
Estrdo do P.ú
GO}'f,RNO MUNICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO MTINICIPAL Df, SATIDE

CONTRATO N' 20190102

Pelo presente instnrmento de Cont'ato, de um lado o Mrmicipio de ITAITUBA" atraves do(a) FIINDO MTjNICIPAL
DE SAUDE. CNPJ-MF, N" I 1291.166/(ml-20, denorninado daqui por diante de CONTRÂTANTE, representado
neste ato pelo(a) Sr.(a) I.AIúU( PRADO CUSTODIO, SECRETARIO MUMCIPAL, portador do CPF n"
742.930.952-68, residente na AV. DE PADUA GOMES, 236, BELA VISTA e do ouro lado DOUGLAS DA
coNCErÇÀO DE OLIVEIRA CPF 078.750.947-71, com sede na AV NOVA DE SANTANA N" 450.
COMERCIO, Itâituba-PÀ CEP 6818G030, de agora em diante denominadâ CONTRATADA(O), neste ato
rçresentado peto(a) S(a). DOUGLAS DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA" residente na AV NOVA DE
SANTANA N" 450. COMERCIO, Itai§rbs-PÀ CEP 68180430, portador dda) CPF 078.750.947-71, têm justo e
contatado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO CONTRATUAL

LI - Contratação de 0l (urn)Médico Especializado em Cirurgias de Ortopedia e traumalologi4 para realização de
Procedimentos Cirurgicos no Hospital Muicipal de Itaituba

DESCAI§áO/BSPECIÚCàçOIS UI'IDÀDE

corÍR,útÀ4Ào DE l(hfrtGotco &sPtt!ÀtrtÀDo Gú crxoacrÀ ultlDÀ.D€
ORTOPU DI'-ÀS E TRÀIIAIIIOGLÀ

conrràt.ção de 0l lqlLédr.o ElDelal1!àdo @ ctnrglãs
d€ ortopedla . t!.@tótôq1â, pâ!. r..llraçlo dê
Proc.dlErto! ciruslEos ro aolplt.l r&dctDàl de

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO Lf,GAL

2.1 - Este contrato fimdamenta-se no art.25, caput da Lei n'8.666/93, de 2l de junho de 1993, e suas posteriores
alteraçõe sem conformidade com o CERTAME N" 003/2019-IL

CLÁUSULA TERCEIRÀ
CONTRATADA

DOS ENCAR«)S, OBRIGAÇÓf,S E RESPONSABILIDAI}ES DA

3.l. Execuo: o obj§lo dosto coIrtalo de acordo com as condiçõas e prazos estabelecidas neste termo conratual:

3.2. Assumir a responsúilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a
terceiros, quando no desemp€Dho de suas aüüdades proÍissionais, objeto dest€ contrato;

3.3. Encaminhar para o Setor Financeim da(o) FIINDO MUMCIPAL DE SAUDE as notas de emp€nhos e
respectivas nolas Escaivfaturas concementes ao objeto contratual;

3.4. A.ssumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decoreÍrt€ da execução deste contrato, especialmente

ROD. C/ TO'RUA Á"\}XO AO GINASIO }IUN.
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GOVERNO MI.I]YICIPAL Df, ITAITUBA

rLÍNDO MUMCIPAL Df, SÀUDf,

com relação aos encfrgos tÍabalhistas e pÍsvidÉmsilfuios do pessoal utilizado paa a consecuÉo dos serviços;

3.5- Mantsr, durante toda a execução do contraÍo, em compatibilidade com as obrigações assumi.tas. todas as
condiçõ€s de habilitação e qualificação origidas na assirâtura dese Com'aro.

3.6. Pmüdenciat a imediata corcção das deficiências e ou irregularidades aponhdas pela Contratante;

3.7. Aceitar nas mesmas condigões contratusis os a§€scimos e srry€ssões ato o limit€ fixado no § 1', do art 65. da
Lei n' 8.66ó193 e suas alt€Íações posteÍioÍes.

CLÁUSULA QUÂRTA - DAS RESFONSABILIDADES DO CONTRÂTANTE

4.1. A Contralante se obriga a pmporcion& à Contrarada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrenlcs do Termo Contúrut consoante estabelee a,Lei n" 8.ffi6193 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objao contanral;

4.3. Comtmicar à Contratada toda e qualquer oconência relacionada com a execução do objeto contÍstual,
diligenciando nos casos que exigem providências cortetivas;

4.4- hovidenciar os pagamenlos à Contratada à vista das Notas FiscaiVFaturas deüdarnente atestadas çelo Setor
Competente.

CLIUSULA QIIINTÀ - DA VIGÊNCIA

5 . I - A vigência deste instsurnenüo contraEÀl iniciarí em M de Março de 20 I 9 extinguindo-se em 04 de Setembro
2019, podendo ser pronogado de amrdo com a lei.

CLÁUSULA sExTA. DÂ REsCIsÃo

6.1 - Constitsrem motivo para a rescisão contatual os conslâútes dos artigm 77,78 e79 daLei n" t.666193, e podçni
ser solicitada a qualquer t€mpo pelo CONTRATANTE, com antecedêncii minima de 05 (çirco) dias úreis. mediante
comunicação por escrito.

CLÁUSULÂ sÉTtrT{Â . DAs PENALIDADf,S

7.1 ' Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bern como de ocorr'encia de abaso injwtificado na execução
do objeto deste contalo, submster-so-á a CONTRATADd sendo-lhe garartida ptera defesa as segünies
penalidades:

Advertência;
Multa;
Suspensão temponária de participaçôes em licitações promovifts com o CONIMT

ROD. TRÁ§AUAZONCA C/ IüRUA ANEXO ÂO o$sr"yrut
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GOYERNO MUMCIPAL DE ITAITUBA

FLII{DO MTNICIPÂL DE §.{IJDf,

d€ contratar com o mesmo, por pÍazo rão superior a 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade pera licilâr ou contratar com a A&ninistração Púlica, enquanto perdurarem os

motivos da puni@o, bu até quo seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penaliclade;

7.2. A multa pÍevistÂ acima ser.â a seguinte:

- Até lfflo (dez por ceflto) do valor total conbatado, no caso de sua não realizaSo e/ou descumprimento de

alguma das clársulas contatuâis;

?.3. As sangões previstas nos iteas acima poderão ser âplicádas cumúativaments, facultada a defesa previa do
int€Íessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada devení ser recolhida como renda par a o Municipiq no pram de 05 (cinco) dias úteis a

contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la d8s fÊtlrras por ocasião do

pâgamento, se julgaÍ conveniente;

?.5. O pagamento da multa não eximiná a CONTRATADA de conigi as irregularidades que deram causa à

penalidade;

7.6. O CONTRATANTE devení notificar a CONTRATADA5 por escrito, de qualquer anormalidade constatada

durante a prestação dos serviços, para adogão das proüdências cúíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em raáo de circunstáncias excepcionaiq e as justificadas só serão

aceitas por escrito, fimdamentadas em fatos reais e facilrnente com prováveis, a criterio da sutoridade competente do
CONTRATANTE, e desde que formúadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

Panigrafo Único - Havendo alraso no pagamenlo, desde que úo decorre de ato ou fato arribuível à Conlratad4
aplicar-se-á o índice do IFCd a título de compensação financeim, que seú o produto resultante da multiplicação desse
índice do dia anterior âo pagamento p€lo número de dias em atraso, rcpetindese a operação a cada mês de atraso.

CL(USULA NONA- DA DOTAÇÃo oRÇAMf,NTÁRIA

9.1 - As despesas conlÍahrais correrão por conta da veúa do orçámento dda) CONTRATANTE, na dotação
orçamen!ária Exercicio 2019 Atiüdade 1011.103020210.2.080 Manutenção das Ações de Media Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar, Classificação econômica 3.3.90.36.ü) Outros serv. de ter§€ims pessoa fisic4 Subelemento
3.3.90'36.99, no valor de R$ 159.000,00, ficando o saldo pertinente aos dernais exetcicios a ser ernpenhado
oportunamente, à conta dos respectivos orçmentos, caso seja necessário.

o
ROD. TRÂSAI}IAZONICÁ C/ I ÀNEXO AO GINÂSIO }ÍfN.
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CLÁUSULA OITAVA . DO VALOR E Rf,,AJUSTf,

8.1 - O valor üotal da presents avença é de R$ 159-000,00 (cento e cinqrenta e nove mil reais), a ser gago no prazo de

até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemeno dâ obrigação, na proporção dos serviços
efetivamente prestados no peíodo respectivo, segundo as autoriza$es expedidas pelda) FUNDO MI.IMCIPAL DE
SAIIDE e de conformidade com as notas fiscais/faturas dou recibos devidamente atestadas pelo setor competÊnte,
observadas a condiçocs da pmposta adjudicada e da órdem de sewigo emitida.



Lrtdo do pri
GOVE RN-O_ MUNICIPAI, DE ITAITTIBA

F[\DO MUNICIPAI DE SÀUDE

CLÁUSULA DÉCiMA - DAs ÁITERAÇÕES CoNTRATUAIS
J 0.l - O presente contato poder
interesse oa admiÃffi trõ3,ih1?trftfã#:ffiffi"ff*fl 

1*i;;vs;:6óle3, 
desde que haja

CLÁUSULA DÉCIMA PRIIT,TEIRA . Do FoRo, BÁsE LEGÁL E FoITMÁIID{)E§
I LI 

^--Este 
Contrato encontr&_se I.",*;il;;H;X'ff"X,#f #X*,"*3"ffiffiT::'ffi 

ffi i:"H:ff it"i:Íil*:
l*3#:r*ffiH##iltyrlrBA' como o rinico capaz dedirimiras dúvidasoriundas deste con'aro,

Hk#ffi?';:f; "'ffi",l;it'"ffi #,itrffi ::ffi :xT5ffilf lffi:.xx"TH:ü:

-PA, 04 de Março de 2019

FLNDO
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CONTRATANTE

DOUGLAS DA CONCEIÇÂoDE
cPF 078.750.947-11
CONTRA TADO(A)
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