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CONTRATO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Contrato N°. 007/2020- FMS 

Termo de contrato entre o Fundo Municipal de Saúde de 
Sandolándia — TO, e Francisco Augusto da Silva Valentim 
referente a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTO AO MUNICIPIO, 
AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DE 
SANDOLÂNDIA-TO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, 
ANEXO I. 

Pelo presente instrumento celebrado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SANDOLÃNDIA — TO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n~ 
13.892.610/0001-99 com sede Av. Dr Ulisses Guimarães, N~ Ol, Centro, nesta cidade 
de Sandolândia - T0, representada neste ato pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde 
LORENA NUNES DE SOUZA, brasileira, casada, portador do RG N~ 4476684 DGPC-
GO e CPF N~ 001.951.561-88, residente na Zona Rural de Sandolândia — T0, a seguir 
denominado "CONTRATANTE", e de outro lado o Sr. Francisco Augusto da Silva 
Valentim pessoa física, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, com endereço na Qd 1102 
S Conj 02 0 Rua NSB LT 04 APTO 101 BL 07 centro na cidade de Palmas -T0; inscrito 
no CPF n~ 055.947.081-97 e RG n~ 932529 SP/TO , doravante denominado 
CONTRATADO, resolveram na forma da Lei n~ 8.666/93, resolvem celebrar o presente 
CONTRATO, tendo em vista o Pregão presencial n° 024/2019, considerando 
ainda as disposições estabelecidas na Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto 3.555 de 8 de agosto de 2.000, subsidiariamente Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações, pela Lei 
Complementar n° 123/2006 e pelas disposições fixadas nesse Edital e 
Anexos, têm justos e contratados entre si a prestação dos serviços de engenharia 
civil, mediante as cláusulas e condições seguintes; 

~CLAUSULAPRIMEIRA~-~ Dt)~4BJ~ET4 ~` 
1.1 Opresente Contrato decorre da adjudicação e homologação pelo Prefeito Municipal 
da licitação na modalidade PREGÃO PREENCIAL, com abertura no dia 19 de dezembro 
de 2019 e homologada 20 de dezembro, referente ao Processo Licìtatório N° 
0872019, realizada por sua determinação agindo no exercício de suas atribuições 
constitucionais, com base na Lei n.~ 8.666, de 21 de junho de 1.993, e, tem por 
finalidade CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE 
ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BEM COMO A 
FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTO AO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANDOLANDIA. 

CLÁUSULA SEGUNDA -- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ~~
fi~`~ 

2.1 0 preço ajustado pelo que está definido no objeto contratual é no valor de R$ 
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27.000,00 (Vinte e sete mil reais) divididos em 12 (dez) parcelas no valor de 
R$ 2.250,00 (Dois mil duzentos e cinquenta reais). 

2.2 Os pagamentos serão realizados mediante emissão de nota fiscal conforme 
medição mensal dos serviços efetivamente prestados no mês de referência até o dia 30 
(trinta) de cada mês, a CONTRATADA encaminhará re/atório mensa/ de prestação 
dos serviços, com o detalhamento dos serviços prestados, para conferência pelo 
CONTRATANTE. Após a aprovação dos quantitativos e valores por parte do 
CONTRATANTE, através de atesto de prestação dos serviços, a CONTRATADA poderá 
emitiras notas fiscais. 0 pagamento será efetuado pela Contratante em moeda nacional 
por meio de ordem bancária no prazo de até 10 (dez) dias corridos, imediatamente 
subsequentes à data de entrega das Notas Fiscais. 

2.3 Relatórios Mensais das Obras contendo Cronograma de Avanço Físico 
comparado com o Cronograma previsto, apontamento de eventuais desvios e proposição 
de medidas corretivas, relatório fotográfico dos serviços executados, no padrão A4-
ABNT, apresentados em duas vias (original e cópia), encadernados sob forma de espiral 
ou garra plástica e acompanhados de cópia digitalizada e armazenada em mídia digital; 

2.4 Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação oriunda do contrato a ser firmado; e ainda, pendente de 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA VIGÊNCIA 
3.1 O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro 
de 2020, podendo ser prorrogado se houver interesse da Contratante, por iguais 
períodos até atingir 60 (sessenta) meses, de acordo com o -artigo 57 inciso II da Lei 
Federal n~. 8.666/93, e demais alterações. 

_CLÁUSULA QUARTA —DOS RECURSOS 
4.1 As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos específicos 
consignados no orçamento de Manutenção do Fundos Municipal de Educação de 
Sandolândia T0, sob a funcional programática/rubrica. 

Dotação Orçamentária 
10,301.0060.2030 

Manutenção do Fundo 
Municipal de Saúde — FMS 

Elemento de Despesa 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros 
— Pessoa Física 

Fonte de Recurso 0040.00.000 ASPS 

CLAÚSULA QUINTA — OBRIGAçÕES DAS PARTES 
5.1 Constituem obrigações da Contratante 
a) Exercer ampla fiscalização sobre os serviços contratados, por intermédio de prepostos 
seus, devidamente credenciados; 
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b} Fornecer à Contratada as informações e a documentação técnica indispensáveis à 
execução do objeto, conforme escopo licitado; 
c) Efetuar os pagamentos à Contratada, de forma tempestiva, nos termos deste 
contrato; 
d) Manifestar-se em até 5 (cinco) dias úteis quanto a solicitações, reivindicações, 
cronogramas e outras atividades, de forma que não prejudiquem a execução do objeto, 
de acordo com o cronograma físico-financeiro; 
e) Informar tempestivamente àContratada sobre toda e qualquer autuação, notificação 
e intimação que venha a receber em face de inadimplemento, pela Contratada, de suas 
obrigações no âmbito deste contrato; 
f) Cumprir, de forma a não retardar os prazos da Contratada, suas obrigações contratuais 
que constituam pré-requisitos para que a Contratada cumpra suas próprias obrigações. 

5.2. Constituem obrigações da Contratada. 
a) Elaborar, analisar e verificar os projetos, quanto a sua exequibilidade, antes do início 
e no decorrer das obras; 
b) Avaliaras possíveis interferências, desapropriações e compatibilizações necessárias à 
sua execução; 
c) Verificar e comparar os quantitativos previstos em contrato com o projeto e com as 
condições do local da execução; 
d) Verificar as possíveis inconsistências entre o objeto contratado, os projetos e os locais 
de sua implantação; 
e} Realizar a supervisão e fiscalização da execução das obras; 
f) Acompanhar, controlar, avaliar e apresentar informações técnicas de todas as 
atividades de caráter físico, administrativo e financeiro previstas para a correta execução 
das obras; 
g) Prestar assessoria especializada, quando solicitado, na análise das reivindicações das 
construtoras para alteração de prazos, custos, métodos executivos, soluções técnicas, 
emitindo parecer conclusivo sobre o assunto; 
h) Acompanhar os serviços topográficos necessários à execução das obras, de 
responsabilidade das Construtoras; 
i) Verificar e fazer cumprir todas as normas da Medicina, Higiene e Segurança do 
Trabalho de acordo com os dispositivos contratuais e as peculiaridades de cada obra; 
j) Fiscalizar e fazer cumprir o uso de uniformes, equipamentos individuais de segurança 
(EPIS) e equipamentos de proteção coletiva (EPC); 
k) Fazer cumpriras exigências trabalhistas pelas construtoras, fiscalizando o registro dos 
empregados e que todos trabalhem uniformizados utilizando crachás de identificação; 
I) Aprovar os locais e projetos dos canteiros de obra, bem como exigir sua manutenção 
durante a execução das obras; 
m) Elaborar parecer conclusivo, quando solicitado, sobre qualquer assunto que envolva 
alterações nos contratos, suspensão total ou parcial dos serviços, execução de serviços 
não previstos nos contratos, alteração de preços unitários e/ou composições de custos 
de novos serviços, tendo em vista o impacto nos custos e nos prazos contratuais das 
obras; 
n) Efetuar controle físico-financeiro dos contratos através de apontamentos de campo e 
da análise das medições mensais dos serviços executados pelas construtoras, em 
comparação com os cronogramas físico-financeiros dos contratos; 
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o) Diligenciar para o rigoroso cumprimento dos prazos de entrega ou conclusão dos 
serviços das construtoras, com emissão de relatórios consubstanciados; 
p) Fiscalizar a qualidade das obras e serviços, incluindo sua conformidade com os 
projetos e especificações técnicas; 
q) Fiscalizar a qualidade dos materiais empregados, solicitando às Construtores ensaios 
e inspeções técnicas, sempre que necessário; 
r) Fiscalizar a conformidade com os projetos e especificações dos equipamentos 
instalados; 
s) Exigir os certificados de garantia dos equipamentos instalados, bem como dos 
manuais de instalação e instruções de uso; 
t) Agendar e participar de reuniões periódicas com as construtoras para avaliação do 
andamento das obras e serviços em comparação com o cronograma físico- financeiro; 
u) Registrar no Diário de Obra, todas as ocorrências verificadas nas obras bem como os 
serviços realizados; 
v) Proceder com as emissões dos Boletins de Medição dos contratos; 
x) Avaliar tecnicamente os prédios e equipamentos públicos quanto a necessidade de 
recuperação/reforço estrutural, restauração e outros serviços correlatos. 

CLÁUSULA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE POR TRIBUTOS. E DEMAIS 
ENCARGOS 
6.1 A CONTRATADA é responsável por todos os impostos, taxas e encargos 
trabalhistas, previdenciários, civis, e securitários que recaírem sobre o objeto desta 
contratação, cabendo à CONTRATANTE exclusivamente o pagamento do valor dos 
serviços prestados. 

CLÁUSULA SE'TLMA -1DA LEGI$LAçÃO APLICÁVEL.: 
7.1 São aplicáveis ao presente contrato a Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; e Lei Complementar 123/2006, e demais legislação pertinente no que 
couber. 

CLAUSULA OITAVA - DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO 
E FISCALIZAÇÃO 
8.1 A administração designará servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
deste contrato. 
8.2 A Fiscalização é exercida no interesse da Administração, não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus 
agentes e prepostos. 
8.3 Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes à execução do objeto, deverão ser 
prontamente atendidas pela Contratada sem ônus para a Contratante. 

;CLAUSULA- NONA — DAS ~PENAUDADES 
9.1 Ao(s) licitantes) poderá (ão) ser aplicadas) a(s) sanção (ões) adiante, além das 
responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições 
estabelecidas no Convite esujeitando-se as sanções constantes nos artigos 86 e 87 da 
Lei n° 8.666/93, conforme disposto: 

I — Adverténcia 
A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao prestador de serviço, 



NR~FEJRLARK AKJh~C~9tit LSi ,..w 

~~~~~~~~~ 
,.o... a~wy.a~.,~;'H A~'~:~~.~F1iCfót.3z a:::.~ 

advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, 
em caso de reincidência, sanção maìs elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará 
nos casos seguintes: 
a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada; 
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada; 
c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) 
dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração; 
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração. 

II —Multas 
As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras 
sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 
b) Por inexecucão parcial de atraso injustificado na execução do Instrumento 
Contratual, por prazo superiora 30 (trinta) dias: 5% (cinco por cento) sobre a parcela 
contratual não cumprida sujeitam ainda à possibilidade de rescisão unilateral; 
c) Por inexecução total injustificada do Instrumento Contratual: 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da obrigação assumida; 
d) Recusa do adjudicatário em receber o Instrumento Contratual, dentro de 05 (cinco) 
dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total 
da proposta; 

III —Suspensão temporária de participarão em licitação e Impedímento de 
contratar com a Administrarão; 

IV —Impedimento de licitar e contratar com este Município, conforme o caso, 
de acordo com o disposto no ari: 87, ínc, Nda Lei n~ 8.666/1993; 

V — Dec/ararão de inidoneídade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser 
concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pe% prejuízo resultante, 
considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade. 
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10.1 O presente instrumento será publicado em resumo no Diário Oficial do Tocantins 
e P/acardcentral da Prefeitura, sendo está condição indispensável para sua eficácia, nos 
termos do art. 61, parágrafo único da LLC 8.666/93. 

11.1 O presente contrato de prestação de serviços poderá ser rescindido de pleno 
direito, independentemente do pagamento de qualquer penalidade: 
I -bilateralmente, por manifesta vontade das partes; 
II -unilateralmente, por qualquer das partes contratantes, nas hipóteses descritas no 
inciso I do artigo 79 da lei federal n°. 8.666/93; 
III -judicialmente, nos demais casos previstos em lei. 



~:•w. a.+ra+a+~.;~z~~ . . . . ~ +` 
s,_,,. <,~>` 

§1° - A inexecução total ou parcial deste Contrato poderá ensejar a sua rescisão 
administrativa, na forma dos artigos 78 a 80 da Lei federal n°. 8.666, de 21 de junho de 
1993, com as alterações posteriores, com as consequências previstas em lei e sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis, previstas acima e no Convite, que faz parte 
integrante deste ajuste. 
~2° Ficam reconhecidos os direitos da CONTRATANTE no caso de rescisão 
administrativa prevista no artigo 77 da Lei federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com as alterações posteriores. 
§3° - Na hipótese de exercício da faculdade descrita no inciso II desta cláusula, por 
iniciativa da CONTRATANTE, esta pagará à CONTRATADA pelos serviços que lhe 
forem prestados até a data da rescisão, segundo os critérios estabelecidos nas cláusulas 
segunda e terceira. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DAS DISPOSIçÕES GERAIS 
12.1 Fica fazendo parte integrante deste instrumento de contrato, o Processo N~ 
0872019 —Pregão Presencial n° 024/2019. 
12.2 Fica expressamente eleito entre as partes o Fórum da Comarca de Araguaçu — TO 
para solução de eventuais dúvidas oriundas deste contrato, com renúncia sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que venha a ser; 
12.3 Estando as partes de pleno acordo com o avençado, assinam o presente em 3 
(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Testemunhas: 

Sandolandia - TO, 02 de janeiro de 2020. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAN OLANDIA 
~G~estora Lorena Nunes de Souza 

Contratante 
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FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIM 
Contratada 

CPF: 
~~• ~~.-~~~ ~ 
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