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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 

CONTRATO Nº 057/2021 - FMS 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIRA E A 

EMPRESA JOCIMAR RODRIGO FONTANA, 

OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO DE MURRO DE CONTENÇÃO DA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FILADÉLFIA. 

 

O Município de Ipira, através do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 10.456.203/0001-40, com sede na Rua XV de agosto, 

342, Centro, Ipira, SC, neste ato representado pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Senhora 

Claudinéia Koch Moraes, brasileira, casada, residente e domiciliado, nesta cidade, portador da 

Cédula de Identidade RG nº 3.304.702 e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.966.609-35, doravante 

denominada CONTRATANTE, e a empresa JOCIMAR RODRIGO FONTANA ME, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° 21.928.200/0001-89, com sede administrativa na 

Rua João Leopoldo Klein, Bairro dos Estudantes – Ipira – SC, CEP: 89.669-000, representado neste 

ato, pelo Representante Legal Sr. Jocimar Rodrigo Fontana, inscrito no CPF nº 035.481.629-24 e 

RG 3849884, doravante denominada simplesmente CONTRATADO, e perante as testemunhas 

abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o processo 

de licitação modalidade Dispensa De Licitação Nº 007/2021, e que se regerá pela Lei nº 8.666/93, e 

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

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
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   REGISTRO DE PREÇO         

ITEM  DESCRITIVO  UNID  QUANTIDADE 

 V. 

UNIT 

 V. 

TOTAL 

1 

Execução de muro de contenção com 

31,40 m de comprimento e 1,25 m de 

altura média em bloco de concreto, 

com pilaretes e vigas em concreto 

armado, com pedras assentadas 

manualmente no lado do muro a ser 

aterrado. Obra localizada no Posto de 

Saúde da comunidade Filadélfia, 

interior de Ipira - SC. Medidas e 

detalhes conforme projeto. Espera-se o 

fornecimento de mão de obra e do 

material. Área de muro: 39,25 m². 

Serviço 

completo 
01 8.780,00 8.780,00 

 TOTAL R$  8.780,00 
 

Valor total por extenso: R$ 8.780,00 (oito mil setecentos e oitenta reais). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE FORNECIMENTO 

 

2.1 A presente contratação é feita pelo valor de R$ 8.780,00 (oito mil setecentos e oitenta reais).  

 

2.2 As despesas decorrentes desta contratação serão custeadas pela seguinte dotação orçamentária 

12.001.10.301.0023.1.021 – 4.4.90.00.00.00.00.00 prevista na Lei Orçamentária do Exercício de 

2021. 

 

 CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

3.1. O presente contrato entra em vigor no dia 02 de setembro de 2021 até 02 de novembro de 
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2021. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL E DAS CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 

4.1 Fundo Municipal de Saúde efetuará o pagamento do objeto desta licitação à 

CONTRATADA no valor  de R$ 8.780,00 (oito mil setecentos e oitenta reais). O pagamento será 

efetuado em até de 10 (dez) dias da apresentação da nota fiscal. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

5.1. Obrigações da Contratante: 

a) A Contratante obriga-se a proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa executar o 

objeto da presente licitação de forma satisfatória.  

b) Efetuar à Contratada o pagamento conforme as condições estabelecidas neste instrumento;  

c) Notificar à Contratada, através do fiscal de contrato ou do gestor da contratação, fixando-lhe prazos 

para correção de irregularidades encontradas no fornecimento dos serviços;  

d) Gerenciar e supervisionar a prestação dos serviços, por intermédio de servidor designado; 

e) Adotar, em tempo hábil, as medidas convenientes quanto a decisões e providências que ultrapassem 

a competência da fiscalização;  

f) Fiscalizar os serviços executados, verificando se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos os 

serviços estabelecidos na Cláusula Primeira. 

 

5.2 Obrigações da Contratada: 

a) A Contratada obriga-se a atender os critérios estabelecidos pela Contratante, nos termos da Lei; 

b) Responsabilizar-se por todos os serviços especificados no Contrato, de modo a garantir sua plena 

execução; 

c) Fica responsabilizada por todos os gastos com material, equipamentos e mão de obra. 
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d) Responsabilizar-se pelas despesas dos encargos sociais, previdenciários, tributários, referentes aos 

honorários da execução dos serviços e despesas. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 

 6.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução dos trabalhos da CONTRATADA serão 

exercidos pela CONTRATANTE, através do servidor Guilherme Koch, inscrita no CPF 087.369.839-

85 o qual poderá, junto ao representante do CONTRATADO, solicitar a correção de eventuais falhas 

ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo de 2 (dois) dias, 

serão objeto de comunicação oficial ao CONTRATADO, para aplicação das penalidades previstas 

neste Contrato. 

 6.2. 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 SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 7.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua rescisão administrativa, nas 

hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, com as conseqüências 

previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

 7.2. A rescisão contratual poderá ser: 

 7.2.1. Determinada por ato unilateral da CONTRATANTE, nos casos enunciados nos incisos I 

a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

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

licitatório, desde que demonstrada conveniência para a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

 8.1. Sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA 

ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa: 

 8.2. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato: 
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 8.2.1. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não 

cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento); 

 8.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Edital, a CONTRATANTE poderá 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 

87 da Lei 8.666/93, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da(s) obra(s) não entregue(s). 

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

conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. 

 8.5. A Administração poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta cláusula, se 

admitidas as justificativas apresentadas pela licitante vencedora, nos termos do que dispõe o artigo 43, 

parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA NONA- DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente termo, na 

forma da lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

10.1. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às diretrizes da Lei nº 

8.666/93, e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO  

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal, SC, para qualquer procedimento relacionado com o 

cumprimento do presente Contrato. 

 

Ipira/SC, 02 de setembro de 2021. 
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Jocimar Rodrigo Fontana Me  

CONTRATADO 

Jocimar Rodrigo Fontana 

 

 

Fundo Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 

Claudinéia Koch Moraes 

 

FISCAL DE CONTRATO: 

 

GUILHERME KOCH 

CPF: 087.369.839-85 

Engenheiro Civil -CREA/SC 158950-1 

 

 

Testemunhas: 

 

_________________________ 

Camila Ganzala Dreher 

CPF nº 097.072.069-69 

 

__________________________ 

Cristiane Ferri 

CPF nº 098.633.269-09 

 


