
ANO IV - RECURSOLÂNDIA, QUINTA, 24 DE MARÇO DE 2022 - NO 204

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE RECURSOLÂNDIA - TO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP N° 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI
A  I N F R A E S T R U T U R A  D E  C H A V E S  P Ú B L I C A S  B R A S I L E I R A  -  I C P - B R A S I L .

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Carlos Vinicius Barbosa da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

PÁGINA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO Nº 035/2022 01

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO Nº 
035/2022

     CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO Nº 035/2022

PROCESSO ADM Nº 129/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022

 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RECURSOLÂNDIA/

TO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 97.537.306/0001-13, com sede administrativa na Praça José Tavares s/nº 
Centro,  Recursolândia, representado neste ato pela Secretária Municipal Saúde 
e Saneamento, Srª. VENA CARLA BARBOSA DA SILVA, brasileira, solteira, 
inscrita no  CPF sob o nº 738.153.301-49, residente na Rua 12 de outubro 
s/n, Recursolândia/TO, aqui denominado CONTRATANTE, e de outro lado 
a empresa CLINIALVES ULTRASSOM E IMAGENS EIRELI-ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.979.823/0001-20, com 
sede à Rua 12 de Outubro, s/n, Centro, CEP: 77733-000, Recursolândia/TO, 
por seu representante legal, o Sr. FRANCISCO ALVES DA SILVA, brasileiro, 
casado, médico, portador do RG: 501215 SSPRO, inscrito no CPF sob o nº 
786.271.502-06, residente na Rua Janete Tavares, s/n, Centro, Recursolândia/TO 
aqui denominado CONTRATADO, celebram o presente contrato de prestação 
de serviços, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente termo de contrato a contratação 
de empresa para prestação serviços médicos e com especialização em 
ultrassonografia para atuar junto à unidade básica de saúde (UBS) Alquino 
Gomes da Silva, neste município, abrangendo zona urbana e zona rural, 
cumprindo calendário elaborado pelo Fundo Municipal de Saúde, atendimento 
de urgência e emergência observado solicitação dos gestores, sendo 40 (quarenta) 
horas semanais  no Programa Saúde da Família (PSF), mais realização de 
ultrassonografias de acordo a demanda do município, conforme especificações 
constantes no ANEXO I do edital.

1.2. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, 
o Edital do Pregão Presencial nº 001/2022, com seus Anexos, e a Proposta da 
Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1.     A   CONTRATANTE   pagará a CONTRATADA,   pelo   serviço    
especificado na Cláusula Primeira, o valor mensal de R$ 36.000,00 (trinta e seis 
mil reais), a serem pagos em até 30 dias contados do recebimento da respectiva 
nota fiscal e ou Recibos equivalentes a efetiva prestação do serviço prestado/
executado, devidamente atestada pelo fiscal de contrato.

O objeto deste contrato será irreajustável.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

3.1.   A execução do presente contrato será direta na modalidade 
mensal, pelo período especificado na Cláusula Quarta e na forma estabelecida 
no termo de referência, para atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Saúde de Recursolândia.

3.2. O contratado responderá civil e criminalmente nos termos da Lei 
por qualquer prejuízo que causar em decorrência de má execução dos serviços 
estabelecidos para o cargo.

3.3. O objeto deverá ser executado conforme condições do Termo de 
Referência constante no Anexo I.

3.4. A fiscalização dos serviços ficará a cargo do Fundo Municipal de 
Saúde, obrigando-se a Contratada a facilitar, de modo amplo e completo, a ação 
dos fiscais, permitindo-lhes livre acesso as todas as informações solicitadas à 
execução dos serviços referidos no Pregão Presencial nº 001/2022. 

3.5. Fica ressalvado que a efetiva ocorrência da fiscalização não exclui 
nem restringe a responsabilidade da Contratada na execução dos serviços, que 
deverão apresentar perfeição absoluta.

3.6. Fica estabelecido que a Contratada devderá cumprir fielmemnte 
as exigências das organizações Mundiais de Saúde (OMS) e do Conselho 
Regional de Medicina e orientação do Ministério de Saúde e da Secretaria de 
Estado de Saúde;

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

4.1. O presente contrato terá a vigência de 10 (dez) meses a partir 
da sua assinatura, podendo por acordo entre as partes ser prorrogado, conforme 
permite a Lei de Licitação nº 8.666/93, desde que observadas as condições 
constantes no termo de referência e da proposta apresentada/vencedora. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deverá:

5.1. Executar fielmente o objeto do presente contrato, com 

qualidade e observando as exigências das organizações Mundiais de 

Saúde (OMS) e do Conselho Regional de    Medicina e orientação do 

Ministério de Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde;

5.2. Manter durante toda a execução do presente contrato, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação;

5.3. Os preços dos serviços serão irreajustáveis, caso haja 

aumento ou redução no preço autorizado pelo Governo Federal, os 

mesmos poderão ser realinhados nos mesmos percentuais;

5.4. Em havendo recisão contratual fica a Contratada obrigada 

a fornecer o serviço contratado pelo período de 30 dias ao município, 

tendo em vista se tratar de serviço essencial a população.
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE deverá:
6.1. Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos 

serviços executados, em conformidade com a Cláusula Segunda;
6.2.  Determinar as providências necessárias quando os serviços não 

estiverem sendo realizados na forma estipulada no edital e no presente contrato, 
sem prejuízo da aplicação das sanções pertinentes, quando for o caso;

6.3. Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, 
para ser responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos 
serviços objeto desse contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA MULTA

7.1. Fica ajustado entre as partes contratantes que a falta de 
cumprimento do que aqui acertaram seja punida com a multa de 2% (dois por 
cento) a parte faltosa, calculada sobre o saldo devedor do presente contrato, 
independentemente de qualquer notificação.

7.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, 
com as consequenciais contratuais e as previstas em lei.

7.3. Constitui motivo para rescisão do contrato:
O não cumprimento das cláusulas contratuais e especificações;
O cumprimento irregular das cláusulas contratuais e especificações;
A rescisão do contrato poderá ser de acordo com o artigo 78 e 79 da 

Lei 8666/93 e 883/94;
Determinado por ato unilateral e escrito da administração, nos casos  

enumerados na Lei de Licitação supracitada;
Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência 

para a administração;
Judicial, nos termos da legislação.
A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização         

escrita e fundamentada da autoridade competente.
 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

8.1. O Fundo Municipal de Saúde somente pagará a contratada 
mediante apresentação da devida nota fiscal, Recibos vinculados aos serviços 
efetivamente prestados/executados, conforme preços estabelecidos do Contrato 
decorrente desta licitação.

8.2. Os pagamentos serão realizados em 30 (trinta) dias, contados 
do recebimento dos Recibos e ou das respectivas notas fiscais equivalentes, 
devidamente atestada pelo fiscal de contrato.

8.3. Os preços ofertados e adjudicados serão considerados fixos e 
irreajustáveis.

CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVA

9.1. As sanções relacionadas à execução do presente contrato são 
aquelas constantes no Termo de Referência, anexo do Edital, previstas no íten 16.

CLÁUSULA DÉCIMA– RESCISÃO

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas 
hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências 
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

10.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/
em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica 
todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as 
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, 
assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa. 

10.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
10.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 
10.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
10.5.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES

11.1. É vedado à Contrada: 
11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer 

operação financeira; 
11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão na forma do art. 
65 da Lei nº 8.666/1993. 

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, na Lei nº 10.520, de 2002 e 
demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas 
e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste 
instrumento, por extrato, por seus meios oficiais, no prazo previsto na Lei nº 
8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução 
deste Termo de Contrato será o da comarca de Itacaja - TO. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi 
lavrado em duas (duas) vias de igual teor e forma, para que surta os seus efeitos 
legais e jurídicos, na presença de duas testemunhas idôneas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA QUALIFICAÇÃO DAS DESPESAS

16.1. Os empenhos das despesas oriundas deste contrato ocorrerão 
por conta da seguinte dotação orçamentária:

FICHA C L A S S I F I C A Ç Ã O 
ORÇAMENTÁRIA

ELEMENTO DE      
DESPESA

FONTE RECURSO

20210040 10.122.1001.2055    3.3.90.39 1600 PSF

20210313 10.122.1001.2057    3.3.90.39 15001002 ASPS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. A eficácia deste instrumento de contrato ficará vinculada a 
publicação do seu extrato  na imprensa oficial, conforme prescreve o parágrafo 
único do art. 61 da Lei 8.666/93.

17.2. É de inteira responsabilidade do Contratado os ônus tributários e 
encargos sociais, resultante deste contrato, inclusive os decorrentes da legislação 
trabalhista e da previdência social.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

18.1. As questões omissas e/ou oriundas deste contrato, serão 
dirimidas no Foro da Comarca Itacajá/TO.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato 
em três vias de  igual teor e forma, para que surta os seus efeitos legais e jurídicos, 
na presença de duas testemunhas idôneas.

Recursolândia, 16 de Março de 2022.

VENA CARLA BARBOSA DA SILVA
Gestora do FMS 
CONTRATANTE

CLINIALVES ULTRASSOM E IMAGENS EIRELI-ME
CNPJ nº: 28.979.823/0001-20
FRANCISCO ALVES DA SILVA
CONTRATADO

Testemunhas:

______________________________________
CPF:

______________________________________
CPF:
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