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DEPARTAMENTO: Secretaria de Saúde e vigilância Sanitária
RESPONSÁVEL : Secretaria de Saúde e Vigilância sanitária

RECURSOS: ORÇAMENTÁRIOS
DOTAÇÕES
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Exercício: 2020

04 Fundo Municipal de Saúde

0401 Fundo Municipal de
Saúde

]0 305 0010 2.]44 - Combate ao COyID- lg

AUTORizo A ABERTURA DO Processo

DATA :28/08/2020
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Oficio Especial -- Dep. Licitações

Cristais Paulista, 28 de agosto de 2020

'~

Contrato ;,; .; ''-: .,.« =\5=U:ê';:.=UÃ.gv.:uV'ã.;B'' -.
Cordialmente

limo. Dr.

gli D Procurador Jurídicos do Município
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PROCESSO LICITATÓRIO no. XXXXXXX/XXXX

DISPENSA DE LICITAÇÃO NO. XXXXXXX/XXXX

CONTRATO ADMINISTRATIVO N'. XXXXXXX/XXXX

queseregerápelaLc l:ederaí n'ndl:)esaquipactuadasedeacordoconloestabelecldonaLeiFederal na
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1) DACONTRATANTE

x;;';;i;;
formalidades e exigêncnpromissognnans.iro previsto no contrato. desde que cumpridas todas as

termosmoanh.ar e fiscaHzar a execução do Contrato. por meio de servidor especialmente designado. nos

DACONTRATADA

al Manter. durante a vigência do contrato. todas as condições de habilitaçãoexigidasi

2)

2
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c) Responder perante terceiros por eventuais danoscausados

U il: :l:l;::i iHIBE='i$1
=:=='===:1.::='=:=1:===1=.=='11='E':lll:l.: Tl: ; :*

;=::=:;á=:=:== =:'.=:.,='"
ç: :=:=: :=:JT:=i;='=:::,===:':: ::

$ :i18il:art. lo. {l, "a" da Medida Provisória n'. 961, de 6 de mab de

o na presente licitação, desde que tal ato represente condição

.''''\:

c,ontrato correrão à conta DANDO nte âoa OR oAMmNTáRIA: As despesas decorrentes do presente
EXEKCiCIO= 2020

04 Fundo Municipal de Saúde
0401 Fundo Municipal de Saúde

1 0 305 001 0 2.144 - Combate ao COVID-19

3.3.90.39.00 - Outros Será. de Terceiro Pessoa Jurídica
Valor Global: R$ XXX.xx {XXXX)
Fonte: 12140000 - Transferência SUS Bloco de Custeio

.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
Avenida Antõnio Prado, 2720 - Centro - CEP. 14460-000

Fine:(16) 3133.9300 - Fax: j16) 3133.9300

FISCALIZAÇÃO: Competirá à CONTRATANTE

s serviços constantes do objeto. pelo que

SR;l=.d:li;=:OS SERVIÇOS: A execução dos serviços a serem

unicípio de Cristais Paulista. abrangendo todo perímetro

$HHHiHl::;:a iu;i,::ll' i;l*::
H:lW$ii:;"a:!, :s; ::::l=:::=.':

PARÁGRAFO PRIMEIRO; A rescisão do Contrato poderáser

1 - determinada por ato un edera e escuto da Contratante: nos casos enumerados nos itens l a Xll

11 - amigável. por acordo entre as partes.

111 - judicial: nos termos dalegislação.

PARÁGRAFO SEGUNDO; Rescindido o Contrato. a Contratada terá retido todo o crédito decorrente do
presente instrumento. até o limite dos prejuízos causados à Contratante ou a terceiros.

Wlilf$1BÃFpi?;::;:n:!i: :s
l -Advertência
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ll .Multa

111 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeítt rr-
uunicrpal de Cristais Paulista. por prazo não superior a 2 (doisjanost -- -- " - ''-G""-'

"t.' =Z=: ==:=1==': ":::' T:l ===.::'===!=g=, ::: :':=:=

IÍ$iHll;ÚI.l

PARÁGRAFO SEXTO: A multa poderá ser aplicada conjuntamente com outras cominações legais e

il $: 1 iiuiiE.ii;l:iiberá recurso à autoridade superior àquela que
a notificação, ficando sobrestada a mesma até o

'''\

..'' :

CLÁUSULADÉCIMAQUINTA-DAVINCULAÇÃOÀLICITAÇÃ0:0presenteContratoestávinculado ao

Processo Licitatório n' XXXXXxx/XXXX-CPL/PMA. que contém a DISPENSA DE LICITAÇÃO NO.
5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
Avenida Antõnio Prado, 2720 - Centro - CEP. 14460.000

Fine:(16) 3133.9300 - Fax:(1 6) 3133.9300

iE H l:lilTI ::il .ilH
ro da Franca. Estado de São Paulo, como

== :.=; ::='=='::;.-;'; .*','' ' :"
'\

CRISTAIS PAULii -SP; XX de XXXXX de 2020

'refeita Municipal
IDES

xxxxxxxxx
CONTRATADA

Testemunhas

Nome: xxxxx
RG

Nome: xxxxx
RG



.w.
8 "':"'":n;iHilR=Hn:="'"«

PARECER JURÍDICO
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E o parecer,
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PROCESSO LICITATÓRIO na. 5012/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Na. 0012/2020

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 0018/2020

''''h



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
Avenida Antõnio Prado, 2720 - Centro - CEP. 14460-000

Farei(16) 3133.93Q0 - Fax: (46) 3133.93QO

H$E$3i;;n;l=nBil: :lll J:l:

==i:.:*='1:= '=1.:=:*='. 1:= '=.=
:=::==';:=\=='=::: ;i r=:::=: :=

E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: Os direitos e

o definidos nos artigos 60 a 79. da Lei Federal n' 8.666/93. e

1) DACONTRATANTE

a) Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dosprodutos

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA de acordo --- -
cláusulas contratuaisdurante a vigênciado respectivocontrato: --- " uu ',u-lE d

11 BATI :llil::::li=:'=: : 1:r:;::==:: :!
ü. :nnr com o compromisso financeiro previsto no contrato: desde que cumpridas todas as
formalidades e exigências aliconsignadas

termos do art 67: da Lei n'8.666 993: do Contrato. por meio de servidor especialmente designado, nos

2) DACONTRATADA

al Manter: durante a vigência do contrato. todas as condições de habilitaçãoexigidas

2
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.Í)PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
Avenida Antõnio Prado, 2720 - Centro - CEP. 14460-000

Forte: (16) 3133.930Q - Fax: (46) 3133.9300

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO: O valor global do presente contrato é de R$

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), conforme os quantitativos indicados na Planilha de Preços
constante da proposta comercial apresentada pela CONTRATADA na DISPENSA DE LICITAÇÃO Na.

'''h.

==i: :*:';:= =::=::='. ::= ';==
E=':==;:=;.=='=::; ;i =:::::: :=

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: Os direitos e

responsabilidades dos contratantes estão definidos nos artigos 60 a 79. da Lei Federal n' 8.666/93. e
em especial:

1) DACONTRATANTE

a) Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dosprodutos

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA. de acordo com as
cláusulas contratuais durante a vigência do respectlvocontrato

11 BlÇI illll::::l:quer anormalidade no objeto deste instrumento.

de acordo com as especificações e condições

formallnrarecom xo comsrom sso financeiro previsto no contrato. desde que cumpridas todas as

termos do altar e: da alzar a execução do Contrato. por meio de servidor especialmente designado. nos
2) DACONTRATADA

a) Manter durante a vigência do contrato. todas as condições de habllitaçãoexigidasl
bl Executar os serviços na forma prevista no presente nstrumento;

2

/'

TEM UND QTDE DESCRIÇÃO

Prestação de Serviços Médicos
IEspeclalidade: Clínica Médica) em
Plantio de Urgência e Emergência
l24 horasl. para enfrentamento ao
COVID-19

R$ 15.000,00

V. UNIT. V:TOTAL

l PLANTIO
DE ]2 H

3

MESES R$ 45.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
Avenida Antõnio Prado, 2720 - Centro - CEP. 14460.000

Forte; (16) 3133.9300 - Fax: (16) 3133.9300

cl Responder perante terceiros por eventuais danoscausados

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: A CONTRATADA deverá apresentar nota Hscal para
liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE. mediante ordem bancária creditada ern conta

corrente aoi fornecedor no prazoide il 0 aulista.ias contados da apresentação dos documentos junto ao

U il:ãillH Hlh;:En'lSI
PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se. no ato
aa aiestaçao. os serviços fornecidos estiverem em desacordo com as especificações apresentadas e

:.=:;,k'=1=1== =1'.=1..1:""
:=: :=:JT:=;=='=':,:==:'=1 ::

Medida Provisória na. 961, de 6 de maio de

taçãa, desde que tal ato represente condição

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇ:O ORmeMENTÁRIA= As despesas decorrentes do presente Contrato
EXERcÍcio: 2020

04 Fundo Municipalde Saúde

0401 Fundo Municipal de Saúde

1 0 305 0010 2.144 - Combate ao COVID-1 9

3.3.90,39.00 - Outras Serv. de Terceiro Pessoa Jurídica

Vak)r Gbbal: R$ XXX.xx {xXXX)

Fonte: 12140000 - Transíérência SUS Bloco de Custeio
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FISCALIZAÇÃO: Competirá à CONTRATANTE

s serviços constantes do objeto. pelo que

=Ril=:a:li :OS SERVIÇOS: A execução dos serviços a serem
unicípío de Cristais Paulista. abrangendo todo perímetro

$iHlãlil i : :n:lli;l.!!

lil$rl} i ;::$=' !: ::::: $ :
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A rescisão do Contrato poderáser

1 - determinada por ato uni ateral e.escuto da Contratante. nos casos enumerados nos itens l a Xll

11 - amigável, por acordo entre as partes

11 - judicial: nos termos dalegislação

PARÁGRAFO SEGUNDO: Rescindida o Contrato. a Contratada terá retido todo o crédito de'- -- ' .
presente instrumento. até o limite dos prejuízos causados à Contratante"ou a terceiros çuríeilEC ao

l Advertência
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n -Multa

H
lia ação e 2 doismeos: de contratar com a Prefeitura

=T=1====.: :'===;=. ::=:: :';=!=

PARÁGRAFO SEXTO: A multa poderá ser aplicada conjuntamente com outras comlnações legais e

: l BÍliS:'1;$Ê:'::=:: : : :=:':===E=

HHiliFi iziiii Contrato será publicado. na forma de

i='=1=1='=::1 .1',11,:i:l
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66/1993edaLei Federal na.

z:=;=;.:=: :===.:=:=::

i$illi ITBil;'lUI lyi:::: ::: =:='::

CRISTAIS PAULISTA-SP, 01 de SETEMBRO de 2020

ziú:lÚÚ:ú

Nome
RG



Ei l URA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA - SP
Aviso de Ratificação

PREF
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