratada quaisquer irregularidades 
no fornecimento do objeto licitado e/ou vício no produto adquirido, para que 
seja providenciada a regularização no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do 
recebimento da comunicação.

8.9. Zelar para que durante a vigência da Ata de Registro de Preços 
sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da CONTRATADA, bem 
como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

8.10. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades 
que venham a ocorrer, em função da prestação dos serviços.

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Durante a vigência da Ata de Registro de Pregos, a CONTRATADA 
deverá:

9.1. Atender prontamente às solicitações do Fundo Municipal de Saúde 
de Tocantínia-TO, no fornecimento dos serviços nas quantidades e especificações 
deste Termo de referência, de acordo com a necessidade deste Fundo, a partir 
da solicitação emissão da solicitação;

9.2. Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;

9.3. A (s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) a 
comparecer(em) na sede do Fundo Municipal de Saúde de Tocantínia-TO para 
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 03 (três) dias úteis, contados 
da convocação

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, a 
CONTRATANTE poderá garantida prévia defesa, aplicar as seguintes sanções 
à CONTRATADA, em conformidade com a Lei 8.666/93: 

a) Advertência; 
b) Multa de até 10% (dez por cento) do valor do Contrato, no caso de 

inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 10 (dez) 
dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos 

prejuízos por ventura causados a CONTRATANTE;
c) Suspensão temporária de participar de licitação e contratar com a 

CONTRATANTE pelo prazo de 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, nos termos do artigo 87, da Lei nº 8.666/93

10.2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão também 
ser aplicadas concomitantemente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia 
do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em 
que tomar ciência. 

10.3. A multa aplicada será descontada da garantia da contratada, ou 
dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando 
for o caso, cobrada judicialmente. 

10.4. No caso de declaração de inidoneidade, a CONTRATADA 
deverá ser descredenciada durante o período do impedimento de licitar e contratar 
com a CONTRATANTE. 

10.5. O atraso injustificado na execução do objeto implicará em multa 
de mora em desfavor da CONTRATADA, a qual será computada sobre o valor 
da nota fiscal conforme especificações a seguir:

a) Do 1º (primeiro) ao 30º (trigésimo) dia de atraso: aplicação de multa 
de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso; 

b) Do 31º (trigésimo primeiro) ao 45º (quadragésimo quinto) dia de 
atraso: aplicação de multa de 0,044% (quarenta e quatro milésimos por cento) 
por dia de atraso; 

c) Do 46º (quadragésimo sexto) ao 60º (sexagésimo) dia de atraso: 
aplicação de multa de 0,050 (cinquenta milésimo por cento) por dia de atraso. 

10.6. Atrasos superiores a 60 (sessenta) dias configurar-se-ão em 
flagrante inexecução do Contrato. 

10.7. Previamente à aplicação das multas previstas neste item ou de 
qualquer outra sanção poderá a CONTRATADA apresentar defesa, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que for notificada a respeito. 

10.8. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do 
fornecimento do objeto, advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

10.9. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

10.10. Caberá ao Ordenador de Despesa, após o devido processo 
legal, garantido o contraditório e a ampla defesa, decidir pela aplicação da 
sanção administrativa cabível

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos 
previstos nos art. 77 e 78 e nas formas estabelecidas no art. 79, todos da Lei 
nº 8.666/93. 

11.2. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma 
remuneração será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas 
pelo CONTRATANTE e comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, 
previstas no presente Contrato.

11.3. Em caso de cisão, incorporação ou fusão da CONTRATADA 
com outras agências, caberá ao CONTRATANTE decidir sobre a continuidade 
do presente Contrato. 

11.4. A rescisão, por algum dos motivos previstos na Lei nº 
8.666/93, não dará à CONTRATADA direito a indenização a qualquer título, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, com a exceção do 
que estabelece o art. 79, § 2º, da referida Lei.

11.5. A rescisão acarretará, independentemente de qualquer 
procedimento judicial ou extrajudicial por parte do CONTRATANTE, a retenção 
dos créditos decorrentes deste Contrato, limitada ao valor dos prejuízos causados, 
além das sanções previstas neste ajuste, até a completa indenização dos danos.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1.Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 

operação financeira;
12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de 

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, 
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, Código de Defesa do 
Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1 O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste 
Contrato e de seus eventuais termos aditivos no Placar da Prefeitura Municipal 
de Tocantínia e/ou no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Tocantínia.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

15.1. As questões decorrentes da execução deste Contrato que não 
possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro 
da Comarca da cidade de Miracema -TO.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato 
foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em 
ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Tocantínia, em 27 de julho 2020.

MARIA ZENITE CARDOSO DE MOURA       
Gestora do FMS

                            CONTRATANTE 

DOMINGOS MIRANDA DE SOUSA    
CPF: 017.186.911-73   

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

______________________________    
NOME:      
RG:  

_____________________________    
NOME:      
RG:

ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO N° 013/2020

Nº CONTRATO: 013/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTÍNIA
CONTRATADA: ARUDA GOMES VIEIRA. CNPJ: 01.136.061/0001-43.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPÓGRAFO

Onde se lê: “Valor R$3.000,00”.

Leia-se: “Valor R$4.750,00”.
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