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CONTRATO Nº 16/2021 
Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2021 

Processo nº 891/2021 
 

Contrato celebrado entre o Município de Formigueiro, CNPJ n.º 97.228.126/0001-
50, neste ato representado pelo Senhor Jocelvio Gonçalves Cardoso, Prefeito Municipal do 
município de Formigueiro, doravante denominada Contratante e : Edinann da Silva Arocha 
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J.: 23.844.187/0001-05, Endereço: 
Rua Aparício Mariense  nº140, Bairrro: Vila Nova, CEP:97.700-00, na  cidade de Santiago-
RS, doravante denominada CONTRATADA, ajustam e acordam o presente instrumento de 
Contrato de Prestação de Serviços, que será regido pelas cláusulas e disposições 
seguintes, bem como com o que dispõe a Lei n.º 8.666/93, com suas devidas alterações e 
supletivamente, com as normas legais de direito privado. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E DOS SERVIÇOS: 
 
I- Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria em 
elaboração e cadastramento de projetos, cadastramento planejamento de sistemas de 
plataformas da saúde, utilizadas pela Secretaria Municipal da Saúde: (DIGISUS, Plataforma 
+ Brasil; SAI/CNES, E-SUS, E-GESTOR, FNS, SISMOB, recursos Fundo a Fundo), além de 
apoio, elaboração e atualização do Plano Municipal da Saúde, com atendimento dos 
serviços de forma on line e visitas técnicas bimestrais. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA –  RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:  
 
I- Caberá à CONTRATANTE efetuar o pagamento à CONTRATADA, mediante critérios 
constantes na Cláusula Décima do presente Contrato, e demais disposições do Edital e 
Termo de Referência. 
 
Parágrafo único: Não haverá quaisquer modificações no valor aqui especificado, exceto 
para reestabelecer a relação entre as partes,  conforme preceitua o art. 65 “d” da Lei 
8.666/1993. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: 
 
I- Absoluta execução dos serviços, conforme objeto do edital e legislação pertinente. 
II- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 
1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o valor inicial contratado. 
III- Apresentar as comprovações exigidas. 
  
CLÁUSULA QUARTA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:  
 
I- O presente Termo de Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei de Licitações, 
no Pregão Eletrônico nº 10/2021 que o originou, na proposta apresentada e ainda nos 
preceitos de Direito Público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos. 
 
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES GERAIS:  
 
I- Todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, além de tributos que venham a 
ser devidos em decorrência do presente, correrão por conta da CONTRATADA. 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO 
Secretaria da Fazenda 

Licitações e Contratos 

 

Contrato nº 16/2021 

 

2 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO:  
 
I- Valor do Contrato de R$ 1.502,00 (um mil e quinhentos e dois reais) mensais, totalizando 
o valor de R$ 18.024,00 ( dezoito mil e vinte quatro reais) para o período de 12 meses. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
I- A despesa decorrente deste processo deverá ser registrada na seguinte doração 
orçamentária: 

     
Unidade: Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social 
Ação: 2180 
Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Cód. Reduzido: 3817) 
Fonte de Recurso: 4500 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – PRAZO DE VIGÊNCIA  
 
I- O prazo de vigência deste contrato deverá ser de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por mais 48 (quarenta e oito) meses, à critério da Administração e com a 
anuência da contratada, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA NONA – PENALIDADES: 
 
I- Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante da Dispensa ou de 
contratante, a participante, conforme a infração, estará sujeita 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 do 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 do 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 do 
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 DÉCIMA – DO PAGAMENTO:  
 
I- O pagamento será efetuado após a execução do serviço, até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente ao da prestação de serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, 
a qual deverá estar acompanhada do Termo de Recebimento e Aceitação dos Serviços, 
emitido pelo Fiscalizador do Contrato e será efetuado exclusivamente em conta corrente do 
credor através de Transferência/Ordem Bancária para o Banco Banrisul a Agência Nº 0360 
e Conta Corrente Nº 35.091646.0.2, citada na proposta da participante. 
II- Os valores propostos para os serviços não serão reajustados. 
III- Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA 
do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 
contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 
IV- Serão processadas as retenções previdenciárias, tributárias e fiscais nos termos da 
legislação que regula a matéria. 
V- A nota fiscal eletrônica emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação de referência a esta Licitação a fim de acelerar o trâmite de 
liberação do documento fiscal para pagamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA- DA FISCALIZAÇÃO: 
I- Será responsável pela fiscalização deste contrato, o (a) servidor (a) designado (a) através 
portaria emitida pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, devendo declarar o aceite 
dos serviços, no verso da Nota Fiscal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO: 
I- O Contratado reconhece os direitos da Administração Municipal, em caso de rescisão 
administrativa, previstos no Art. 77 da Lei Federal 8666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- 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 TERCEIRA- DO VÍNCULO: 
I- Este contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico Nº 10/2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
I- Facultar-se-á ao Município o direito de rescindir o presente contrato, por meio de 
notificações, acaso sobrevierem no curso de sua execução, quaisquer das hipóteses 
elencadas nos incisos I a VII e XVII do art. 78, da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
com suas alterações posteriores. 
II- A Legislação aplicável aos casos omissos a este contrato, será a Lei Federal 8.666/93 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO: 
 
I- Fica eleito o Foro da Comarca de São Sepé - RS, para dirimir quaisquer questões 
oriundas deste Termo de Contrato. 
II- E assim, por estarem justos e contratados, lavrou-se este em 03 (três) vias de igual teor e 
forma que, depois de lido e achado conforme, será assinado pelas partes e testemunhas. 
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                                                                      Formigueiro, 16 de julho de 2021. 
 
 
 
 
Jocelvio Gonçalves Cardoso   
Prefeito Municipal – Contratante 
    
 
 
Edinann da Silva Arocha ME 
C.N.P.J.: 23.844.187/0001-05- Contratada                               
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
___________________________ 
CPF nº 
 
 
___________________________ 
CPF nº 
    


