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Contrato nº 05/2021 
Vinculado à Dispensa por Limite nº 04/2021 

No sistema dispensa nº 635/2021 
Processo nº 649/2021 

 
Contrato celebrado entre o Município de Formigueiro, CNPJ n.º 97.228.126/0001-50, com sede na 

Avenida João Isidoro, nº 222, telefone 55-3236-1200, CEP 97210-000, neste ato representado pelo Sr. 
Gilson Murilo Belmiro Severo, Vice Prefeito em exercício, doravante denominado “CONTRATANTE” e a 
empresa Eli S. Foletto, CNPJ nº 25.300.026/0001-86, com sede a Avenida Alberto Pasqualini, n.º 394, 
município de Restinga Seca- RS, Bairro Centro, CEP 97.200-000, telefones n.º (55) 3261 1041 e 99623 
3894, endereço eletrônico elifoletto@gmail.com, de ora em diante denominada simplesmente 
“CONTRATADA”, tem entre si como justo e contratado o que segue:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO: 
I- Com base no Processo de Dispensa de Licitação acima citado, e subsidiariamente na Lei Federal 
8.666/93 e alterações posteriores, contrata os seguintes serviços: 
II- Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de 43 (quarenta e três) condicionadores 
de ar do Hospital Municipal Dr. Pedro Calil, e Unidade Básica de Saúde Central sendo: 
- 20 Condicionadores de ar de 9.000 BTUs; 
- 01 Condicionador de ar de 10.000 BTUs; 
- 20 Condicionadores de ar de 12.000 BTUs;  
- 02 Condicionadores de ar de 60.000 BTUs; 
- 01 Horas/técnicas para manutenção corretiva dos condicionadores de ar. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA-  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
I- A data e horário para a execução dos serviços deverão ser agendados com o fiscalizador deste contrato. 
II- Os serviços deverão ser executados seguindo orientações do fiscalizador deste contrato. 
III- Após a execução dos serviços a contratada deverá emitir Certificado de Higienização, conforme portaria 
do Ministério da Saúde nº 3.523 de 28 de agosto de 1998. 
IV- Os serviços descritos na Cláusula Primeira, deverão ser executados semestralmente, conforme a 
solicitação do Fiscalizador (a) do Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS PENALIDADES: 
I- Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as 
licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  
 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
 d) executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência; 
 e) executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
 f) inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido da Ata de 
Registro de Preços e/ou Contrato; 
 g) inexecução total do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato; 
 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato. 
II- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
III- Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
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CLÁUSULA QUARTA– DO PREÇO: 
I- O valor total, para execução dos serviços correspondente à Cláusula Primeira- Do Objeto é de R$ 
11.050,00 (onze mil e cinquenta reais). 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO: 
I- O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil a contar da liquidação da Nota de Empenho, 
mediante apresentação da Nota Fiscal, a qual deverá estar acompanhada do Termo de Recebimento e 
Aceitação dos Serviços, emitido pela fiscalizadora. 
II- O pagamento será efetuado através de transferência bancária, para Banco SICREDI, Agência 0434, 
Conta Corrente 53996-8. 
III- A Nota Fiscal deverá ser emitida somente após a conclusão dos serviços e deverá constar o número 
deste processo de dispensa. 
IV- Ocorrendo atraso no pagamento, por período superior ao estipulado neste Contrato, os valores devidos 
serão corrigidos pelo IGP-MFGV e acrescido de 1,0% de juros ao mês (pro rata die), proporcionais ao 
período do atraso. 
 
CLÁUSULA SEXTA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
I- As despesas decorrentes do presente contrato correrão as contas da seguinte dotação orçamentária: 
 
 Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social 
Unidade: Hospital Municipal- ASPS  
Ação: 2044 
Natureza da Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros P.J 
Fonte de Recurso: 40- ASPS 
 
Unidade: Atenção Básica  
Ação: 2180 
Natureza da Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros P.J 
Fonte de Recurso: 4011 
 
CLÁUSULA SÉTIMA– DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES: 
I- Dos Direitos: 
a) Do Contratante: receber o Objeto deste Contrato nas condições ajustadas. 
b) Da Contratada: receber o valor ajustado e nos prazos descritos. 
II- Das Obrigações: 
a) Do Contratante: efetuar o pagamento ajustado. 
b) Da Contratada: transporte dos equipamentos e materiais que serão usados para execução dos serviços, 
responsabilizar-se com todas as despesas sejam com deslocamentos, estadia e alimentação dos seus 
funcionários, bem como demais despesas empregatícias, previdenciárias, tributárias ou outra qualquer que 
venha a incidir sobre os serviços contratados, serão de inteira responsabilidade da empresa contratada. 
c) A contratada deverá refazer os serviços que por ventura forem mal executados em no máximo 24 horas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS SOCIAIS: 
I- Os encargos sociais serão de acordo com a legislação vigente, a contratada fica isenta das retenções 
referentes à seguridade social, imposto de renda e ISS, visto a mesma ser optante pelo simples nacional. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 
I- Este Contrato poderá ser rescindido de acordo com o Art. 78, Art. 79 e Art. 80 da Lei Federal 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA: 
I- Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado mediante solicitação e justificativa da Contratada e, com anuência da Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 
I- Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM do período, ou 
outro índice que vier a substituí-lo. 
II- Para o presente contrato não haverá reajuste.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FISCALIZADOR DESTE CONTRATO 
I- Ficará responsável pela fiscalização do Contrato o (a) servidor (a) indicado pelo Secretário Municipal de 
Saúde e Assistência Social e, nomeado através de portaria pelo Sr. Prefeito Municipal. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DISPOSIÇÕES GERAIS: 
I- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as 
previstas em lei ou regulamento. Lei 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PROCEDIMENTO LEGAL: 
I- É dispensável a licitação fulcro no art. 24, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO: 
I- Fica eleito o Foro da Comarca de São Sepé, para dirimir quaisquer dúvidas que possam emanar do 
presente Contrato. 
II- E por estarem justos e contratados e de pleno acordo com tudo que se encontra no presente instrumento, 
assinam em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 

 
Formigueiro- RS, 06 de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
Gilson Murilo Belmiro Severo 
Vice Prefeito em exercíciol- Contratante 
 
 
 
 
Eli S. Foletto 
CNPJ nº 25.300.026/0001-86- Contratada 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
____________________________ 
CPF nº: 
 
 
 
____________________________ 
CPF nº: 


