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CONTRATO FMS Nº 009/2021.  
PROCESSO Nº 0366/2021. 
DISPENSA DE LICITAÇÃO FMS Nº 007/2021.   
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A 
E A PROFISSIONAL AUTÔNOMA MARIA ROZILENI BATISTA 
BRAGA, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, Estado do Espírito Santo, sediado à 
Rua Espírito Santo, 94, centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob n° 10.551.277/0001-66, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, SR. PETER NOGUEIRA DA 
COSTA, brasileiro, solteiro, dentista, inscrito no CPF nº 110.524.217-09 e no RG sob o nº 3030106-SPTC, residente e 
domiciliado na Rua Espírito Santo, 172, Centro, Mimoso do Sul, CEP: 29.400-000, doravante denominado 
CONTRATANTE e pelo Secretário Municipal de Saúde, o Sr. ELIÉDSON VICENTI MORINI, brasileiro, inscrito no 
CPF sob o nº 100.019.877-47 e no RG sob o nº 223808577 - DETRAN/RJ, residente e domiciliado na Rua Projetada, 
s/nº Funil, Mimoso do Sul/ES, CEP 29.400-000 e, de outro lado e, a Profissional Autônoma MARIA ROZILENI 
BATISTA BRAGA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 015.255.387-80, residente na Rua Crispim Braga, s/n, 
Bairro Morro da Palha, Mimoso do Sul- ES, Cep: 29.400-000, doravante denominada CONTRATADA, celebram o 
presente Contrato, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, de 
acordo com os termos do Processo Administrativo nº 0366/2021, parte integrante deste Contrato independente de 
transcrição, com a Proposta apresentada pela CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as 
condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste Contrato, que será regido pelas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1.O Fundo Municipal de Saúde do Município de Mimoso do Sul, neste ato, declara seu interesse em firmar o 
presente compromisso contratual, a fim de garantir a contratação de profissional autônoma para prestação de 
serviços de lavadeira para a lavagem e higienização de enxoval de uso da Unidade Sanitária “Dr. Lincoln Galvêas 
Martins” – US3 e CIAMM – Centro Integrado de Atenção à Mulher Mimosense, conforme quadro sinóptico a seguir: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT/UN MÊS VLR UNITÁRIO VLR TOTAL 
1 Lavagem do enxoval da Unidade Sanitária “Dr. Lincoln Galvêas 

Martins” – US3, compreendendo: lençóis, toalhas, fronhas jalecos e 
peças de limpeza. 

100 peças 11  R$ 4,35 R$ 4.785,00 

2 Lavagem do enxoval do CIAMM – Centro Integrado de Assistência 
da Mulher Mimosense, compreendendo: lençóis, toalhas, fronhas 
jalecos e peças de limpeza. 

100 peças 11 R$ 4,35 R$ 4.785,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
2.1. Os recursos financeiros destinados à cobertura das despesas oriundas do presente contrato correrão à conta do 
seguinte recurso orçamentário: 080 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – 080001.10122000112.044 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECREATARIA – ELEMENTO DE DESPESA: 
33903600000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA – FICHA: 000012 – FONTE DE RECURSO: 
12110000000. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO: 
3.1. O valor total do presente contrato é de R$ 9.570,00 (nove mil quinhentos e setenta reais). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
4.1. O período da execução dos serviços será 11 (onze) meses.    
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA: 
5.1. O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2021.  
5.2. A prestação de serviços dar-se-á em 24h (vinte e quatro horas), contados após o recebimento da Autorização de 
Fornecimento pela contratada e começará a fluir no mesmo dia de seu recebimento, salvo se houver pedido formal 
de prorrogação devidamente justificado pela contratada e acatado pelo Fundo Municipal de Saúde. 
5.3. As peças deverão ser entregues diretamente na “Unidade Sanitária Dr. Lincoln Galvêas Martins” – US3 e CIAMM 
– Centro Integrado de Assistência da Mulher Mimosense. 
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CLÁUSULA  SEXTA -  DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
6.1. O serviço será recebido da seguinte forma: 
b) Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis após o recebimento provisório, mediante “atesto” na nota 
fiscal/fatura, depois de comprovada a adequação aos termos contratuais e aferição do direito ao pagamento. 
66.2. O recebimento e a aceitação do serviço estão condicionados ao enquadramento nas especificações do objeto, 
descritas neste instrumento e obedecerão ao disposto no Art. 73, incisos I e II, e seus parágrafos da Lei n.º 
8.666/93, no que lhes for aplicável. 
6.3. O recebimento não exclui qualquer responsabilidade da contrata pela qualidade dos serviços prestados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
7.1. Prestar os serviços conforme especificação, quantitativo e qualitativo constante neste instrumento, bem como 
obedecer às informações constantes na Autorização de Fornecimento. 
7.2. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado do objeto, assumindo a responsabilidade pelos encargos fiscais e 
comerciais resultante da contratação. 
7.3. Efetuar a prestação dos serviços dentro dos padrões de qualidade exigidos e com os prazos de validade em 
vigor. 
7.4. Não subcontratar o objeto contratado, sem o consentimento prévio do contratante, o qual, caso haja, será dado 
por escrito. 
7.5. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio do contratante  ou  
a   terceiros,   em   virtude   de   ação   ou   omissão,   culposa  ou  dolosa,  procedendo imediatamente aos reparos 
ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente. 
7.6. Acatar a fiscalização do objeto contratado, realizada pelo contratante, que deverá ter suas solicitações atendidas 
imediatamente. 
7.7. Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente ao Fundo Municipal de Saúde ou 
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do fornecimento do objeto contratado, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização realizada pelo setor competente. 
7.8. A contratada obriga-se a entregar devidamente lavada e passada toda a roupagem que serve a Unidade 
Sanitária “Dr. Lincoln Galvêas Martins” – US3 e CIAMM – Centro Integrado de Assistência da Mulher Mimosense. 
7.9. A contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
Contrato em que verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução. 
7.10. Recolher, semanalmente, o material a ser lavado diretamente na Unidade Sanitária Dr. Lincoln Galvêas Martins” 
– US3 e CIAMM – Centro Integrado de Assistência da Mulher Mimosense e devolvê-los devidamente limpos, passados 
e acondicionados após 07(sete) dias após o recolhimento. 
7.11. Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesa, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais de acidentes 
de trabalho, bem como alimentação, transporte ou como benefício de qualquer natureza decorrente da prestação 
dos serviços. 
7.12. Assumir todos os possíveis danos fiscais ou materiais, causados a Secretaria Municipal de Saúde ou a terceiros 
advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução dos 
serviços. 
7.13. Arcar com prejuízos causados ao Fundo Municipal de Saúde, podendo ser descontados nas faturas de 
prestação de serviços. 
7.14. Arcar com qualquer tipo de despesa ou obstáculo que venha a onerar o contrato, entre eles o deslocamento 
para a execução dos serviços. 
7.15. Comunicar ao contratante, imediatamente, após o pedido de fornecimento, os motivos que impossibilite o seu 
cumprimento. 
7.16. Comunicar ao contratante qualquer problema ocorrido na execução do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
8.1. O contratante não se responsabiliza por outras despesas que surjam em decorrência deste Contrato, efetuadas 
entre a contratada e terceiros, e muito menos, aquelas que não figurarem expressamente no presente termo de 
contrato.  
8.2. Emitir a Nota de Empenho; 
8.3. Fornecer à contratada, junto com cópia da Nota de Empenho, todos os elementos que possam ser 
indispensáveis para prestação dos serviços do presente contrato. 
8.4. Atestar a prestação dos serviços no que tange a sua qualidade e quantidade observando as condições 
estabelecidas neste contrato. 
8.5. Designar previamente servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato. 
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8.6. Acompanhar e fiscalizar a quantidade do serviço e o prazo de sua execução, na forma prevista na Lei 8.666/93, 
por meio do setor responsável, apresentando diretamente à contratada qualquer reclamação ou exigência em relação 
aos mesmos. 
8.7. Notificar a contratada sobre qualquer irregularidade verificada na execução do contrato e solicitar, por escrito, 
preferencialmente por meio de ofício ou e-mail, a correção de irregularidades ou defeitos encontrados durante a 
execução do serviço. 
8.5. Efetuar o pagamento à contratada nos termos estabelecidos neste instrumento. 
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO: 
9.1. O contratante fiscalizará os serviços prestados, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, de forma a 
fazer cumprir rigorosamente as especificações, prazo, proposta e condições para entrega dos serviços. 
9.2. A Secretaria Municipal de Saúde designa a servidora municipal Srª ANA PAULA RODRIGUES FABER, para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 
9.3. A atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral da contratada no que se refere a 
prestação dos serviços, à execução do contrato e as implicações próximas ou remotas perante o contratante e/ou 
terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do contrato não implica em 
co-responsabilidade do contratante. 
9.4. A contratada deve permitir e oferecer condições para a mais completa fiscalização do contratante fornecendo-lhe 
informações, propiciando o acesso às documentações pertinentes e, atendendo as observações e exigências 
apresentadas pela fiscalização.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO:  
10.1. A contratada receberá do contratante, como pagamento da prestação de serviços de lavadeira, a importância 
de R$ 9.570,00 (Nove mil quinhentos e setenta reais), sendo a quantia de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) 
mensais durante 11(onze) meses, a serem pagos na Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde do Município de 
Mimoso do Sul.   
10.2. O contratante efetuará o pagamento à contratada em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita e atestada pela Secretaria Municipal de Saúde vedada à 
antecipação de pagamento para cada faturamento. 
10.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo dos 
serviços pelo Fundo Municipal de Saúde.  
10.4. Ocorrendo erros na apresentação do (s) documento (s) fiscal (is), o (s) mesmo (s) será (ão) devolvido (s) à 
contratada para correção ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação da nova fatura devidamente corrigida. 
10.5. O contratante poderá deduzir do pagamento, importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 
contratada em decorrência de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da contratada. 
10.6. O pagamento será efetuado após a apresentação ao setor competente do Fundo Municipal de Saúde de 
documento fiscal hábil (Nota Fiscal Eletrônica), sem emendas e rasuras, em duas vias, atestada pela Secretaria 
Municipal de Saáude. 
10.7. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções, serão devolvidas à contratada para correção, e o pazo 
para pagamento será contado somente a partir da data de apresentação da fatura devidamente corrigida. 
10.8. Para fins de pagamento, poderá ser solicitada a apresentação das certidões negativas de débitos da 
contratada, relativas ao FGTS e INSS. 
10.9. O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente em qualquer agência da rede bancária 
indicada pela contratada. 
10.10. É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste 
Contrato. 
10.11. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual. 
10.12. A contratada arcará com todos os custos referentes à mão de obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos 
os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos equipamentos, transporte, seguros de qualquer 
natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários ao fornecimento dos 
produtos objeto deste Contrato. 
10.13. Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS SANÇÕES: 
11.1. O contratante poderá suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos processos de aplicação das 
penalidades. 
11.2. As penalidades aplicadas à contratada serão registradas através de meio hábil que possibilite consulta e acesso 
à informação por terceiros. 
11.3. A contratada não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias expressamente concedidas pelo 
contratante, em virtude de caso fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado pelo Fundo Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO: 
12.1. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do Fundo Municipal de Saúde, nos 
casos previstos no artigo 78 a 80 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GESTÃO DO CONTRATO: 
13.1. A gestão do contrato será exercida pela servidora Srª LUCIANA DE OLIVEIRA DIAS, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
14.1. O Fundo Municipal de Saúde se reserva o direito de recusar o pagamento se os serviços prestados não estiverem 
de acordo com as especificações contidas neste termo contratual. 
14.2. Esclarecimentos e informações poderão ser obtidos na Secretaria Municipal de Saúde, pelo telefone (28) 3.555-
4836. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA REGULAMENTAÇÃO CONTRATUAL: 
15.1. O presente contrato será regulado pelas normas contidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
não podendo a contratada alegar a ignorância com relação ao conteúdo de todos os artigos citados no contrato, que 
deverão ser atendidos integralmente, expressando, ainda, concordância incontestável com todos os seus termos, a 
partir de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO: 
16.1. Este Contrato está vinculado aos preceitos estabelecidos na Lei Federal nº 8.666/93 e ao Processo 
Administrativo nº 0095/2020. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO: 
17.1. O presente contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Município, dando-se cumprimento ao 
disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: 
18.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo, em detrimento de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas relativas a este Contrato. 
 
E, por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que, 
após lido e achado conforme, vai assinado pelas partes. 
 

Mimoso do Sul/ES, 08 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
              FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
            Representado pelo Prefeito Municipal                               Representado pelo Secretário Municipal de Saúde 
                  PETER NOGUEIRA DA COSTA                                                             Eliédson Vicente Morini 

           Contratante                                                                              Contratante 
 

 
MARIA ROZILENI BATISTA BRAGA 

Profissional Autônoma 
Contratada 


