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CONTRATO Nº 070/2017.  
 

INSTRUMENTO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS E A EMPRESA ELIANE 
SILVA BARBOSA - MEI.  

 
Pelo presente instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS, com 
sede na Avenida Francisco Alves da Silva, nº 443, centro, Telefone: (67) 3448-1894 
Deodápolis – MS, CEP 79.790-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 03.903.176/0001-
41, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ nº 12.270.817/0001-69, 
denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ELIANE SILVA BARBOSA - 
MEI, inscrita no CNPJ/MF 12.032.281/0001-43, com sede a Rua Eurides Pereira de 
Souza nº 17-A, na cidade de Navirai/MS doravante denominada CONTRATADA, nos 
termos do resultado da Dispensa de Licitação, regido pela Lei Federal n.º 8666/93, 
celebram o presente contrato, o qual se regerá pelas seguintes cláusulas: 
 
REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE, o Prefeito Municipal Senhor  
Valdir Luiz Sartor, portador do RG nº 131.8154 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 
312.958.780 - 20, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Av. Osmir de Andrade 
nº 80 - centro, nesta cidade e  a CONTRATADA, a Sra Eliane Silva Barbosa, 
brasileira, solteira, portador do CPF nº 040.582.551-02 e Cédula de Identidade RG nº 
001.769.445 - SSP/MS,  domiciliado à Rua Ramão Atanagildo Flores, nº 209, Bairro 
Jardim Progresso, na cidade de Navirai - MS. 
 
DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em 
decorrência da autorização do Prefeito Municipal, exarada em despacho constante do 
Processo Licitatório nº 103/2017, gerado pela Dispensa de Licitação nº 036/2017, 
que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse 
contido. 
 
DO REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta 
 
FUNDAMENTO LEGAL: O Procedimento Licitatório foi considerado dispensado de 
Licitação com base no Artigo 24 Inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 12 de junho de 
1993 e alterações. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
A CONTRATADA se obriga a fornecer 53 Óculos de Grau visando atender ao 
programa social de atenção a população carente do município, que apresentarem 
receituário comprovando a necessidade da utilização de óculos. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
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O prazo de vigência do presente contrato é de 05 (cinco) meses, iniciando-se em 04 
de Agosto de 2017 e findando-se em 03 de Janeiro de 2017, podendo ser prorrogado 
de acordo com a Lei Federal 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Dá-se a este contrato o valor total de R$ 7.950,00 (Sete mil novecentos e cinqüenta 
reais) para o fornecimento do objeto previsto na cláusula segunda, sendo pagos de 
forma parcelada conforme fornecimento, mediante a emissão de Nota Fiscal  Os 
pagamentos estarão condicionados, ainda, à comprovação, pela CONTRATADA, de 
estar em dia com as obrigações perante o FGTS, Tributos Federais e Trabalhistas, 
mediante a apresentação das Certidões em plena validade. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES 
 
Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério, exercer ampla, irrestrita e permanente 
fiscalização de todas as fases de cumprimento do presente contrato, e, o 
CONTRATADO declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de 
inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE. 
 
 § 1º - O CONTRATADO assume, como exclusivamente suas, as 
responsabilidades pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 
prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros. 
 
 § 2º - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado de notificação administrativa ao 
CONTRATADO, sob pena multa. 
 
 § 3º - O CONTRATANTE não respondera por quaisquer ônus, direitos ou 
obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária, securitária, ou 
indenizações civis decorrentes de acidente de trânsito durante a execução do presente 
contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, ao 
CONTRATADO. 
 
 § 4º - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos 
assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execução do 
presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 
de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
 § 5º - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora 
estabelecidas, sujeitará a Contratada as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 
em sua atual redação, garantia previa e ampla defesa em processo administrativo. 
 
 § 6º - O valor das multas corresponderá a gravidade da infração, até o máximo 
de 2% (dois por cento) do valor do contrato, em cada caso. 
 
 § 7º - As multas previstas nesta cláusula não tem caráter compensatório  e o 
seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO 
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A rescisão do contrato poderá ser: 
 
I – determinada por ato unilateral e escrito do Legislativo, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº8.666/93; 
 
II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para do Legislativo; 
 
III – judicial, nos termos da legislação; 
 
 § 1º - O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 § 2º - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA SÉXTA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
 
Dentro do prazo regulamentar, o CONTRATANTE providenciara a publicação do 
resumo do presente contrato, no Diário Oficial da Prefeitura Municipal e afixado no 
mural de avisos da Prefeitura Municipal de Deodapolis - MS. 
 
CLÁUSULA SETIMA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS 
 
Constituíra encargos exclusivo do CONTRATADO o pagamento de tributos, tarifas, 
emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução 
de seu objeto. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 09 - Gerencia Municipal de Saúde, 09.18 - Fundo 
Municipal de Saúde, 10.301.0404 - Atenção Básica, 2.071 - Manutenção da Saúde 
com Recursos do FIS, 3.3.90.32.00.0081 – Material de Distribuição Gratuita. 
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
Será responsável por fiscalizar os serviços prestados objeto deste contrato o Sr. Jean 
Carlos Silva Gomes nomeado pela Portaria Nº 278/2017 de 27 de abril de 2017. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DIPOSIÇÕES FINAIS 
 
I - Fica o presente contrato para todos os efeitos de Direitos, vinculado a Dispensa de 
Licitação nº 036/2017, nos termos do Inciso XI do Art. 55 da Lei n.º 8.666/93, em sua 
atual redação. 
 
II - Os casos omissos neste instrumento, por ocasião da execução do objeto, serão 
aplicáveis a Legislação, pertinente a espécie, nos termos do inciso XII do Art. 55 da  
Lei n.º 8.666/93, em sua atual redação. 
 
III - Compete ao CONTRATADO manter, durante toda a execução do presente 
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contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
IV - A Prefeitura Municipal de Deodapolis - MS comunicará aos órgãos incumbidos da 
arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as 
características e os valores pagos, nos termos do § 3º do Art. 55 da Lei n.º 8.666/93, 
em sua atual redação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO:  
 
O foro do presente contrato será o da Comarca de Deodapolis - MS, excluído qualquer 
outro.  
 
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o presente termo, com 
02 (duas) cópias de igual teor, as partes contratantes e duas testemunhas que a tudo 

assistiram. 

Deodápolis – MS, 04 de Agosto de 2017. 
 
 
 

___________________ 
VALDIR LUIZ SARTOR - Pela Contratante 
 
 
 
 
___________________ 
Eliane Silva Barbosa - Pela Contratada 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
__________________ 
Rosineia Gomes de Assis 
CPF: 135.350.718-10 
 
 
 
___________________ 
Orlindo dos Santos Souza 
CPF: 095.673.758-79 
 

 
 
 
 
 


