
 

                    

 

CONTRATO Nº 008/2018 
 

TERMO  DE  CONTRATO  QUE  ENTRE  SI  FAZEM  
MUNICIPAL
SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EPP
OBJETIVANDO O 
Simples Remoção Tipo 
DE SAÚDE

 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, o 
DE ANITA GARIBALDI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
n14.016.436/0001-83, com sede à 
Santa Catarina, neste ato representado 
Cédula de Identidade nº 3917278 SSP/SC e inscrito n
denominada simplesmente CONTRATANTE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EPP
Consolação - Franca - SP, inscrita  no
representada   pelo(a)   seu(ua) procurador, Sr
Identidade   RG nº 1045523691 e  inscrito(a)  no  CPF
denominada simplesmente CONTRATADA
presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o Processo Licitatório nº 
modalidade Pregão Presencial nº. 007
1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

 
1.1. A CONTRATADA obriga

especificações: 
Item Quan

tid. 
Unid. 

1 1 UN Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgão
original de fábrica, 0 km, adap
Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; 
Comp. mín. do salão de atend.o 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 
1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equip. de série não 
especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da 
carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, 
deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão 
manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. 
do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial 
por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, 
em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. 
A iluminação ext. deverá 
manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente 
e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador 
principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou simil
único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. 
Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de 
policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador 
acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 
3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 
m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): 
contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. . Em suporte i
cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações 
e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade 
diferentes, equipado com válvula pré
manômetro; Na região da bancad
fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão 
ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do 
salão deverá permitir o resfr/aquec.. O compart. do motorista deverá ser 
fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela 
fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o 

TERMO  DE  CONTRATO  QUE  ENTRE  SI  FAZEM  
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANITA GARIBALDI
SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EPP
OBJETIVANDO O FORNECIMENTO de 1 Ambulância Tipo A 
Simples Remoção Tipo FURGÃO DESTINADA
DE SAÚDE. 

Pelo presente instrumento, de um lado, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO
, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no

, com sede à Praça Paulino Granzotto, nº 20, centro, nesta cidade, Estado de 
Santa Catarina, neste ato representado pela Gestora Ângela Mara Canani Xavier
Cédula de Identidade nº 3917278 SSP/SC e inscrito no CPF-MF sob o nº 022.907.

CONTRATANTE,  e,  de   outro, a empresa SRT NASCIMENTO 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EPP, com   sede na Rua Bolivia, 1380, sala 1

inscrita  no CNPJ-MF   sob  o  nº 30.430.510/0001
procurador, Sr. LEANDRO DA SILVA,  portador(a)   da   Cédula   de   

e  inscrito(a)  no  CPF-MF  sob o nº 664.752.790
CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o 

presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o Processo Licitatório nº 
007/2018, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 

1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas: 

DO OBJETO 

A CONTRATADA obriga-se a fornecer o veículo abaixo relacionado, com as seguintes

Especificação Marca Preço Unit.

Simples Remoção Tipo Furgão- Veículo furgão 
original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. 
Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; 
Comp. mín. do salão de atend.o 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 
1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equip. de série não 

s e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da 
carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, 
deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão 
manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. 
do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita 
por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, 
em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. 
A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. 
manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente 
e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador 
principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo 
único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. 
Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de 
policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador 

pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 
3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 
m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): 
contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. . Em suporte individual, com 
cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações 
e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade 
diferentes, equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e 
manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: 
fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão 
ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do 
salão deverá permitir o resfr/aquec.. O compart. do motorista deverá ser 

ido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela 
fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o 

RENAULT 
MASTER - 
FURGÃO 

L1H1 
C/ADAPTA
ÇÕES DE 
AMBULÂN

CIA 

TERMO  DE  CONTRATO  QUE  ENTRE  SI  FAZEM  O FUNDO 
ANITA GARIBALDI E A EMPRESA 

SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EPP, 
Ambulância Tipo A - 

A  A SECRETARIA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ-MF sob o 

, centro, nesta cidade, Estado de 
pela Gestora Ângela Mara Canani Xavier, portadora  da 

.119-85, doravante 
SRT NASCIMENTO 

com   sede na Rua Bolivia, 1380, sala 1-A, Bairro Jardim 
30.430.510/0001-60,   neste   ato   

portador(a)   da   Cédula   de   
664.752.790-72, doravante 

, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o 
presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o Processo Licitatório nº 009/2018, 

, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

se a fornecer o veículo abaixo relacionado, com as seguintes 

Preço Unit. Preço Total 

152.500,00  152.500,00  



 

                    

compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou 
homologado pela fábrica um sist. de Ar Con
ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. 
Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 BTUs e unidade 
condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., 
com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; 
provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita 
segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: 
Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos 
posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira
veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, 
com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do 
comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de su
devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser 
resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em 
cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo 
quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado 
esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura 
espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um 
armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com baten
frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com 
aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com 
uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do 
veiculo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância
laterais e vidros traseiros; Bem como, as marcas do Governo Federal. 
Garantia de 12 meses. Emplacada..

 
1.2. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital de Pregão 
Presencial nº.007/2018, juntamente com seus anexos e a proposta comercial da CONTRATADA

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE FORNECIMENTO

 
2.1. O veículo deverá ser entregue no prazo máximo de 

consecutivos, contados da data de assinatura do presente instrumento, de segunda a sexta
das 12:30 ÀS 18:30, na Sede da 
Centro neste Município.
orcamento@anitagaribaldi.s.gov.br. 

 
2.2. Imediatamente após a entrega dos bens, objeto deste Contrato, os mesmos serão 

devidamente inspecionados por servidor/comissão designado pela CONTRATANTE. No caso de 
se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos bens fornecidos em relação à 
proposta comercial da CONTRATADA ou em relação às condições expressas no Edital que a este 
dá causa, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando
penalidades constantes da Cláusula

 
2.3. O objeto deste Contrato deverá ser 

designado pela CONTRATANTE, nos termos do art. 73, inc. II, “b” da Lei nº. 8.666/93, desde que 
os equipamentos fornecidos pela CONTRATADA tenham sido regularmente

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA -
 

3.1. O presente Contrato terá vigência de 
de assinatura. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL
 

4.1. Pelo fornecimento do bem previsto na Cláusula Pr
à   CONTRATADA o    valor        total    de      R$ 

compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou 
homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e 
ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. 
Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 BTUs e unidade 
condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., 

tada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; 
provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita 
segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: 

mão no teto do salão de atendimento. Ambos 
sicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do 

veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, 
com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do 
comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, 
devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser 
resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em 
cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo 

molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado 
esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura 
espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um 
armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente 
frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com 
aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com 
uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do 
veiculo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros 
laterais e vidros traseiros; Bem como, as marcas do Governo Federal. 
Garantia de 12 meses. Emplacada.. 

Total 

Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, 
obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital de Pregão 

juntamente com seus anexos e a proposta comercial da CONTRATADA

DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE FORNECIMENTO

O veículo deverá ser entregue no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta
consecutivos, contados da data de assinatura do presente instrumento, de segunda a sexta

 Prefeitura Municipal, situada na Praça Paulino Granzotto, 20, 
Centro neste Município. E-mail: compras@anitagaribaldi.sc.gov.br 

 

Imediatamente após a entrega dos bens, objeto deste Contrato, os mesmos serão 
devidamente inspecionados por servidor/comissão designado pela CONTRATANTE. No caso de 
se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos bens fornecidos em relação à 
proposta comercial da CONTRATADA ou em relação às condições expressas no Edital que a este 
dá causa, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a CONTRATADA às 

Cláusula Nona. 

O objeto deste Contrato deverá ser recebido definitivamente, por servidor/comissão 
designado pela CONTRATANTE, nos termos do art. 73, inc. II, “b” da Lei nº. 8.666/93, desde que 
os equipamentos fornecidos pela CONTRATADA tenham sido regularmente aprovados.

- DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

3.1. O presente Contrato terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data 

DO VALOR CONTRATUAL 

Pelo fornecimento do bem previsto na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará 
or        total    de      R$ 152.500,00     (cento e cinquenta e dois mil e 

152.500,00  

Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, 
obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital de Pregão 

juntamente com seus anexos e a proposta comercial da CONTRATADA. 

DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE FORNECIMENTO 

cento e cinquenta) dias 
consecutivos, contados da data de assinatura do presente instrumento, de segunda a sexta- feira, 

na Praça Paulino Granzotto, 20, 
mail: compras@anitagaribaldi.sc.gov.br - 

Imediatamente após a entrega dos bens, objeto deste Contrato, os mesmos serão 
devidamente inspecionados por servidor/comissão designado pela CONTRATANTE. No caso de 
se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos bens fornecidos em relação à 
proposta comercial da CONTRATADA ou em relação às condições expressas no Edital que a este 

se a CONTRATADA às 

recebido definitivamente, por servidor/comissão 
designado pela CONTRATANTE, nos termos do art. 73, inc. II, “b” da Lei nº. 8.666/93, desde que 

aprovados. 

) dias a contar da data 

imeira, a CONTRATANTE pagará 
cento e cinquenta e dois mil e 



 

                    

quinhentos reais). 
 

4.2. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Contrato
dotação prevista na Lei Orçamentária do Exercício de

Despesa: 5 - Veículos equipamentos para Saúde
Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde 
Função: 10 - Saúde 
Subfunção: 301 - Atenção Básica 
Programa: 20 - Programa saúde para todos
Projeto/Atividade: 2.041 - Veículos equipamentos para Saúde
Elemento: 44905248000000 - Aplicacoes Diretas
Recurso: 140 - Convênios c/ União - Saúde

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 
 O Município de Anita Garibaldi
30 (trinta) dias após a data do Recebimento Definitivo de Bem(ns) citado no 
apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), por parte da(s) contratada(s), devidamente 
atestada(s) pelo(s)responsável(is). 
 

5.1. O pagamento se dará através de depósito em conta corrente
CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E DA FORMA DE PRESTAÇÃO

 
6.1. A CONTRATADA deverá prestar garantia 

operando o bem por ela fornecidos) de, no mínimo, 
contados a partir da data da emissão do Te
2.3 da Cláusula Segunda. Durante o período de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a 
efetuar, às suas expensas, as alterações, substituições e reparo
apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, 
suas características de operação. Quando o período de garantia estabelecido pelo fabricante do 
produto for superior ao acima mencio

 
6.1.1. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos e despesas inerentes à 

prestação do serviço de garantia acima citado, tais como deslocamentos, alimentação, 
hospedagem, fretes, etc. 

 
6.2. Além da obrigação de p

respeitar o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de cada chamado, para o 
comparecimento ao Município de Anita Garibaldi
máximo de 05 (cinco) dias úteis para solucionar o problema, contado a partir da data de 
comparecimento. Se a distância entre a sede da CONTRATADA e a cidade de 
impossibilitar a prestação da assistência técnica dentro do prazo anteriormente fixado, a 
CONTRATADA deverá obrigatoriamente subcontratar 
executar tal assistência, cuja sede deverá estar dentro de um raio de localização que viabilize o 
atendimento no prazo ora exigido. 

 
6.2.1. Na hipótese de subcontratar a assistência té

CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE cópia autenticada ou via original do pertinente 
instrumento particular de contrato firmado entre ela (CONTRATADA) e a empresa terceirizada (com 
firmas devidamente reconhecidas e
Contratual, sem prejuízo das sanções dispostas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº8.666/93.

 
6.2.2. Caso descumpra o prazo a que se refere o 

CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Cláusula Nona, sendo que, no 

As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Contrato
dotação prevista na Lei Orçamentária do Exercício de 2018: 

equipamentos para Saúde 

 

Programa saúde para todos 
Veículos equipamentos para Saúde 
Aplicacoes Diretas 

Saúde 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Anita Garibaldi efetuará o pagamento do objeto desta licitação 
Recebimento Definitivo de Bem(ns) citado no item 9.3

apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), por parte da(s) contratada(s), devidamente 

O pagamento se dará através de depósito em conta corrente de titularidade da 

DO PRAZO E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DA GARANTIA

6.1. A CONTRATADA deverá prestar garantia on site (isto é, no local onde estiverem 
operando o bem por ela fornecidos) de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses co
contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo aque se refere o 

. Durante o período de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a 
efetuar, às suas expensas, as alterações, substituições e reparos de todo e qualquer bem que 

ício ou defeito de fabricação, bem como falha ou imperfeição constatada em 
suas características de operação. Quando o período de garantia estabelecido pelo fabricante do 
produto for superior ao acima mencionado, o ofertado pelo fabricante prevalecerá.

6.1.1. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos e despesas inerentes à 
prestação do serviço de garantia acima citado, tais como deslocamentos, alimentação, 

Além da obrigação de prestação de garantia, a CONTRATADA também se obriga a 
respeitar o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de cada chamado, para o 

Anita Garibaldi para a execução da assistência técnica e o prazo 
inco) dias úteis para solucionar o problema, contado a partir da data de 

comparecimento. Se a distância entre a sede da CONTRATADA e a cidade de 
impossibilitar a prestação da assistência técnica dentro do prazo anteriormente fixado, a 

deverá obrigatoriamente subcontratar empresa com capacidade técnica para 
executar tal assistência, cuja sede deverá estar dentro de um raio de localização que viabilize o 

Na hipótese de subcontratar a assistência técnica para a prestação da garantia, a 
CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE cópia autenticada ou via original do pertinente 
instrumento particular de contrato firmado entre ela (CONTRATADA) e a empresa terceirizada (com 
firmas devidamente reconhecidas em cartório), sob pena de rescisão unilateral do presente Termo 
Contratual, sem prejuízo das sanções dispostas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº8.666/93.

Caso descumpra o prazo a que se refere o item 6.2 desta Cláusula, a 
CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Cláusula Nona, sendo que, no 

As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Contrato correrão de  

efetuará o pagamento do objeto desta licitação no prazo de até 
item 9.3, mediante a 

apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), por parte da(s) contratada(s), devidamente 

de titularidade da 

DA GARANTIA 

(isto é, no local onde estiverem 
36 (trinta e seis) meses consecutivos 

aque se refere o item 
. Durante o período de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a 

s de todo e qualquer bem que 
bem como falha ou imperfeição constatada em 

suas características de operação. Quando o período de garantia estabelecido pelo fabricante do 
prevalecerá. 

6.1.1. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos e despesas inerentes à 
prestação do serviço de garantia acima citado, tais como deslocamentos, alimentação, 

restação de garantia, a CONTRATADA também se obriga a 
respeitar o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de cada chamado, para o 

para a execução da assistência técnica e o prazo 
inco) dias úteis para solucionar o problema, contado a partir da data de 

comparecimento. Se a distância entre a sede da CONTRATADA e a cidade de Anita Garibaldi 
impossibilitar a prestação da assistência técnica dentro do prazo anteriormente fixado, a 

empresa com capacidade técnica para 
executar tal assistência, cuja sede deverá estar dentro de um raio de localização que viabilize o 

cnica para a prestação da garantia, a 
CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE cópia autenticada ou via original do pertinente 
instrumento particular de contrato firmado entre ela (CONTRATADA) e a empresa terceirizada (com 

m cartório), sob pena de rescisão unilateral do presente Termo 
Contratual, sem prejuízo das sanções dispostas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº8.666/93. 

desta Cláusula, a 
CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Cláusula Nona, sendo que, no 



 

                    

caso de multa, seu valor corresponderá a 1% (um por cento) do valor total do(s) bem(ns) 
inoperante(s) pela falta de reparo, por dia deatraso

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

 
7.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução dos trabalhos da CONTRATADA 

serão exercidos pela CONTRATANTE, através do Prefeito Municipal
designado, o qual poderá, junto ao representante da CONTRA
eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas de 
imediato, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades 
previstas neste Contrato. 

 
7.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas 

com a execução do objeto deste Contrato serão registradas pela CONTRATANTE, constituindo tais 
registros, documentos legais. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

 
8.1. A inexecução total ou p

nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores 
alterações,comasconsequênciasprevistasnoart.80dareferidaLei,semquecaibaà

 

CONTRATADA direito a qualquer indenização.
 

8.2. A rescisão contratual poderá
 

8.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I 
a XII e XVII do art. 78 da Lei8.666/93;

 
8.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 

processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a
 

CLÁUSULA NONA - DOS REAJUSTES
 

9.1. Os preços ora contratados não sofrerão reajustes.
 

CLÁUSULA DECÍMA - DAS PENALIDADES
 
 

10.1. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto deste Contrato, sujeita
CONTRATADA à penalidadede: 

 
10.1.1. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da obrigação 

não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por
 

 
10.2. Pelo atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias, 

entrega do bem, sujeita-se a CONTRATADA as penalidades de rescisão unilateral do Contrato, 
acrescida das penalidades previstas no subitem10.3.

 
10.3. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 7, da Lei 10.520/02, e, multa 
de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do(s) bem(ns) de não entregue(s).

 
10.4. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 

caso de multa, seu valor corresponderá a 1% (um por cento) do valor total do(s) bem(ns) 
por dia deatraso. 

DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização e o acompanhamento da execução dos trabalhos da CONTRATADA 
os pela CONTRATANTE, através do Prefeito Municipal, ou por servidor por ele 

designado, o qual poderá, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de 
eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas de 
imediato, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades 

, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas 
com a execução do objeto deste Contrato serão registradas pela CONTRATANTE, constituindo tais 

DA RESCISÃO CONTRATUAL 

A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão administrativa, 
nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores 
alterações,comasconsequênciasprevistasnoart.80dareferidaLei,semquecaibaà 

CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

rescisão contratual poderá ser: 

Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I 
a XII e XVII do art. 78 da Lei8.666/93; 

Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 
, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 

DOS REAJUSTES 

9.1. Os preços ora contratados não sofrerão reajustes. 

DAS PENALIDADES 

Pelo atraso injustificado na entrega do objeto deste Contrato, sujeita

Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da obrigação 
não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento). 

Pelo atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias, contados da data final para a 
se a CONTRATADA as penalidades de rescisão unilateral do Contrato, 

acrescida das penalidades previstas no subitem10.3. 

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida 
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 7, da Lei 10.520/02, e, multa 

de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do(s) bem(ns) de não entregue(s). 

As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 

caso de multa, seu valor corresponderá a 1% (um por cento) do valor total do(s) bem(ns) 

A fiscalização e o acompanhamento da execução dos trabalhos da CONTRATADA 
, ou por servidor por ele 

TADA, solicitar a correção de 
eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas de 
imediato, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades 

, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas 
com a execução do objeto deste Contrato serão registradas pela CONTRATANTE, constituindo tais 

arcial deste Contrato ensejará a sua rescisão administrativa, 
nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores 

Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I 

Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 

Pelo atraso injustificado na entrega do objeto deste Contrato, sujeita-se a 

Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da obrigação 

contados da data final para a 
se a CONTRATADA as penalidades de rescisão unilateral do Contrato, 

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida 
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 7, da Lei 10.520/02, e, multa 

As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 



 

                    

consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE.

 
 
CLÁUSULADÉCIMA PRIMEIRA 

 
 

11.1. O presente termo não poderá ser ob
parte. 

 
CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA 

 
12.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente 

termo, na forma prevista em Lei. 
 
 

CLÁUSULADÉCIMA TERCEIRA 
 

 
13.1. Os casos omissos ao presente term
às diretrizes da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações.

 
 

CLÁUSULADÉCIMA QUARTA 
 

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de 
relacionado com o cumprimento do presente Contrato.

 
 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o 
presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e 
achado conforme, é 
testemunhas que a tudo assistiram.

 
 

 
 

LEANDRO DA SILVA 
CONTRATADA 

 
 

Testemunhas: 

01. 

Nome: Alex Ribeiro Alves 

CPF: 093.267.859-98 

quentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE.

CLÁUSULADÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

11.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em 

CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente 

CLÁUSULADÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

13.1. Os casos omissos ao presente termo, serão resolvidos em estrita obediência
às diretrizes da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações. 

CLÁUSULADÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Anita Garibaldi, SC, para qualquer procedimento 
relacionado com o cumprimento do presente Contrato. 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o 
presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e 
achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas 
testemunhas que a tudo assistiram. 

Anita Garibaldi,SC,05 de

 
 

Angela Mara Canani Xavier
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

CONTRATANTE

 02.  

 Nome: Eduardo Geremia 

 CPF:696.431.990-53 

quentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. 

jeto de cessão ou transferência, no todo ou em 

12.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente 

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

obediência 

, SC, para qualquer procedimento 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o 
presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e 

assinado pelas partes contratantes e por duas 

e setembro de 2018 
 

Angela Mara Canani Xavier 
Gestora do Fundo Municipal de Saúde 

CONTRATANTE


