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CONTRATO Nº 025/2021/FMS 
 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA - PE 
 
CONTRATADA: EDJANE MARIA DA SILVA LOCADORA EIRELI ME 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO 
AO TFD, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA – 
PE. 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2021/FMS 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 
  

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um (05/04/2021), de um 
lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, inscrita no CNPJ sob o nº. 
11.419.791/0001-05, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo respectivo Senhor Secretario de Saúde BRUNO HENRIQUE ARAUJO 
GALINDO DE LIRA BARROS, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 
6.835.348 SDS/PE e CPF nº 058.020.394-85, residente e domiciliada à Rua Tenente 
Dorgival Galindo, nº 89 – Centro - Alagoinha - PE, CEP 55260-000, e, de outro, a firma 
EDJANE MARIA DA SILVA LOCADORA EIRELI ME, estabelecida à Rodovia BR 
232, S/N, KM 209, Bairro Centenário, Cidade Pesqueira, Estado PE, CNPJ nº. 
09.038.686/0001-84, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 
representada pela Senhora EDJANE MARIA DA SILVA, portadora da Cédula de 
Identidade nº. 4.468.419 – SSP/PE, CPF nº. 862.948.904-97, e de acordo com o que consta 
no Processo Licitatório nº 008/2021/FMS, relativo ao Pregão Eletrônico nº 008/2021, tem 
entre si justo e acertado o presente instrumento particular de CONTRATO, que se regerá 
pelas CLÁUSULAS e CONDIÇÕES seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto do Contrato 

 
 O objeto deste CONTRATO é a Contratação de empresa especializada para 
execução de serviços de locação de veículo destinado ao TFD, para o Fundo Municipal de 
Saúde de Alagoinha – PE, obedecendo integralmente os documentos constantes do Processo 
Licitatório nº 008/2021/FMS, Pregão Eletrônico nº 008/2021 e, seus anexos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Documentos Integrantes do Contrato e Legislação Aplicável 

 
 Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização de execução do contrato, 
bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, 
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integram este CONTRATO os documentos constantes do Processo Licitatório nº 
008/2021/FMS, Pregão Eletrônico nº 008/2021/FMS. 
 
 Parágrafo Único - A execução do CONTRATO será disciplinada pelas 
disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024 de 20 de Setembro de 
2019, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Capítulo 
V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e Decreto 
Municipal nº 042/2020, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos 
diplomas legais e demais normas sobre licitação em vigor, e legislação correlata, aplicando-
se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as regras de Direito Privado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Recursos Orçamentários 

 
Os recursos orçamentários para a execução do objeto do CONTRATO serão 

atendidos através da Dotação Orçamentária: 
 
ÓRGÃO: 13000 – SECRETARIA DE SAÚDE 
UNIDADE: 13001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE 
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL 
PROGRAMA: 1005 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO 
DA GESTÃO DO SUS 
AÇÃO: 2.82 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA 
GESTÃO DO SUS 
FONTE DE RECURSO: 3 – MSC – 1.211.0000 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA 
SAÚDE – 0.1.02 
DESPESA LOA: 424 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA 
DESPESA LDO: 2934 
DESPESA PPA: 351 

 
CLÁUSULA QUARTA 

Do Preço 
 

 Pela execução dos serviços, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a 
quantia de R$ 207.228,32 (duzentos e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e dois 
reais e trinta e dois centavos), o que corresponde aos serviços licitado(s) e ganho(s) pela 
CONTRATADA. 
 
 Parágrafo Único – O presente contrato poderá ser alterado no sentido de 
restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contatado e 
a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
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sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Condições de Pagamento 

 
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos, após a apresentação 

da nota fiscal eletrônica, recebimento definitivo do objeto, comprovada a execução do 
objeto e atesto do responsável do município, da conformidade do objeto licitado com o 
discriminado na respectiva nota fiscal eletrônica. 
 

Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica, ou dos documentos 
exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em 
prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do Fundo Municipal de 
Saúde. 

 
O pagamento será feito por meio de ordem bancária, exclusivamente para crédito 

direto em conta-corrente informada pela CONTRATADA e previamente cadastrada ou 
mediante boleto de cobrança bancária. 

 
O Fundo Municipal de Saúde, verificará as hipóteses de retenção na fonte de 

encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da 
CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder 
público competente. 

 
O Fundo Municipal de Saúde, deduzirá do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 
 
A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Da Vigência Contratual 

 
 O licitante adjudicatário deverá assinar o contrato em até 05(cinco)dias, contados da 
data de recebimento da convocação; 
  
 O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado de acordo com a Lei nº 
8.666/93: 
 
 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos Lei nº 8.666/93; 
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 Para a execução da prestação dos serviços, será formalizado contrato administrativo 
estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidade entre as 
partes e terá vigência e execução de 12 (doze) meses a partir da publicação, do extrato do 
contrato, no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado conforme o disposto no 
Art. 57 da Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Da Execução Dos Serviços 

 
A empresa vencedora deverá prestar o serviço, objeto deste termo de referência, 

imediatamente após o recebimento da autorização de serviço, emitido pela Secretaria de 
Saúde; 

 
Caso seja necessário, a Secretaria de Saúde solicitará durante a vigência da ata, a 

prestação do serviço na quantidade que for preciso, iniciando-o mediante o recebimento da 
nota de empenho, que será emitida no valor correspondente a eventual contrato a ser 
firmado; 

 
Todas as despesas com transportes correrão por conta do licitante vencedor durante a 

vigência do contrato; 
 
A locação de ônibus, para atendimento de Viagens ou Diária será por demanda, de 

acordo com as necessidades de utilização por parte da CONTRATANTE sendo que, quando 
houver necessidade de locação, será enviado documento formal contendo informações sobre 
tipo de veículo, número de passageiros, local, data e horário de início e término da viagem, 
destino e detalhes relacionados como trecho a ser percorrido. As locações poderão ocorrer 
sob duas modalidades: por viagem e por diária, será so licitada uma quantidade 
mínimadeumadiária; 

 
A licitante vencedora deverá comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer 

anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu cumprimento, tão logo esta seja 
verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários à Secretaria de Saúde até 24 
(vinte e quatro) horas antes do serviço; 

 
O serviço realizado dar-se-á nos termos do art. 73, inciso II e seus parágrafos, da 

Leinº 8.666/93; 
 
A Secretaria de Saúde poderá se recusar a receber o serviço licitado, caso esteja em 

desacordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora, fato este que será 
devidamente caracterizado e comunicado à empresa, sem que a esta caiba direito a 
indenização. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
Datas, Horários, Itinerários, Locais De Embarque e Desembarque 
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a) Data, Horário e local de embarque e desembarque tanto para ida como para o 
retorno, será sempre definido pela CONTRATANTE, no momento da solicitação do 
transporte. 
 
b) Em caso de desembarque de passageiros em outras localidades, porém dentro do 
trajeto previsto, a situação será informada no documento de especificação do itinerário. 

 
c) A CONTRATANTE deverá informar a CONTRATADA a data, horário e 
localdeembarqueedesembarquecomantecedênciamínimadeaté48horas. 
 
d) Em hipótese alguma serão aceitos os serviços em desacordo com as condições pactuadas 
ficando ao encargo da contratada. O controle de qualidade do serviço é de sua 
responsabilidade, bem como visando a repetição de procedimentos às suas próprias custas 
para correção de falhas, visando a apresentação da qualidade. 
 

CLÁUSULA NONA 
Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

 
1. Atenderas exigências do Termo de Referência; 
2. Assinar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação para sua 
formalização pela Contratante; 
3. Efetuar o controle do serviço por meio de formulário específico, no qual deverá 
conter o visto do responsável, que possibilitem controlar os saldos do objeto licitado; 
4. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, enquanto perdurar a vigência do contrato, sem qualquer ônus à 
CONTRATANTE; 
5. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, atendendo prontamente às 
solicitações da CONTRATANTE, referente à prestação de serviços; 
6. Responsabilizar-se pelo ônus com a prestação do serviço; 
7. Prestar serviço adequado, com cortesia e urbanidade, cumprindo rigorosamente os 
horários previstos e ainda responder por todas e quaisquer despesas e custos que vierem a 
dar causa em razão do descumprimento; 
8. A empresa deverá assegurar socorro imediato, ou substituição do veículo em caso 
de acidente ou defeito mecânico. 
9. Apresentar, em cada viagem, através do motorista, o Certificado de Registro e 
Licenciamento do Veículo – CRLV; 
10. A catar a programação de percurso fornecida pela CONTRATANTE, como paradas 
para embarque e desembarque de passageiros no percurso, as quais poderão ser solicitadas 
pela CONTRATANTE, entretanto, sem desvio do trajeto. A programação será informada 
antecipadamente, através de formulário próprio, ou por meio eletrônico. 
11. Designar para o serviço veículo limpo (aspirado e lavado, interna e externamente), 
dedetizado, com a manutenção preventiva e corretiva em dia e a documentação obrigatória 
à disposição do contratante e das autoridades de fiscalização (Polícias Rodoviária Federal, 
Militar e Civil). A documentação referida diz respeito ato das as exigências da 
EMBRATUR, DENATRAN,DETRAN, CONTRAN e AGÊNCIA NACIONAL DE 
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TRANSPORTES TERRESTRES-ANTT, tais como:CRLV, Seguro Obrigatório, IPVA do 
exercício e registros obrigatórios. 
12. Realizar a troca de veículo que seja julgado fora da normalidade de operação ou que 
comprometam a segurança das pessoas e também do trânsito em geral. 
13. Cumprir fielmente os horários, determinados pela CONTRATANTE, a serem 
informados na emissão da respectiva solicitação, que será de até 1 (uma) hora de 
antecedência, no local indicado para saída, sob pena de aplicação de multa; 
14. Escalar para o serviço, motoristas devidamente uniformizados e responsabilizar-se 
por todas as despesas relacionadas com os mesmos, tais como: alimentação e pousada. Os 
valores utilizados para estas despesas devem ser estabelecidos em Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria, ou acordo firmado entre patrões e sindicatos; 
15. Arcar com as despesas decorrentes de quaisquer infrações, sejam quais forem, desde 
que praticadas por seus empregados, quando relacionada à realização dos serviços; 
16. Providenciar seguro com cobertura de danos físicos e materiais que ocorram aos 
passageiros e terceiros, em conseqüência de acidente envolvendo o veículo locado, 
considerando-secomopassageirostodososqueestiveremsendotransportados, inclusive o 
motorista, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade jurídica ou 
financeira na ocorrência de qualquer acidente; 
17. Ter cobertura total em casos de colisão, incêndio, roubo, furto (inclusive de 
acessórios do veículo) e perda total do veículo locado, sendo obrigatória à apresentação do 
Boletim de Ocorrência Policial nos casos de acidentes que envolvam terceiros, furto ou 
roubo do veículo e seus acessórios; 
18. Manter as condições dos pneus de acordo com as normas do CONTRAN; 
19. Organizar, manter e entregar aos motoristas escala dos a relação nominal e número 
de identidade dos passageiros a serem transportados. Esta relação deverá ser solicitada junto 
ao contratante com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da viagem; 
20. Manter contato com a CONTRATANTE, através dos fiscais da CONTRATANTE 
sobre qualquer assunto relativo ao objeto deste Edital, sempre por escrito, ressalvados os 
entendimentos verbais determinados pela urgência de cada caso; 
21. Prestar contas mensalmente para a fiscalização da CONTRATANTE até o dia 10 do 
mês subsequente, positivo ou negativo, decorrente das operações realizadas; 
22. Em quaisquer dos tipos de locação contratadas, serão de responsabilidade da 
contratada, arcar com as seguintes despesas: 
a. Manutenção, com reboque em acidentes de trânsito ou ocorrência sem viagens; 
b. O reabastecimento, do tanque de combustível, será de responsabilidade da contratada; 
c. Taxas de estacionamento ou ainda outros custos cobrados por órgãos públicos; 
23. A CONTRATANTE, em casos excepcionais, devidamente justificados, poderá 
transferir a outrem os serviços contratados, em parte, desde que devidamente autorizado 
pela fiscalização da contratante; 
24. Indicar um representante para que junto a CONTRATANTE possa resolver os 
problemas apresentados; 
25. Garantirqueascondiçõesdeusodafrotadevemestardeacordocomasexigências dos 
órgãos e entidades executivas de trânsito, nos termos da Lei 9.503/1997do CTB; 
26. Entregar os veículos que devem ter capacidade de no mínimo 30 (trinta) lugares, 
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equipados com tacógrafo, com cinto de segurança nas cadeiras, pneus novos, extintor, 
estepe, chave de roda, triângulo, com dispositivo que impeçam que as janelas abram mais 
do que 15 centímetros, conforme as exigências da Lei8.503/1997 do CTB; 
27. Realizar a prestação dos serviços conforme itinerário descrito pela Contratante e 
fiscalizado pela CONTRATANTE; 
28. Garantir que os ônibus estejam nos locais indicados pela CONTRATANTE com 
antecedênciamínimade1 (uma) hora; 
29. Assegurar aos passageiros o direito de serem transportados em condições de 
segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem, 
estandoterminantementeproibidooabastecimentodosveículosquandoosmesmosestiveremcon
duzindo os passageiros; 
30. Providenciar a imediata substituição por veículo similar ou superior, na hipótese de 
ocorrer durante qualquer viagem, impossibilidade de utilização dos veículos, por motivo de 
defeito de qualquer natureza, indisponibilidade ou acidente, que permitam que os 
passageiros cumpram sua agenda em tempo hábil, sem nenhum custo adicional a 
CONTRATANTE, ficando por conta da Contratada toda e qualquer providência a ser 
tomada com relação aos veículos indisponibilizados, sob pena das sanções previstas na Lei 
8.666/93, bem como, comunicar e 
obterautorizaçãodaContratanteemcasodesubstituiçãodosveículosoudocondutor; 
31. Manter, durante a vigência do contrato, pelo menos um preposto, com indicação de 
nome completo, telefone fixo e móvel e endereço eletrônico, que atenda, com 
exclusividade, as solicitações emanadas da CONTRATANTE, para a realização de 
procedimentos e soluções de problemas. Quando houver a substituição do preposto, a 
contratante deverá ser previamente comunicada, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, com 
a indicação de todos os dados do novo preposto; 
32. Em nenhuma hipótese, veicular publicidade ou qualquer outra informação a cerca da 
prestação dos serviços constantes do instrumento contratual, sem prévia autorização da 
contratante; 
33. Os ônibus durante o horário em que estiver sendo usado, pelo município, será de sua 
exclusividade, sendo vedado o transporte de pesso as que não possuam relação com o fim 
previsto da contratação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

Transferência e Subcontratação 
 

 A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar parcial ou totalmente o 
objeto do presente CONTRATO, sob pena de rescisão. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Alteração Contratual 

 
 Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da Lei 
nº 8.666/93, e alterações, mediante o correspondente TERMO DE ADITAMENTO. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
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Recebimento dos Serviços 
 

Os serviços se darão em conformidade com o objeto licitado, através de requisição 
emitida pelo município de Alagoinha - PE. 

 
O serviço se dará de forma, parcelada, a fim de atender as necessidades do município 

de Alagoinha - PE, mediante requisição devidamente assinada por servidor responsável. 
 
Na hipótese de ficar constatada qualquer anormalidade no serviço, objeto desta 

licitação, no que se refere as suas características e qualidade, a contratada deverá 
providenciar a devida substituição necessária, correndo por sua conta e risco, sem nenhum 
ônus a município de Alagoinha - PE. 

 
Os serviços deverão ser executados em local pré-estabelecido pelo município de 

Alagoinha – PE. A execução dos serviços deverá ser previamente agendada através do 
telefone (87) 3839-1492. 

 
Recebido os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade dos 

mesmos, subsiste na forma da lei. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
Penalidades pelas Infrações Contratuais e Inadimplência das Obrigações Assumidas 

 
Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, 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 
impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no edital e no contrato e demais 
combinações legais. 
 
A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 
 
a) Pelo atraso na entrega do bem, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do 

valor contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 
 
b) Pela recusa em entregar o bem, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do 

prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do bem; 
 
c) Pela demora em corrigir falha do bem, a contar do segundo dia da data da notificação da 

rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do contrato, por dia decorrido; 
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d) Pela recusa em corrigir as falhas do bem, entendendo-se como recusa o bem não 
efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do 
valor do contrato; 

 
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no 

instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do 
valor contratado. 

 
As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a 

contar da aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a 
aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual; 
 

Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do 
processo; 
 

Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular 
processo administrativo, em caso de aplicação de multa ao contratado, a haver o respectivo 
valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso esta tenha sido 
dada em dinheiro; 
 

Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual 
de natureza que comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o 
recolhimento da multa, por meio da Guia de Recolhimento Municipal, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente, sob pena de inscrição 
na Dívida Ativa Municipal; 
 

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o 
§1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93; 
 
 O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade 
por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Rescisão 
 
 A inexecução total ou parcial do ajustado, ensejará a rescisão do CONTRATO, nos 
termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, e alterações, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 do 
mesmo ordenamento legal. 
 



 

 

 
Praça Manoel Izidoro Sobrinho, 26, Centro, Alagoinha-PE, CEP.: 55.260-000 

Tel.: (87) 3839-1492 – CNPJ: 11.419.791/0001-05 
E-mail.:smsalagoinha@hotmail.com 

 Parágrafo Único - Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá, a fim de 
se ressarcir de eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados pela CONTRATADA, 
reter créditos e/ ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial por perdas e danos.   
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
Foro 

 
 Fica eleito o Foro da Comarca de Alagoinha, do Estado de Pernambuco, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente para 
solucionar as questões oriundas do presente contrato.  
 
 E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos 
os efeitos de direito.  
 

Alagoinha - PE, 05 de Abril de 2021. 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA 
BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS 

CONTRATANTE 
     

 
EDJANE MARIA DA SILVA LOCADORA EIRELI ME 

EDJANE MARIA DA SILVA 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
_______________________________       __________________________________            
CPF:                                                      CPF: 
 


