
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES 

Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

CONTRATO Nº      /2020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 092/2020 – CHAMADA PÚBLICA 007/2020 

Processo Administrativo Municipal n° 152/2020 
 

   A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA, Estado de São Paulo, Pessoa 

Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 45.704.053/001-21, com sede na na 

Praça. Cel. João Olímpio, 91, Centro, na cidade de Cunha, devidamente representada por seu 

Prefeito Municipal, ROLIEN GUARDA GARCIA, residente e domiciliado nesta cidade, 

doravante designada PREFEITURA, e A. RAZZO MEI CLINICA MEDICA, pessoa jurídica 

inscrita no CNPJ sob o nº 35.040.474/0001-41, com sede à Rua Ziembinski, 366, Alto da Lapa, 

município São Paulo, Estado de São Paulo, representado pela Sra. Ananda Razzo Mei, 

portadora da cédula de identidade nº 26.425.654-2 e CPF nº 328.247.328-14, doravante 

denominada(s) CONTRATADA (S), resolvem firmar o presente ajuste de Contrato, nos termos 

das Leis 8.666/1993, nos autos do processo de Chamada Pública 007/2020, em epígrafe, 

mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, CARACTERÍSTCAS E CONDIÇÕES.  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL MÉDICO NA 
ÁREA DE INFECTOLOGIA VISANDO A PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID – 19, pelo 
período de 3 meses. 
 
1.1.  CARACTERÍSTICAS: 
 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VL. MENSAL VL. TOTAL 

1 3 MESES 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL 
MÉDICO NA ÁREA DE INFECTOLOGIA 
VISANDO A PREVENÇÃO E COMBATE DO 
COVID – 19. 

7.000,00 21.000,00 

   VALOR TOTAL 21.000,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

2.1 - A ordem de entrega expedida após a assinatura do Contrato indicará: o nome da 

Empresa, o local de entrega ou da prestação de serviço, o item e a quantidade solicitada. A 

Contratada fica obrigada a fornecer ou prestar o serviço no prazo pactuado, sob pena de serem 

aplicadas as sanções previstas no Contrato. 

2.1.1 - A Ordem de Entrega será enviada ao fornecedor por meio de fax e/ou e-mail informados 

na proposta comercial da Empresa; será ônus da empresa vencedora comunicar eventual 

alteração do fax e do e-mail informados em sua proposta comercial. 

2.1.2 - O fornecedor/prestador de serviço que, convocado, recusar-se injustificadamente em 

confirmar o recebimento da ordem de entrega/serviço no prazo de 01 (um) dia útil após o 

recebimento, poderá sofrer as sanções previstas pela inexecução do ajuste. 

2.2 - A contratação com fornecedor/prestador de serviços será formalizada por intermédio de 

Contrato, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de 

entrega/serviço ou outro similar, conforme disposto no artigo 62, da Lei 8666/93.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA – REGIME DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.1. O objeto do presente contrato será executado em regime de prestação de serviços sem 

vínculo empregatício, por empreitada global 

3.2. Os serviços deverão ser executados pelo período de 3 meses, podendo o contrato ser 

prorrogado, a critério da administração, até o limite imposto pelo art. 57, II, da Lei 8.666/93.  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES 

Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

 

CLÁUSULA QUARTA – VALOR, PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 – O presente contrato tem o valor total de R$ 21.000,00 (trinta mil reais), divididos em 3 

parcelas iguais e consecutivas no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), no qual onerará as 

seguintes dotações orçamentárias: 

 
05 - SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO 
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Fonte de Recurso: 05-312 - RECURSOS COVID-19 - UNIÃO 

2.014.3.3.90.39.00.00.00.00 (272) - MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS 
AO DESENVOLV SUST 

 
4.2 – O pagamento será efetuado por meio de cheque nominal ou depósito em conta corrente 

indicada pela empresa contratada em até 10 dias úteis a partir do recebimento da Nota Fiscal 

Eletrônica (Portaria CAT nº 173/2009), devidamente conferida e atestada pela unidade 

competente. 

4.3. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente 

solicitado ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, 

que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

4.3.1. Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 

pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 

 
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Prestar Serviços objeto deste contrato nas condições previstas em lei 

5.2. Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato a terceiros, sob pena de 

rescisão. 

5.3. Manter durante toda a execução deste contrato, compatibilidade com as obrigações 

assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação, 

apresentando documentação revalidada se algum documento perder a validade. 

 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento. 

6.2. Indicar responsável pelo acompanhamento da execução deste contrato. 

6.3. Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinado para a entrega 

do objeto contratado. 

6.4. Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA 

7.1. Nos termos do Art. 56 “caput” da Lei Federal Nº. 8.666/93 e demais alterações posteriores, 

não será exigida da contratada a prestação de garantias. 

 
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO E SANÇÕES 

8.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à 

sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
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8.2. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da 

hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º 

da Lei Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, 

unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, 

ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. E 

ainda será aplicada multa de 10 % sobre o valor total do contrato. 

 
CLÁUSULA NONA - DO FORO 

9.1 - As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia expressa a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e que 

não possa ser resolvida de comum acordo entre as mesmas. E, por assim estarem justas e 

contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Cunha, 29 de setembro de 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
Prefeitura Municipal de Cunha - SP 

ROLIEN GUARDA GARCIA 
Prefeito Municipal 

 

A. RAZZO MEI CLINICA MEDICA 
Ananda Razzo Mei 

Contratada 

 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Nome:  Nome: 
RG nº:  RG nº: 


