
CONTRATO Nº 102/2021 PROCESSO Nº 108/2021 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Nº 19/2021. 

 

 

Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ERVAL SECO, Estado do 

Rio Grande do Sul, com endereço da Prefeitura na Avenida do Comercio, 364, Erval seco/RS, 

inscrito no CNPJ sob n.º 87.613.212/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. 

LEONIR KOCHE, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 373.242.250.04 e portador da 

Cédula de Identidade sob nº 8022227568 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na 

Avenida Emílio Falcão 05, nesta cidade de Erval Seco RS, doravante denominado 

CONTRATANTE, e a entidade ABRILINO SOUZA FOGAÇA - ME, inscrito no CNPJ sob o 

número 26.305.254/0001-01, com sede à Av. Dr. Mario Silveira, 341, Bairro Caiu do Céu – 

Osório – RS, Residencial Caminho da Lagoa, representado neste ato pelo Sr. ABRILINO 

SOUZA FOGAÇA, portador do CPF 46305408068, residente e domiciliado à Rua da Dr. Mario 

Silveira, 341, bairro Caiu do Céu, Osório, RS, representante legal da Entidade, a seguir 

denominado CONTRATADO; ajustam entre si o presente Contrato, com fundamento na  Lei nº 

8.666 de 21/06/1993, mediante as seguintes clausulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Constituí objeto do presente a Contratação de Instituição para Acolhimento consoante de 

MARLENE DE FATIMA RODRIGUES FRUTUOSO determinação judicial exarada nos autos do 

processo judicial nº 500589-02.2021.8.21.0133/RS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 

 

A execução do presente contrato dar-se-á dentro das condições estabelecidas neste 

contrato, sendo que a Contratada compromete-se a realizá-lo com zelo, probidade, eficiência e 

responsabilidade com o paciente Sra. MARLENE DE FATIMA RODRIGUES FRUTUOSO. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

O pagamento dos valores para o atendimento integral permanente da paciente será de 06 

parcelas de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) totalizando o montante de 19.800,00 (dezenove 

mil e oitocentos reais) e será efetuado até o 5º (quinto) dia do mês em que será prestado os 

serviços, mediante relatório expedido pela credenciada, notas fiscais e aceite dos fiscais do 

contrato.  

Os valores acima especificados deverão ser depositados no Banrisul:0300 06.072859.0-5. 

 

CLÁUSULA QUARTA- DOS PRAZOS. 

 

O presente instrumento terá vigência até 31/12/2021. Havendo interesse das partes, ou 

determinação judicial poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo. No caso de prorrogação os 

valores serão atualizados pelo IPCA.  

 

Parágrafo Primeiro: Qualquer alteração no prazo supra referido dependerá de prévia aprovação, 

por escrito, do Contratante. 

 



CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

Parágrafo Primeiro – Constituem obrigações da Contratante: 

    1. Efetuar o pagamento ajustado; 

    2. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade na execução dos 

serviços, para que a mesma possa saná-las. 

 

Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da Contratada: 

    1. Prestar a execução do objeto na forma ajustada; 

    2. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução dos serviços objeto do presente contrato; 

    3. Manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições 

ora contratadas. 

    4. Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados, facilitando 

o acompanhamento e a fiscalização por parta de Contratante; 

    5. Responder pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato;  

    6. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, 

desde que praticada por seus empregados quando da execução do serviço objeto deste contrato; 

    7. Comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários; 

   8. Manter sempre atualizado relatório de procedimentos executados 

mensalmente;  

   9. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato pelo 

CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, nos termos da 

legislação referente a licitações e Contratos Administrativos.  

10. Colaborar com a fiscalização a ser realizada pela municipalidade acerca 

dos serviços;  

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PELO 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 

 

§ 1º - Em caso de negativa injustificada de atendimento, além da rescisão, serão aplicadas as 

seguintes penalidades: 

a) multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ocorrência; 

b) suspensão temporária e participação em licitação e impedimento de contratar com o Município 

pelo prazo de 01 (um) ano. 

§ 2º - A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante deste 

CONTRATO, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará a 

CONTRATANTE  a aplicar após, defesa prévia, em cada caso, as seguintes penalidades 

contratuais: 

a) Advertência; 

b) Multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por ocorrência; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município 

pelo prazo de dois anos;  



§ 3º - A imposição das penalidades previstas nesta Cláusula dependerá da gravidade do fato que as 

motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em que ele ocorreu, e 

dela será notificada a CONTRATADA. 

§ 4º - As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” do parágrafo segundo poderão ser aplicadas 

juntamente com a alínea “b”. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

 

Este contrato poder ser rescindido pelo Contratante, atendido o disposto na Seção V, 

artigos 77 a 80, da Lei n° 8.666/93 e considerando-se especialmente as seguintes hipóteses: 

1. O não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

3. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 

4. Razões de interesse público, justificadas e determinadas pela máxima autoridade 

administrativa e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato, com 

aviso prévio de trinta dias; 

5. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, que torne 

impossível a execução do contrato. 

6. Por interesse da Contratada, a qualquer tempo, desde que observado o prazo de 

antecedência de 30(trinta) dias, durante o qual deverá ocorrer atendimento a demanda 

existente.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

As despesas decorrentes do presente termo contratual correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

Órgão 07-Secretaria Municipal da Saúde e Bem Estar Social 

Proj./Ativ. 2.032-Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde 

206-3.3.90.39.00.00.00.00-Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO  

 

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal da Saúde e Bem 

Estar Social, da execução ou descumprimento do presente contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

  A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ou indiretamente ao 

Contratante e/ou a terceiros, por sua culpa ou dolo na execução deste instrumento contratual, seja 

por ato seu, de seus empregados ou prepostos; 

A Contratada não poderá cobrar qualquer complementação aos valores pagos pelos 

serviços prestados nos termos deste Contrato. 

A Contratada responsabilizar-se-á por qualquer cobrança indevida, feita por 

profissional empregado ou preposto, em razão da execução deste Contrato. 



É de responsabilidade exclusiva e integral da Contratada a utilização de pessoal para 

execução do objeto deste Contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 

fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma 

hipótese poderão ser transferidos para a Contratante; 

A prestação dos serviços ora CONTRATADOS não implica vínculo empregatício nem 

exclusividade de colaboração entre o Contratante e Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - DO FORO 

 

  Fica eleito o foro da Comarca de Seberi-RS, com renúncia expressa de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja para dirimir eventuais questões decorrentes deste contrato ou sua 

execução. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual forma, teor e conteúdo, na presença de duas testemunhas. 

 

 Erval Seco, 18 de agosto de 2021 

 

 

 

________________________    _______________________________ 

LEONIR KOCHE      ABRILINO SOUZA FOGAÇA - ME  

Prefeito Municipal                                         Contratada 

 

                 

 

De acordo em data supra 

 

 

Assessoria Jurídica 

 

 

 

 


