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CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS N’ 004-2021ENF

CONTRATO
DE
PRESTAQAO
DE
SERVIQOS QUE ENTRE SI CELEBRAM,
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI,
EM COOPARTICIPAQAO DO FUNDO
MUNICIPAL D£ SAUDE E CLICIA
SANTIAGO BEZERRA LEAL.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Bahia, estabelecida a Pg. Nossa Senhora
da Conceigao, n° 04, Centro, nesta Cidade, neste ato representado pela Exmo. Sra.
Prefeita, MARIA BETIVANIA LIMA DA SILVA, brasileira, casada, portadora da cedula
de identidade n° 07.437.631-08 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 742.623.005-87,
residente e domiciliado Rua Jose Pedro de Carvalho, 258, Centro, Araci, Bahia, CEP
48.760-000, COM COPAftTICIPAQAO DO FUNDO MUNiCPAL DE SAUDE, com
sede no enderego na Rua 07 de Setembro, n° 169, Centro, /araci, inscrito no CNPJ sob
o n°. 09.291.555/0001-04, representado por sua gestora, a Sra. KEILA SILVA
ANUNCIAQAO DA SILVA, brasileira, casada, portadora da cedula de identidade nc
973680830 SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 033.395.985-09, residente e domiciliada
na cidade de Araci, Bahia,, doravante denominados CONTRATANTES e de outro lado,
CLICIA SANTIAGO BEZERRA LEAL, enfermeira, portadora da cedula de identidade
n°09.950.780-33, inscrito no CPF: 032.873.425-09, inscrito no Coren/BA n°404.784 ,
residente Avenida Edivaleo Paraiso n°469 Centro Araci-BA CEP 48.760-000, ora
denominado CONTRATADO, com base nas disposigoes da Lei Federal 8.666 de 21
de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem cetebrar o presente Contrato
de Prestagao de Servigos, mediante as clausulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente CONTRATO tern como objeto apresente instrument© tern por objeto
estabelecer contratagao de profissional de enfemiagem. para a prestacao
de service como ^nfermeira em Unidade Primaria de Saude, com a carqa
horaria de 40 (quarental horas semanais. sonfonne o item 22 do Edital de
Credenciamento n° 001/2021, do Anexo I.

r
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2. Este CONTRATO fica vinculado aos termos do Edital da Chamada
Publica/Credenciamento n° 001/2021-FMS e da Inexigibilidade de Licitagao N°
004-2021ENF.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREQOS E DO PAGAMENTO
1. O valor total estimado deste CONTRATO e de R$ 31.680,00 (Trinta e um mil,
seiscentos e oitenta reals), sendo que serao percebidos estimadamente
mensalmente a quantia de R$ 2.640,00 (Pols mil, seiscentos e quarenta
reals), referente ao item 22. No valor CONTRATACO estao inclusas todas as
despesas com materials e equipamentos, mao ce obra, transportes, leis
socials, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos,
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para entrega completa
dos objetos discriminados nos anexos do Edital.
2. Os pregos serao fixes e irreajustaveis;
3. E admitida estipulagao de corregao monetaria ou de reajuste por indice de
pregos gerais, setoriais ou que reflitam a variagao dos custos de produgao ou
insumos utilizados xios CONTRATOS de prazo de duragao igual ou superior a
um ano, sendo nula, por sua vez, qualquer estipulagao de reajuste ou corregao
monetaria de periodicidade inferior a um ano.
j
4. Caso haja reajuste de pregos, os mesmos serao calculados pela tabela do
INPC (Indice Nacional de Pregos ao Consumidor). Excepcionalmente, poderse-a utilizar outros parametros de reajuste, desde que reflitam a variagao dos
custos de produgao ou insumos utilizados pelos CONTRATADOS, respeitados
os pregos medios praticados na regiao.
5. O pagamento sera efetuado de acordo com a prestagao de servigo, ate 30
(trinta) dias apos a apresentagao da Nota Fiscal, devidamente atestada pela
competente e com a liquidagao da despesa, mediante transferencia bancaria
em Conta em nome da CONTRATADA.
6. Se o servigo nao for executado conforme as especificagoes, o pagamento
ficara suspense ate execugao correta.
7. Em caso de irregularidade na emissao dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento sera contado a partir ,de sua representagao, desde que
devidamente regularizados.
PARAGRAFO ONICO - O valor total mencionado nesta clausula dividir-se-a em 60%
(sessenta por cento) para rnao de obra e 40% (quarenta por cento) para insumos.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E EXECUQAO DO OBJETO
1 - O prazo para inicio dos servigos sera a partir da assinatura do CONTRATO, ate
31/12/2021. podendo ser prorrogado de acordo com as especificagoes da lei 8.666/93
e suas posteriores alteragbes.
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2 - A CONTRATADO ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais,
acrescimos ou supressoes que fizerem necessarios no quantitative do objeto
CONTRATADO, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do CONTRATO.
3 - A Secretaria de Saude podera recusar todo e qualquer servigo realizado em
desacordo com a Autorizagao, no que se refere a execugao do mesmo com o
apresentado no REQUERIMENTO DE CONTRATO, obrigando-se o CONTRATADO a
executa-lo de modo pertinente sem quaisquer onus adicionais.
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAQAO ORQAMENTARIA
1 - Os recursos decorrentes dessa contratagao estao previstos nas seguintes dotagoes
orgamentarias:

Secretaria
Municipal de
Saude

2011
2021
2029

30.90.36

02
14
09

120.000,00

2080

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAQOES GERAIS
1. Devera a CONTRATADO observar, tambem, o seguinte:
2. E expressamente proibida a contratagao de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do CONTRATANTE durante a vigencia deste CONTRATO;
3. Este CONTRATO podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei
8.666/93, desde que haja interesse da Administragao do CONTRATANTE, com a
apresentagao das devidas justificativas adequadas a este CONTRATO.
4. Durante a sua vigencia o CONTRATO sera acompanhado e fiscalizado pelo
Conselho Municipal de Saude, Controladoria Interna da Prefeitura Municipal,
Secretaria Municipal de Saude ou por servidores e empresas, devidamente autorizado
para tal, representando o CONTRATANTE. Tambem estara sujeito a fiscalizagao,
auditoria e inspegao pelos demais orgaos de controle interne e externo.
5. A Secretaria Municipal de Saude anotara em registro proprio todas as ocorrencias
relacionadas com a execugao do CONTRATO, determinando o que for necessario a
regularizagao das faltas ou defeitos observados.
6. As decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante
deverao ser solicitadas ao orgao competente, em tempo habil para a adogao das
medidas convenientes.
7. Alem do acompanhamento e da fiscalizagao, o gestor do CONTRATO designado
pela CONTRATANTE podera, ainda, sustar qualquer execugao que esteja em
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria.
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8. Nao obstante a CONTRATANTE seja a unica e exclusiva responsavel pela
execugao do CONTRATO, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de
qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e
completa fiscalizagao sobre a execugao do objeto ajustado, diretamente ou por
prepostos designados.
Paragrafo Unico: O CONTRATADO devera apresentar junto com as notas fiscais:
I- Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal;
II- Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual;
III- Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, reierente a Divida Ativa da
Uniao e Tributes Federais, conjunta com INSS;
IV- Prova de regularidade junto a Justiga do Trabalho.

CLAUSULA SEXTA- DAS PENALIDADES

'

1. O CONTRATADO esta sujeita a multa de 0,6 % (zero virgula seis por cento) sobre o
valor total deste CONTRATO por dia e por descumprimento de obrigagoes fixadas no
Edital. A multa tern de ser recolhida pelo CONTRATADO no prazo maximo de 05
(cinco) dias, contados da data da notificagao.
2.Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste CONTRATO, a Administragao do
CONTRATANTE ou Administragao Publics podera, garantida a previa defesa, aplicar a
CONTRATADO as seguintes sangoes:
2.1 - Advertencia;
2.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do CONTRATO, no caso de
inexecugao total do objeto CONTRATADO, recolhida no prazo de 05 (cinco) dias,
contado da comunicagao oficial;
2.3 - Suspensao temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar com
a Administragao do CONTRATANTE, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos.
3. Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administragao Publics, pelo prazo de
ate 5 (cinco) anos, garantido o direito previo da citagao e da ampla defesa, enquanto
perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADO
que:
3.1 - Ensejar o retardamento da execugao do objeto deste CONTRATO;
3.2 - Nao mantiver a proposta, injustificadamente;
3.3 - Comportar-se de modo inidoneo;
3.4 - Fizer declaragao falsa;
3.5 - Cometer fraude fiscal;
3.6 - Falhar ou fraudar na execugao deste CONTRATO.
4. Alem das penalidades citadas, a CONTRATADO ficara sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscrigao no Cadastre de Fornecedores do CONTRATANTE e,
no que couber as demais penalidades referidas no Capitulo .IV da Lei n.° 8.666/93.
5. Comprovado impedimento ou reconhecida forga maior, devidamente justificado e
aceito pela Administragao do CONTRATANTE, a CONTRATADO ficara isenta das
penalidades mencionadas nos itens 1 a 3 desta Clausula.
6. As sangoes de advertencia e de impedimento de licitar e contratar com a
Administragao Publics, poderao ser aplicadas a CONTRATADO juntamente com a de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
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CLAUSULA SETIMA- DA RESCISAO
1. A inexecugao total ou parcial deste CONTRATO enseja a sua rescisao, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.
2. A rescisao deste CONTRATO podera ser:
2.1 - Determinada por ato unilateral e escrita da Administragao do CONTRATANTE,
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada,
notificando-se a CONTRATADO com a antecedencia minims) de 30 (trinta) dias;
2.2 - Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no process© da licitagao,
desde que haja conveniencia para a Administragao do CONTRATANTE;
2.3 - Judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a materia.
3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagao escrita e
fundamentada da autoridade competente.
3.1 - Os casos de rescisao ajuste serao formalmente motivados nos autos do
process©, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
CLAUSULA OITAVA - DO FORO
1. As questoes decorrentes da execugao deste Instrumento, que nao possam ser
dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas no Foro da Comarca de
Araci-BA, com exclusao de qualquer outro por mais privilegisdo que seja.
2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente CONTRATO
em 03 (tres) vias de igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois
de lidas, sao assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.
Araci, Ba, 28 de Janeiro de 2021.
*

MARIA BETIVANIA LIMA DA SILVA
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

)lkdJL.
KEILA SILVA ANUNCIAQAO DA SILVA
Gestora FMS
CONTRATANTE

CUCIA SANTIAGO BEZERRA LEAL
CONTRATADO

Testemunhas
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