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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00085/2018 

COMPRA DIRETA Nº 00070/2018 
 

 
 
  Em 22 de março de 2018, o Município de Divisa Nova, Estado de Minas Gerais, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, sediado na Praça Presidente Vargas, nº 01, na cidade de Divisa 
Nova/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.243.279/0001/08, neste ato representado pelo seu Prefeito  
Municipal, o Sr. Elias Tassoti, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº M-5.380.390 
inscrito no CPF 721.502.206-44, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a 
ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 
15.577.756/0001-75, situada a Est. Padre José Kentenich, 01, Zona Rural, na cidade de Poços de 
Caldas - MG, neste ato representada pela Sr.(a) Maria de Lourdes Froes São Juliano,  portadora do CPF 
nº 285.512.576-68, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, conforme a Lei nº 
8.666/93 e posteriores alterações, resolve firmar o presente CONTRATO, observadas as cláusulas e 
condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS DISPOSITIVOS LEGAIS 
1.1. O presente CONTRATO fundamenta-se na Compra Direta n° 00070/2018, regida pela Lei Federal 
8.666, de 21 de junho 1993, alterada pela Lei 8.883/94, além dos preceitos de direito público, e, 
supletivamente, nos princípios da teoria  geral  dos  contratos conjuntamente com as disposições do 
direito privado 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – Constitui objeto de presente contrato, a contratação de clínica para tratamento de dependentes 
químicos, em obediência à ordem judicial encaminhada por meio do ofício n° 275/2018.1609-2/2017, 
com vistas a internação de C. H. M. C.. 
  
Nº Descrição Unid. Quant. Valor Unit.  Valor Total  

1 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM CENTRO DE 

RECUPERAÇÃO DE ALCOOL E DROGAS 
QTDE 6 733,33 4399,98 

 
TOTAL............................................................................................................................... 4.399,98 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – O início do CONTRATO fica fixado a partir de 28/03/2018 sua assinatura, encerrando-se em 
27/09/2018. 
 3.1.1 - A Contratada deverá informar à Contratante, no prazo máximo de 3(três) dias a 
ocorrência conpreendida pelo interno ou sua família com relação ao seu desligamento da instituição. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1 - O dependente deverá ficar internado nas dependências da Contratada para fins de tratamento de 
dependência química.  
 

4.2 - O dependente deverá estar acompanhado por uma equipe multiprofissional e deverá realizar  
atividades psicossociais e terapêuticas, com vistas à sua recuperação. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 
5.1 – A fiscalização da prestação dos serviços será efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde, por 
meio de seus servidores, de forma a fazer cumprir rigorosamente as especificações, prazos, propostas, 
etc. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
6.1 – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do presente contrato, o valor global de 
R$4.399,98 (Quatro mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).. 

6.1.1.  Já estão incluídas no preço total todas as despesas e encargos indispensáveis ao perfeito 
cumprimento dos serviços decorrentes deste Contrato.  

6.1.2 - Os preços contratados são fixos e irreajustáveis.  
 

6.2 – Os recursos utilizados para pagamento do objeto contratual são provenientes de recursos 
PROPRIOS. Os pagamentos serão efetuados pelo CONTRATANTE, através de depósito em conta 
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corrente específica da CONTRATADA ou emissão de cheque nominal, até 10 (dez) dias úteis do mês 
subsequente a prestação dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal. 
 

6.3 – Em caso de irregularidade na emissão do documento fiscal, o pagamento fica condicionado a sua 
reapresentação com as devidas correções. 
 
CLÁUSULA SETIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
7.1 – As despesas inerentes à execução do objeto do presente contrato correrão por conta da dotação 
Orçamentária consignada no Orçamento Municipal sob a rubrica: 
 
CÓDIGO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESCRIÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

02.04.02.08.244.0125.4.076.3390.39.00 MANUTENÇÃO DOS AUXÍLIOS FUNERÁRIOS, PASSES E 
OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES DO 
MUNICÍPIO DE ACORDO COM QUE AUTORIZA 

  
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 – São deveres da Contratada, dentre outros que lhe são correlatos: 
 8.1.1 - Zelar pela segurança e tratamento do interno; 
 8.1.2 - Estimular o seu desenvolvimento; 
 8.1.3 - Respeitar suas limitações; 
 8.1.4 - Impor a disciplica necessária ao aprendizado; 
 8.1.5 - Manter o ambiente sempre organizado; 
 8.1.6 - Dar ciência à Contratante, imediatamente, e por escrito, qualquer anormalidade 
verificada; 
 8.1.7 - Informar à Contratante, no prazo máximo de 3(três) dias a ocorrência conpreendida pelo 
interno ou sua família com relação ao seu desligamento da instituição. 
 

8.2 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelo serviço ofertado, podendo responder por 
danos pessoal ou material causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento pelo departamento interessado. 
 8.2.1. A CONTRATANTE ficará alheia a todas as reclamações jurídicas que possam surgir 
subsequentes ao contrato.   
 
 

8.3. A CONTRATADA é responsável pelos encargos resultantes da execução do presente CONTRATO. 
 

8.4. É dever da CONTRATADA emitir notas fiscais de acordo com a legislação, contendo descrição do 
serviço, indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total ou, em sendo a Contratada pessoa 
física, a emissão RPA - Registro de Pagamento de Autônomo. 
 
 

8.5. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o pagamento de qualquer multa ou sanção, bem 
assim de qualquer imposto ou taxa devidos, seja pela inexecução ou má execução do contrato, pelo 
órgão fiscalizador. 
 
 

8.6.  No caso de irregularidades na prestação do serviço incorrerá a CONTRATADA nas sanções 
previstas. 
 
 

8.7. A Contratada deverá manter atualizados, durante toda a execução do Contrato, as condições de 
habilitação e qualificação em conformidade com o art. 55, XIII da Lei 8666/93 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. Sem prejuízo das demais disposições deste contrato, constituem obrigações da Contratante: 
 9.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 
pela Contratada. 
 9.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo Contratado. 
 9.1.3. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 
 9.1.4. Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições estabelecidas no 
presente Contrato. 
 9.1.5. Fiscalizar a execução do objeto contratual, por meio de pessoa especialmente designada, 
sendo que a ação ou omissão, total ou parcial da Contratante não eximirá a Contratada da integral 
responsabilidade pela observância do objeto do presente Contrato. 
 9.1.6. Proceder à publicação resumida do instrumento de Contrato e de seus aditamentos no 
quadro do Paço Municipal. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
10.1 – À Contratada, total ou parcialmente, serão aplicados as sanções legais, conforme a gravidade da 
infração, a saber: 
a) – advertência; 
b) multa compensatório-indenizatória, nos seguintes percentuais: 
 * 0,3% por dia de atraso na prestação dos serviços, até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o 
valor do contrato. 
 * 10% sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do 
objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, que poderá ser aplicado com a rescisão 
contratual. 
 * 20% sobre o valor do CONTRATO, na hipótese de o contratado, de modo injustificado, desistir 
do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, 
quando a Prefeitura Municipal, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação, poderá 
reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 
c) – suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a administração, por prazo 
não superior a dois anos; 
d) – declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública enquanto perdurem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da lei, perante 
autoridade que aplicou a penalidade. 
 

10.2. As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a 
gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação do ato. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
11.1 – Constitui motivo para rescisão deste CONTRATO: 

11.1.1 – A decretação de falência, o pedido de concordata, a liquidação ou dissolução da 
empresa CONTRATADA. 
  11.1.2 – A paralisação na prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao 
CONTRATANTE. 

11.1.3 – A lentidão na execução do CONTRATO. 
11.1.4 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do CONTRATO ou que traga prejuízo eminente à administração, podendo a mesma 
promover revisões a qualquer momento neste instrumento unilateralmente. 
 

11.2 – A rescisão do presente contrato poderá ocorrer ainda: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 
b) Amigável por acordo entre as partes; 
c) Judicial nos termos da legislação em vigor.     

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –  DA CESSÃO DO CONTRATO E DA SUBCONTRATAÇÂO 
12.1 - A Contratada não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem 
autorização prévia e por escrito da Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –  DO FORO 
13.1 – As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Cabo Verde, Estado de Minas Gerais, para 
dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente CONTRATO. 

 
E por estarem justas e contratadas, e o presente CONTRATO depois lido e achado conforme, 

assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que 
também o assinaram.  

 
Prefeitura Municipal de Divisa Nova/MG, 22 de março de 2018. 

 
 

  ELIAS TASSOTI                ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
Prefeito Municipal       Maria de Lourdes Froes São Julião 
 

 
Testemunha 1: ___________________________ CPF: 

 
Testemunha 2: __________________________ CPF: 


