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Prefeitura Municipal de
Coribe publica:
• Contrato de Prestação de Serviços n.º 119/2021 - Ana Carolinne Silva
Moura.
• Contrato de Prestação de Serviços n.º 120/2021 - Sheyla Fabyana
Viana Silva-ME.
• Contrato de Prestação de Serviços n.º 121/2021 - NP Capacitação e
Soluções Tecnologicas Ltda.
• Contrato de Prestação de Serviços n.º 124/2021 - Gardênia Ferreira
Mesquita - ME.
• Contrato de Prestação de Serviços n.º144/2021 - Art Projetos e
Serviços Ltda - ME.
• Contrato de Prestação de Serviços n.º 173/2021 - GP Consultoria,
Gestão e Serviços em Engenharia Ltda.
• Contrato de Prestação de Serviços n.º 174 /2021 - Telemedicina do
Nordeste Ltda.
• Contrato de Prestação de Serviços n.º 175/2021 - Alexandro Alves
Costa Informática ME.
• Contrato de Prestação de Serviços n.º 177/2021 - Davi Matos
Rodrigues.
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Rua Bandeirantes, 285
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 119/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE CORIBE –
BAHIA, E A SRA. ANA CAROLINNE
SILVA MOURA.
Pelo presente intrumento, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ n.º 11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro,
Coribe, Estado da Bahia, legalmente representado pela Senhora Jaqueline Silva do
Bomfim, Secretaria Municipal de Saúde, brasileira, portadora do RG n.º 645344
SSP/BA e CPF n.º 465.963.805-72, com endereço profissional na sede deste
Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a Profissional de Saúde a
Senhora Ana Carolinne Silva Moura, Biomédica, portadora do CPF sob n.º 055.959.42592, documento de identidade n.º 20.462.552-16 SSP/BA e CRBM2 n.º 11927, domiciliado
a Rua Arco Iris, s/nº, Distrito de Colônia do Formoso, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000,
doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n.º 097/2021, e em conformidade com às disposições da Lei n.º 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Inexigibilidade de Licitação n.º 071/2021 e Credenciamento n.º
001/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato para
prestação de serviços de Biomédica, no Hospital Municipal Antonio Joaquim Lopes na
sede do Municipio de Coribe –Bahia, o qual justifica-se a Inexigibilidade de Licitação
n.º 071/2021, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no
presente:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições
especificadas neste instrumento de contrato administrativo, por intermédio da
profissional a prestação de serviços de Biomédica no Hospital Municipal Antônio
Joaquim Lopes, na sede do Município de Coribe - Bahia.
1.2.

O objeto do presente contrato provém da Inexigibilidade de Licitação n.º
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071/2021 e Credenciamento n.º 001/2021 para contratação de pessoal em caráter
temporário e excepcional, nos termos das legislações aplicáveis, para suprir vagas
visando o atendimento das demandas do Município de Coribe, dentre as quais a função
objeto mencionada na clausula anterior, em atendimento a respectiva vaga, carga
horária de trabalho, salário base e pelos requisitos de habilitação para o cargo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Edital de Credenciamento n.° 001/2021 do
Município de Coribe, Bahia, de 05 de janeiro de 2021; e suas respectivas retificações e
ao Processo Administrativo n.º 071/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1. A presente contratação fundamenta-se no Processo Administrativo n.º 099/2021,
e em conformidade com a Lei n.º 8.666/93, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Inexigibilidade de Licitação n.° 071/2021 de 04 de março de
2021, bem como à legislação correlata.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nas instalações do CONTRATANTE,
como Biomédica no Hospital Municipal Antonio Joaquim Lopes, na sede do Município
de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte
da profissional ora CONTRATADA com serviços de Biomédica no Hospital Municipal
Antonio Joaquim Lopes, na sede do Município de Coribe - Bahia, com a carga horaria
de 40 horas semanais.
4.3. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos serviços realizados,
através do comparecimento diário.
4.4. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo
CONTRATANTE, documentos, justificativas e quaisquer outros documentos
pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.5.
A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Saúde.
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4.6. A Secretaria Municipal de Saúde possuirá o poder de vistoriar, de forma
irrestrita, toda a documentação nosológica do munícipe, bem como a documentação
contábil e fiscal pertinente a este contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA para o presente contrato, a
importância mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais reais), que perfaz o valor total de R$
30.000,00 (trinta mil reais).
5.1.1 O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como:
60% que corresponde ao valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) refere-se a
prestação de serviços será classificado como pessoal: e 40% que corresponde ao
valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), refere-se a material de consumo.
5.2. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
evolução da despesa no período citado, bem como forma de determinar a base de
cálculo para aplicação de penalidades previstas neste contrato.
5.3. O valor deste contrato não poderá servir de base rígida para a apresentação da
Nota Fiscal/Fatura Mensal/Recibo, já que o total de gastos do mês dependerá do pleno
atendimento as demandas do respectivo período.
5.4. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos
prévios.
5.5. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária em favor da
CONTRATADA, na conta corrente, agência e banco informados ou em cheque na
Tesouraria da Prefeitura, após a assinatura de recibo, que deverá constar no corpo o
período de competência da prestação dos serviços.
5.5.1. O CONTRATANTE não será responsabilizado pelo atraso nos
pagamentos que sejam decorrentes da apresentação das faturas ou outros
documentos fora dos prazos estipulados e com vícios formais que ensejem
devolução;
5.6. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das
despesas, será imediatamente informada a CONTRATADA.
5.7.

O CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
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remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de acordo com
este contrato ou Processo de Administrativo n.° 097/2021.
5.8. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
5.9. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 24, da Lei n.º 8.666/1993, poderão ser efetuados no prazo
de até 07 (sete) dias úteis, contados da execução dos serviços.
5.10. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará a retenção
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRRF, quanto ao Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza - ISSQN, será observado o disposto na legislação municipal
aplicável.
5.11. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes
às multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.12. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato ou
motivo superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se extremamente
onerosas, constatando-se deste modo uma quebra do equilíbrio econômicofinanceiro. Os reajustes só poderão ser concedidos quando avaliados previamente
por órgão da Administração responsável pelo contrato e dentro das normas exigidas
pela Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1. A vigência contrato será de 11/03/2021, com o término preestabelecido para o
dia 31/12/2021.
7.2. O contrato poderá ser prorrogado desde que observadas às disposições do art. 57
da Lei n.º 8.666/1993 e alterações, por tratar-se de serviços continuo e se houver
interesse do contratante.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Projeto: 02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde.
Atividade: 10.302.032.2302 – Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações
orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual
não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação
dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
9.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados
aos colaboradores e a população em geral decorrente de negligência ou imprudência.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1. Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, a
CONTRATADA estará sujeito à multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato,
por dia de atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/1993.
10.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2. O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total
ou parcial, e/ou das condições previstas no processo originário e neste contrato
sujeitará a CONTRATADA, na forma do disposto no art. 87·da Lei n.º 8.666/1993, às
seguintes penalidades:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três
décimos por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 0,7% (sete
décimos por cento) sobre o valor de parte do serviço não realizado, por
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cada dia subseqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
10.3. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,
realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
10.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
10.4.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, a ser concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior.
10.5. As sanções de suspensão temporária e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão
também ser aplicadas às pessoas jurídicas ou físicas que, em razão dos contratos
regidos pela Lei n.º 8.666/1993:
10.6. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.7. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos dos serviços
contratado;
10.8. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.9. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que
seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos
que lhes são inerentes.
10.10. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Saúde,
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facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua
aplicação.
10.11. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou
parcial, na incidência dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em
especial os abaixo descritos:
11.2. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes
casos:
11.2.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e
serviços contratados;
11.2.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa causa
e prévia comunicação à Administração;
11.2.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
11.2.4. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,
não admitidas no contrato;
11.2.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento,
assim como das de seus superiores;
11.2.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na
forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.2.7. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;
11.3. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de
credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração e não prejudique
direta ou indiretamente a saúde dos munícipes de Coribe, com antecedência mínima de
30 (trinta) dias;
11.3.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de seus
serviços, a CONTRATADA não poderá solicitar a rescisão, enquanto
não concluído o processo de apuração.
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11.4. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a
Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.4.1. A supressão, por parte da Administração de serviços, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º
do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993;
11.4.2. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por
prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar
pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação; e,
11.4.3. O atraso superior a 120 (cento e vinte) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação.
11.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
11.6. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes
conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.7. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.8. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.9. Em caso de rescisão, os tratamentos em curso deverão ser concluídos por parte
da CONTRATADA, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou
administrativa do CONTRATANTE.
11.10. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação
aos serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
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imputadas.
11.11. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, unilateralmente, em qualquer
momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo, oriundo de processo
licitatório ou concurso público devidamente instaurado, adjudicado e homologado pelo
Gestor.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
12.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
12.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste
contrato;
12.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar,
apontar as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
12.1.3 Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e
administrativos, necessários à execução dos serviços, bem como
entregar livre e desimpedidas as áreas onde serão realizados os
serviços, objeto deste contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
13.1.

A CONTRATADA obriga-se a:
12.1.4 Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
acréscimos solicitados pela Administração;
12.1.5 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
12.1.6 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e
fiscais resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação
aplicável; e,
12.1.7 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas
para habilitação e qualificação constantes do processo seletivo
simplificado.
12.1.8 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA
não incorrer em qualquer inexecução do serviço;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
14.1.

É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em
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parte, os serviços objeto deste Termo de Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
16.1
O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do
Município de Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
16.2
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de
Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido
e achado conforme, vai assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas
testemunhas, para que produza seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a
cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 04 de março de 2021.

Jacqueline Silva do Bomfim
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Ana Carolinne Silva Moura
Pessoa Física
CPF n.º 055.959.425-92
CONTRATADA

R

Testemunhas:
Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Evenly Cristini do Amaral
CPF n.º 406.062.038-69

Este contrato se encontra examinado e aprovado
por esta assessoria jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67333
íd
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 120/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE CORIBE BAHIA E A EMPRESA SHEYLA
FABYANA VIANA SILVA-ME
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ n.º 11.254.491/0001-13, com sede na Av. São João,
s/n, Centro, Coribe, Estado da Bahia, legalmente representado pela Senhora Jaqueline
Silva do Bomfim, Secretaria Municipal de Saúde, brasileira, portadora do RG n.º
645344 SSP/BA e CPF n.º 465.963.805-72, com endereço profissional na sede deste
Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa médica Sheyla
Fabyana Viana Silva - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 04.945.907/0001-84, com sede
na Rua Cel. Antonio Barbosa, 206, centro, Santa Maria da Vitória, CEP: 47.640-000,
representada pela médica Sheyla Fabyana Viana Silva, portadora do CPF sob n.º
873.255.605-59, documento de identidade n.º 0780003780 SSP/BA e CRM n.º
015283/BA, domiciliada à Rua General Eurico Dutra,, nº 336, Centro, Santa Maria da
Vitória, Bahia, CEP 47.640-000, doravante designada CONTRATADA, tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo n.º 098/2021 e em observância às
disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Inexigibilidade de Licitação n°
072/2021 e Credenciamento nº 001/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
prestação de serviços médicos de ultrassonografista no Hospital Municipal Antônio
Joaquim Lopes, sede do Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de
inexigibilidade de licitação n° 072/2021, que se regerá pelas cláusulas seguintes e
pelas condições descritas no presente:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.
A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições
especificadas neste instrumento, por intermédio da empresa de saúde, a prestação de
serviços médicos de ultrassonografista no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes,
na sede do Município de Coribe - Bahia.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO
2.
Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 001/2021 e que
culminou com Processo de Inexigibilidade n°. 072/2021 do Município de Coribe,
Bahia, de 04 de março de 2021, do qual é parte integrante.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
3.
A presente contratação fundamenta-se no primordialmente no inciso II, art. 23;
inciso VII, art.30; caput, art. 196 e caput, art. 197 ambos da Constituição Federal;
Decreto Municipal n.º 014/2015 e caput do art. 25 da Lei n.º 8.666/1993, na Lei n.º
8.078 de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar n.º 123/2006 e
alterações da Lei Complementar n.º 147/2014 e Lei Complementar n.º 155/2016, bem
como à legislação correlata.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1
A prestação dos serviços serão realizados nas instalações da CONTRATANTE,
no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes na sede do Município de Coribe Bahia.
4.2.

O corpo técnico da empresa contratada será composta pelo profissional: Drª.
Sheyla Fabyana Viana Silva, portadora do CPF sob n.º 873.255.605-59, documento
de identidade n.º 0780003780 SSP/BA e CRM n.º 015283/BA.

4.3. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos
realizados, através do comparecimento periódico, a fim de examinar a documentação
dos pacientes.
4.4. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo
CONTRATANTE, documentos médico-legais, justificativas para exames e quaisquer
outros documentos pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.5. Os tratamentos não cobertos pelo Município, não se incluem na presente
contratação.
4.5.1. Caso solicitado, A CONTRATADA obriga-se a advertir o paciente ou
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seu responsável de que suportará os pagamentos decorrentes de exame,
procedimento, material e afins.
4.6.
A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Saúde.
4.7. A Secretaria Municipal de Saúde possuirá o poder de vistoriar, de forma
irrestrita, toda a documentação nosológica do munícipe, bem como a documentação
contábil e fiscal pertinente a este contrato.
4.8

A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos
realizados, através do comparecimento periódico, a fim de examinar a
documentação dos pacientes.

4.9
A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo
CONTRATANTE, documentos médico-legais, justificativas para exames e quaisquer
outros documentos pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.10 Os tratamentos não cobertos pelo Município, não se incluem na presente
contratação.
4.10.1
Caso solicitado, a CONTRATADA obriga-se a advertir o paciente
ou seu responsável de que suportará os pagamentos decorrentes de exame,
procedimento, material e afins.
4.11 A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Saúde.
4.12 A Secretaria Municipal de Saúde possuirá o poder de vistoriar, de forma
irrestrita, toda a documentação nosológica do munícipe, bem como a documentação
contábil e fiscal pertinente a este contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os serviços serão remunerados mensalmente em contraprestação dos serviços
prestados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADA para o presente contrato, a
importância estimada mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que perfaz o valor
global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme tabela abaixo:
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Quantida
de
Unidade
Estimada
Mensal

Serviços
Ultrassonografias – USG:
abdômen total, abdômen superior,
aparelho
urinário,
articular,
craniana, globo ocular, hipocôndrio
direito, obstétrica, órgãos e
estrutura superciais, pélvica ginecologica,
pélvica
transvaginal;
próstata
via
abdominal, próstata via transretal
com biopsia, torácico extra
cardíaco, pélvica via abdominal
para
controle
de
ovulação,
transvaginal para controle de
ovulação,
obstetrícia
com
translucencia nucal, morfológico,
próstata transretal com biopsia,
abdômen inferior feminino, órgãos
superficiais, coxo femoral troconterica, mamas, tórax, cistos e
linfomas e pescoço.

Unid.

150

Valor
Unitário

100,00

Valor
Total
Estimado
Mensal

15.000,00

Valor Total - Estimado - Mensal 15.000,00
Valor Total - Estimado - Vigência do Contrato (10 meses) 150.000,00
5.1 O valor do contrato acordado neste termo será classificado como adiante especifica:
60% correspondem à prestação de serviços e será classificado como
pessoal/serviços no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e 40%
correspondente a insumos/materiais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
5.2 É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos
prévios.
5.3 Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária em favor da
CONTRATADA, na conta corrente, agência e banco informados ou em cheque na
Tesouraria da Prefeitura, após a assinatura de recibo, que deverá constar no corpo o
período de competência da prestação dos serviços.
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5.3,1 A CONTRATANTE não será responsabilizado pelo atraso nos
pagamentos que sejam decorrentes da apresentação das faturas ou outros
documentos fora dos prazos estipulados e com vícios formais que ensejem
devolução;
5.4. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
5.5 A CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de acordo com
este Contrato ou Processo de Inexigibilidade n.° 072/2021.
5.6. A CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
5.7. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24, da Lei n.º 8.666/1993, poderão ser efetuados no prazo
em até 05 (cinco) dias úteis, contados da execução dos serviços.
5.8. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará as retenções do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRRF ou Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ, quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, será
observado o disposto na legislação municipal aplicável.
5.9. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.10. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
6.1 Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato ou
motivo superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se extremamente
onerosas, constatando-se deste modo uma quebra do equilíbrio econômicofinanceiro. Os reajustes só poderão ser concedidos quando avaliados previamente
por órgão da Administração responsável pelo contrato e dentro das normas exigidas
pela Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
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7.1 A vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2021, a partir da assinatura
deste instrumento.
7.2
O contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo até o limite do
inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, por tratar-se de serviços contínuos e se houver
interesse do contratante.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1
Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente
contrato, ocorrerá por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde.
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Básica Especializada - Hospital
3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1
A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual
não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2
A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação
dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
9.3
A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados
aos pacientes, decorrentes de omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou
imprudência.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1 Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, a
CONTRATADA estará sujeito à multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato,
por dia de atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/1993.
10.1.1
A multa acima não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2 O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total
ou parcial, e/ou das condições previstas no processo originário e neste contrato
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sujeitará a CONTRATADA, na forma do disposto no art. 87·da Lei n.º 8.666/1993, às
seguintes penalidades:
10.2.1 Advertência;
10.2.2 Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três
décimos por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3 Em caso de inexecução total, multa compensatória de 0,7% (sete
décimos por cento) sobre o valor de parte do serviço não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
10.2.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
10.3 O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,
realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
10.4 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
10.4.1
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, a ser concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
10.5 As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração poderão também ser aplicadas às pessoas jurídicas ou físicas que, em
razão dos contratos regidos pela Lei n.º 8.666/1993:
10.5.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.5.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do Processo
de Inexigibilidade;
10.5.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
10.6

As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que
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seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos
que lhes são inerentes.
10.7 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Saúde,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua
aplicação.
10.8

As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1 O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou
parcial, na incidência dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em
especial os abaixo descritos:
11.1.1 Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos
seguintes casos:
11.1.1.1
Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas
e serviços contratados;
11.1.1.2
Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
11.1.1.3
Atraso injustificado no início dos serviços;
11.1.1.4
A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, não
admitidas no contrato;
11.1.1.5
Não atendimento das determinações regulares emanadas da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste
instrumento, assim como das de seus superiores;
11.1.1.6
Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços,
anotadas na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.1.1.7
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
11.2 Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de
inexigibilidade, desde que haja conveniência para a Administração e não
prejudique direta ou indiretamente a saúde dos munícipes de Coribe, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
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11.2.1 Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de seus
serviços, a CONTRATADA não poderá solicitar a rescisão, enquanto não
concluído o processo de apuração.
11.3 Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a
Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.3.1 A supressão, por parte da Administração de serviços, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art.
65 da Lei n.º 8.666/1993;
11.3.2 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; e,
11.3.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação.
11.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, observado o
devido processo legal.
11.5 A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes
consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.5.1 Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.5.2 Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.6 Em caso de rescisão, os tratamentos em curso deverão ser concluídos por
parte da CONTRATADA, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou
administrativa do CONTRATANTE.
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11.7 A rescisão não eximirá A CONTRATADA das garantias assumidas em
relação aos serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente
lhe possam ser imputadas.
11.8 O contrato poderá ser reincidido pelo Município, unilateralmente, em
qualquer momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo,
oriundo de processo licitatório ou concurso público devidamente instaurado,
adjudicado e homologado pelo Gestor.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
12.1

O CONTRATANTE obriga-se a:
12.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste
contrato;
12.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar,
apontar as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
12.1.3 Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e
desimpedidas as áreas onde serão realizados os serviços, objeto deste
contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
4.1. A CONTRATADA obriga-se a:
4.1.1. Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
acréscimos solicitados pela Administração;
4.1.2. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
4.1.3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável;
e,
4.1.4. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do Processo de Inexigibilidade.
4.2. Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
14.1 É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em
parte, os serviços objeto deste Termo de Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO
15.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no mural da Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO
16.1 O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município
de Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
16.2 E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato,
em 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas,
para que produza seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer
cumprir o que ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 04 de março de 2021.

Jacqueline Silva do Bomfim
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Sheyla Fabyana Viana Silva
Sócia
Sheyla Fabyana Viana Silva - ME
04.945.907/0001-84
CONTRATADA

Testemunhas:
Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Evenly Cristini do Amaral
CPF n.º 406.062.038-69
Este contrato foi examinado e aprovado por esta assessoria
jurídica.
Em______/______/2021
Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67333
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 121/2021
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE CORIBE E A EMPRESA
NP
CAPACITAÇÃO
E
SOLUÇÕES
TECNOLOGICAS LTDA.

Pelo presente instrumento particular que celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CORIBE BAHIA com sede na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, CEP 47.690-000; inscrito no CNPJ
sob nº. 13.912.084/0001-81, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal o Senhor Murillo Ferreira Viana, brasileiro,

casado, portador do RG n.º 1144219353 SSP/BA e CPF n.º 002.505.835-50, residente e
domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, 193, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000,
legalmente investido e no exercício pleno do mandato, doravante denominado
CONTRATANTE e do outro lado a empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda,
registrada no CNPJ n.º 07.797.967/0001-95, situada na Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro,
111, 10º Andar, Campo Comprido, Curitiba - PR, CEP 81.200-526, representada neste ato pelo
Sr. Rudimar Barbosa dos Reis, brasileiro, empresário, portador do CPF n.º 574.460.249-68 e
RG n.º 4.086.763.5 residente e domiciliado na Rua Joaquim Silveira da Motta, 296,
Guabirotuba, Curitiba - PR, simplesmente denominada de CONTRATADA, em observância às
disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente instrumento a
Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de
pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública com vistas à
obtenção de preços de referência válidos para aquisições ou contratações destinadas ao
Município de Coribe - Bahia, com base no que dispõe o inciso II, do art. 24, da Lei n.º
8.666/1993, e que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no
presente:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.

O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada no

fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados
pela Administração Pública, com vistas à obtenção de preços de referência válidos para
aquisições ou contratações destinadas ao Município de Coribe - Bahia.
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2. A Contratada assume o compromisso de fornecer ao Município de Coribe e seus
representantes legalmente designados o acesso ao sistema de pesquisas de preços de
âmbito nacional, assim como prestará apoio técnico necessário para o seu correto uso, por
meio de manuais disponibilizados na página na internet, envio por e-mail e o suporte técnico
via telefone ou mesmo pelo sistema de comunicação whatsapp.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
3. O Regime de execução do presente contrato é empreitada por preço global.
a)

A execução deste Contrato deverá ser acompanhado e fiscalizado pela

Prefeitura Municipal de Coribe, que designará um servidor para anotar, em registro
próprio, todas as ocorrências relacionadas ao Contrato e determinar, quando
necessário, a regularização das falhas observadas.
b)

O Contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do serviço

em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.
4. A prestação dos serviços é a disponibilização de assinatura anual com acesso on-line à
sistema de pesquisa de preços com um banco de dados de âmbito nacional para obtenção
de preços praticados pelos órgãos e entidades da Administração Pública com vistas à
obtenção de preços de referência válidos para aquisições ou contratações destinadas ao
Município de Coribe - Bahia.
5. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo Contratante,
mediante supervisão direta ou indireta dos serviços realizados.
6. A Contratada se obriga a fornecer, quando solicitado pelo Contratante, quaisquer
documentos pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
7. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante do
Contratante, designado pela Administração do município.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8. A Contratante pagará à Contratada pelos serviços aludidos na cláusula primeira o valor
total de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), a ser pago em até 30 (trinta) dias após a
assinatura do contrato e o início dos serviços.
9. É vedado a Contratada cobrar diretamente dos munícipes qualquer importância a título de
taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
a)

Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e

indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
da contratação.
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b)

Os valores acima são certos e ajustados, de forma que os pagamentos devidos

ao CONTRATADO deverão ser tão somente estes, após os serviços efetivamente
prestados.
10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas
e/ou indenizações devidas por parte da Contratada.
11. É vedado a Contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE.
12. Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA.
13. O Contrato terá vigência com início contado a partir da sua assinatura até o dia
09/03/2021, podendo ser prorrogado desde que observadas às disposições dos §§ 1º e 2º do
art. 57 da Lei n.º 8.666/1993
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
14. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato,
correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
Unidade: 02.02.00 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Atividade: 04.122.007.2017 - Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
15. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO.
16. O CONTRATADO será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
colaboradores do Município, decorrentes de omissão, voluntária ou não, negligência,
imperícia ou imprudência.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
17. Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, a
Contratada estará sujeito à multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de
atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/1993.
a)

A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o

contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
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18. O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou parcial,
e/ou das condições previstas no processo originário e neste contrato sujeitará a Contratada,
na forma do disposto no art. 87·da Lei n.º 8.666/1993, às seguintes penalidades:
a)

Advertência;

b)

Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 10% (dez por cento),

sobre o valor do contrato por ocorrência;
c)

Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20% (vinte por cento)

sobre o valor total do contrato;
d)

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
19. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço, realizado
com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
20. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
a)

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a
ser concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior.
21. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
poderão também ser aplicadas às pessoas jurídicas ou físicas que, em razão dos contratos
regidos pela Lei n.º 8.666/1993:
a)

Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b)

Tenham

praticado

atos

ilícitos

visando

a

frustrar

os

objetivos

do

credenciamento;
c)

Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em

virtude de atos ilícitos praticados.
22. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja
assegurado o CONTRATADO o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que
lhes são inerentes.
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23. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de
sua aplicação.
24. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
25. O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou parcial, na
incidência dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em especial os abaixo
descritos:
a)

Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes

casos:
I. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e serviços
contratados;
II. Interrupção dos trabalhos por parte da Contratada, sem justa causa e prévia
comunicação à Administração;
III. Atraso injustificado no início da execução dos serviços;
IV. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, não admitidas no
contrato;
V. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento, assim
como das de seus superiores;
VI. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma
do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
VII. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a
que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a
que se refere o instrumento de contrato;
VIII. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de seus
serviços, a Contratada não poderá solicitar a rescisão, enquanto não concluído
o processo de apuração.
26. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
27. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes conseqüências, sem
prejuízo das sanções previstas neste contrato:
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a)

Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos

valores das multas e indenizações a ela devidos;
b)

Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos

causados à Administração.
28. Em caso de rescisão, os serviços em curso deverão ser concluídos por parte da
Contratada, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou administrativa do
Contratante.
29. A rescisão não eximirá a Contratada das garantias assumidas em relação aos serviços
executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser imputadas.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
30. O Contratante obriga-se a:
a)

Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;

b)

Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar as

falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
c)

Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,

necessários à execução dos serviços, ficando estabelecido que os funcionários da
Contratante utilizarão as dependências da Contratada onde serão realizados os
serviços, objeto deste contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
31. A Contratada obriga-se a:
a)

A prestar os serviços obedecendo a programação citada na clausula primeira,

entre os dias 09/03/2021 à 09/03/2022, para a disponibilização de assinatura de 12
(doze) meses com acesso on-line à sistema de pesquisa de preços de âmbito nacional
para obtenção de preços praticados pelos órgãos e entidades da Administração
Pública com vistas à obtenção de preços de referência válidos para aquisições ou
contratações destinadas ao Município de Coribe - Bahia;
b)

Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo

suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos
solicitados pela Administração;
c)

Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a Contratada não incorrer

em qualquer inexecução do serviço;
d)

ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e

compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros
afins, inclusive direitos autorais, não se vinculando a contratante a qualquer título,
nem mesmo ao de solidariedade;
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e)

assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à

contratante ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos
ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela contratante ou por seus prepostos;
f)

assumir a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste

contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
g)

executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações

e/ou normas exigidas pelos órgãos competentes, utilizando maios de informações
modernas e de qualidade e dispondo de infra-estrutura necessária a execução dos
serviços;
h)

honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da

Lei, ficando declarado que o pessoal empregados pela Contratada não terá nenhum
vínculo jurídico com o Contratante;
i)

comunicar ao Contratante qualquer anormalidade que interfira no bom

andamento dos serviços, objeto do presente contrato;
j)

é de exclusiva responsabilidade da Contratada, providenciar todas as

autorizações necessárias para a realização dos serviços, tais como alvarás, vistos,
liberações, e afins;
k)

O Sistema de Pesquisa de Preços com acesso a banco de dados, deverá

possuir no mínimo as seguintes características:
a. Permitir a consulta a base de dados através de outras fontes de pesquisa,
diversa da consulta direta aos fornecedores;
b. Possibilitar que a Administração realize a pesquisa a partir de uma definição
precisa e clara do objeto, auxiliando, inclusive, na identificação das características
do mesmo;
c. Permitir que a pesquisa seja realizada de forma refinada, considerando todas
as variáveis correlacionadas, como prazo e forma de pagamento;
d. Oferece informações atuais em relação ao momento da realização da licitação
e celebração do contrato;
e. Possibilitar a demonstração da regularidade dos atos praticados, destinados
ao atendimento do dever de realizar as pesquisas prévias;
f.

Possibilitar a identificação do servidor responsável pela realização da pesquisa;

g. Permitir precisão na identificação das empresas do ramo do objeto, para que a
pesquisa seja realizada de modo restrito a elas;
h. Fornecer dados completos para o fim do orçamento, em especial endereço e
telefone da empresa; indicação fundamentada dos valores praticados; data e local
da expedição;
i.

Possibilitar a obtenção do valor orçado mediante aplicação de método
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estatístico, utilizando uma das funcionalidades do sistema.
j.

Funcionalidades mínimas - atualização diária, possibilidade de seleção e filtros,

relatórios diversos, ferramentas auxiliares e fase interna.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
32. É vedado a Contratada, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços
objeto deste Termo de Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO
33. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, em
conformidade com a Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
34. O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de Coribe
- Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza
seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é
pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 09 de março de 2021.
Murillo Ferreira Viana

Rudimar Barbosa dos Reis

Prefeito Municipal

Sócio

Município de Coribe

NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda

CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
Contratante

CNPJ n.º 07.797.967/0001-95
Contratada

Testemunhas:
Nome: Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Nome: Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87
Este contrato se encontra examinado e aprovado por esta
assessoria jurídica.
Em______/______/______
Gabriela Oliveira Lessa

OAB/BA sob o n.° 67333
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 124/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE CORIBE BAHIA E A EMPRESA GARDÊNIA
FERREIRA MESQUITA - ME.
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ n.º 11.254.491/0001-13, com sede na Av. São João,
s/n, Centro, Coribe, Estado da Bahia, legalmente representado pela Senhora Jaqueline
Silva do Bomfim, Secretaria Municipal de Saúde, brasileira, portadora do RG n.º
645344 SSP/BA e CPF n.º 465.963.805-72, com endereço profissional na sede deste
Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa Gardênia
Ferreira Mesquita - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 40.463.074/0001-89, com sede na
Av. Monsenhor Montalvão, 75, centro, Coribe, Bahia, CEP: 47.690-000, representada
pela enfermeira Gardênia Ferreira Mesquita, portador do CPF sob n.º 021.282.225-08,
documento de identidade n.º 1377718948 SSP/BA, COREN-BA 221.167, domiciliado
na Avenida Monsenhor Montalvão, 267, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000,
doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n.º 100/2021 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Inexigibilidade de Licitação n° 073/2021 e Credenciamento nº 001/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
prestação de serviços de coordenadora de atenção à saúde na Secretaria Municipal de
Saúde, sede do Municipio de Coribe –Bahia, o qual justifica-se o processo de
inexigibilidade de licitação n° 073/2021, que se regerá pelas cláusulas seguintes e
pelas condições descritas no presente:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.
A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições
especificadas neste instrumento de contrato administrativo, por intermédio da
profissional a prestação de serviços coordenadora de atenção à saúde na Secretaria
Municipal de Saúde, na sede do Município de Coribe - Bahia.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO
2.

Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 001/2021 e que
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culminou com Processo de Inexigibilidade n°. 073/2021 do Município de Coribe,
Bahia, de 12 de março de 2021, do qual é parte integrante.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
3.
A presente contratação fundamenta-se no primordialmente no inciso II, art. 23;
inciso VII, art.30; caput, art. 196 e caput, art. 197 ambos da Constituição Federal;
Decreto Municipal n.º 014/2015 e caput do art. 25 da Lei n.º 8.666/1993, na Lei n.º
8.078 de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar n.º 123/2006 e
alterações da Lei Complementar n.º 147/2014 e Lei Complementar n.º 155/2016, bem
como à legislação correlata.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1
A prestação dos serviços serão realizados nas instalações do CONTRATANTE,
como coordenadora atenção à saúde na Secretaria Municipal de Saúde, na sede do
Município de Coribe - Bahia.
4.2.

O corpo técnico da empresa contratada será composta pelo profissional:
Gardênia Ferreira Mesquita, portador do CPF sob n.º 021.282.225-08, documento
de identidade n.º 1377718948 SSP/BA e COREN n.º 221.167/BA.

4.3.
4.4. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos
realizados, através do comparecimento periódico, a fim de examinar a documentação
dos pacientes.
4.5. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo
CONTRATANTE, documentos médico-legais, justificativas para exames e quaisquer
outros documentos pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.6. Os tratamentos não cobertos pelo Município, não se incluem na presente
contratação.
4.6.1. Caso solicitado, A CONTRATADA obriga-se a advertir o paciente ou
seu responsável de que suportará os pagamentos decorrentes de exame,
procedimento, material e afins.
4.7.
A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Saúde.
4.8. A Secretaria Municipal de Saúde possuirá o poder de vistoriar, de forma
irrestrita, toda a documentação nosológica do munícipe, bem como a documentação
contábil e fiscal pertinente a este contrato.
4.8

A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos
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realizados, através do comparecimento periódico, a fim de examinar a
documentação dos pacientes.
4.9
A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo
CONTRATANTE, documentos médico-legais, justificativas para exames e quaisquer
outros documentos pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.10 Os tratamentos não cobertos pelo Município, não se incluem na presente
contratação.
4.10.1
Caso solicitado, a CONTRATADA obriga-se a advertir o paciente
ou seu responsável de que suportará os pagamentos decorrentes de exame,
procedimento, material e afins.
4.11 A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Saúde.
4.12 A Secretaria Municipal de Saúde possuirá o poder de vistoriar, de forma
irrestrita, toda a documentação nosológica do munícipe, bem como a documentação
contábil e fiscal pertinente a este contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os serviços serão remunerados mensalmente em contraprestação dos serviços
prestados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADA para o presente contrato, a
importância mensal de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), o que perfaz o valor
global de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).
5.1 O valor do contrato acordado neste termo será classificado como adiante especifica:
60% correspondem à prestação de serviços e será classificado como
pessoal/serviços no valor de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais) e
40% correspondente a insumos/materiais no valor de R$ 22.400,00 (vinte e dois mil
e quatrocentos reais).
5.2 É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos
prévios.
5.3 Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária em favor da
CONTRATADA, na conta corrente, agência e banco informados ou em cheque na
Tesouraria da Prefeitura, após a assinatura de recibo, que deverá constar no corpo o
período de competência da prestação dos serviços.
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5.3,1 A CONTRATANTE não será responsabilizado pelo atraso nos
pagamentos que sejam decorrentes da apresentação das faturas ou outros
documentos fora dos prazos estipulados e com vícios formais que ensejem
devolução;
5.4. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
5.5 A CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de acordo com
este Contrato ou Processo de Inexigibilidade n.° 073/2021.
5.6. A CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
5.7. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24, da Lei n.º 8.666/1993, poderão ser efetuados no prazo
em até 05 (cinco) dias úteis, contados da execução dos serviços.
5.8. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará as retenções do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRRF ou Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ, quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, será
observado o disposto na legislação municipal aplicável.
5.9. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.10. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
6.1 Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato ou
motivo superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se extremamente
onerosas, constatando-se deste modo uma quebra do equilíbrio econômicofinanceiro. Os reajustes só poderão ser concedidos quando avaliados previamente
por órgão da Administração responsável pelo contrato e dentro das normas exigidas
pela Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
7.1 A vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2021, a partir da assinatura
deste instrumento.
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7.2
O contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo até o limite do
inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, por tratar-se de serviços contínuos e se houver
interesse do contratante.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1
Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente
contrato, ocorrerá por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Projeto: 02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde.
Atividade: 10.122.032.2297 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1
A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual
não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2
A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação
dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
9.3
A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados
aos pacientes, decorrentes de omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou
imprudência.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1 Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, a
CONTRATADA estará sujeito à multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato,
por dia de atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/1993.
10.1.1
A multa acima não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2 O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total
ou parcial, e/ou das condições previstas no processo originário e neste contrato
sujeitará a CONTRATADA, na forma do disposto no art. 87·da Lei n.º 8.666/1993, às
seguintes penalidades:
10.2.1 Advertência;
10.2.2 Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três
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décimos por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3 Em caso de inexecução total, multa compensatória de 0,7% (sete
décimos por cento) sobre o valor de parte do serviço não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
10.2.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
10.3 O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,
realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
10.4 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
10.4.1
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, a ser concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
10.5 As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração poderão também ser aplicadas às pessoas jurídicas ou físicas que, em
razão dos contratos regidos pela Lei n.º 8.666/1993:
10.5.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.5.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do Processo
de Inexigibilidade;
10.5.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
10.6 As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que
seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos
que lhes são inerentes.
10.7 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Saúde,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua
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aplicação.
10.8

As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1 O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou
parcial, na incidência dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em
especial os abaixo descritos:
11.1.1 Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos
seguintes casos:
11.1.1.1
Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas
e serviços contratados;
11.1.1.2
Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
11.1.1.3
Atraso injustificado no início dos serviços;
11.1.1.4
A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, não
admitidas no contrato;
11.1.1.5
Não atendimento das determinações regulares emanadas da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste
instrumento, assim como das de seus superiores;
11.1.1.6
Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços,
anotadas na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.1.1.7
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
11.2 Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de
inexigibilidade, desde que haja conveniência para a Administração e não
prejudique direta ou indiretamente a saúde dos munícipes de Coribe, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
11.2.1 Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de seus
serviços, a CONTRATADA não poderá solicitar a rescisão, enquanto não
concluído o processo de apuração.
11.3 Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a
Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
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11.3.1 A supressão, por parte da Administração de serviços, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art.
65 da Lei n.º 8.666/1993;
11.3.2 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; e,
11.3.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação.
11.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, observado o
devido processo legal.
11.5 A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes
consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.5.1 Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.5.2 Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.6 Em caso de rescisão, os tratamentos em curso deverão ser concluídos por
parte da CONTRATADA, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou
administrativa do CONTRATANTE.
11.7 A rescisão não eximirá A CONTRATADA das garantias assumidas em
relação aos serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente
lhe possam ser imputadas.
11.8 O contrato poderá ser reincidido pelo Município, unilateralmente, em
qualquer momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo,
oriundo de processo licitatório ou concurso público devidamente instaurado,
adjudicado e homologado pelo Gestor.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
12.1

O CONTRATANTE obriga-se a:
12.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste
contrato;
12.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar,
apontar as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
12.1.3 Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e
desimpedidas as áreas onde serão realizados os serviços, objeto deste
contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
4.1. A CONTRATADA obriga-se a:
4.1.1. Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
acréscimos solicitados pela Administração;
4.1.2. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
4.1.3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável;
e,
4.1.4. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do Processo de Inexigibilidade.
4.2. Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
14.1 É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em
parte, os serviços objeto deste Termo de Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO
15.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no mural da Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO
16.1 O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município
de Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
16.2 E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato,
em 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas,
para que produza seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer
cumprir o que ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 12 de março de 2021.

R
Jacqueline Silva do Bomfim
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Gardênia Ferreira Mesquita
Sócia
Gardênia Ferreira Mesquita - ME
40.463.074/0001-89
CONTRATADA

Testemunhas:
Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Evenly Cristini do Amaral
CPF n.º 406.062.038-69

Este contrato foi examinado e aprovado por esta
assessoria jurídica.
Em______/______/2021
Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67333
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º144/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
CORIBE-BAHIA E A EMPRESA ART
PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME.
O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, registrado no CNPJ sob o n.º
13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito o Sr. Murillo Ferreira Viana,
brasileiro, casado, portador do RG n.º 1144219353 SSP/BA e CPF n.º 002.505.835-50,
residente e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, 193, Centro, Coribe, Bahia, CEP
47.690-000, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ART Projetos e
Serviços Ltda ME, situada a Travessa Osvaldo Cruz, 381, Sala 01, Centro, Santa Maria da
Vitória, Bahia, 47.640-000, registrada no CNPJ n.º 10.194.106/0001-27, neste ato
representada pela sua proprietária a Senhora Izanna Mara Souza de Queiroz, registrada no
CPF sob o n.º 826.493.595-87 e RG n.º 1.163.082.147 SSP/BA, residente e domiciliada à Rua
do Contorno, 88, 1° Andar, Centro, Santa Maria da Vitória, Bahia, CEP 47.640-000,
doravante denominado CONTRATADA, em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Dispensa de Licitação, baseada no Inciso II, art. 24 da Lei n.º 8.666/1993,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a prestação
de serviços de furos de sondagem realizados nas áreas para construção de escolas padrão
FNDE, nas localidades de Vila Nova, Ranchinho, Descoberto e Colônia do Formoso, interior
do Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se a Dispensa de Licitação baseada no
Inciso II, art. 24 da Lei n.º 8.666/1993 e alterações, que se regerá pelas cláusulas seguintes e
pelas condições descritas no presente:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.
A finalidade deste Contrato é garantir a administração, nas condições especificadas
neste instrumento e no processo de dispensa, a Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de furos de sondagem realizados na áreas para construção de escolas
padrão FNDE, nas localidades de Vila Nova, Ranchinho, Descoberto e Colônia do Formoso
no interior do Município de Coribe - Bahia.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
2.
A presente contratação fundamenta-se no inciso II, art. 24da Lei n.º 8.666/1993 e
alterações.
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CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.
O regime de execução está fundamentado no contido na alínea D, inciso VIII, art. 6º,
por tratar-se de regime de tarefa quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por
preço certo com fornecimento de materiais.
4.

A prestação dos serviços deverão ser realizados nas instalações da CONTRATADA.

5.
A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta realizados, através do
comparecimento periódico, a fim de examinar a documentação dos serviços realizados.
6.
O CONTRATADO se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
documentos legais, justificativas e quaisquer outros documentos pertinentes segundo as
normas de regulamentação vigentes.
7.
A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante
do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
8.
A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento tem o poder de vistoriar, de
forma irrestrita, toda a documentação das obras do município, bem como a documentação
contábil e fiscal pertinente a este contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.
Os serviços serão remunerados em contraprestação dos serviços prestados, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a importância de R$ 16.400,00(dezesseis mil e
quatrocentos reais);
10.
O valor do contrato acordado neste termo será classificado como adiante especifica:
20% correspondem à prestação de serviços e será classificado como pessoal/serviços no valor
de R$ 3.280,00 (três mil duzentos e oitenta reais) e 80% correspondente a insumos/materiais
no valor de R$ 13.120,00 (treze mil cento e vinte reais).
11.
É vedado o CONTRATADO cobrar diretamente dos munícipes qualquer importância
a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
12.
Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária em favor do
CONTRATADO, na conta corrente, agência e banco informados ou em cheque na Tesouraria
da Prefeitura, após a assinatura de recibo, que deverá constar no corpo o período de
competência da prestação dos serviços.
12.1. O CONTRATANTE não será responsabilizado pelo atraso nos pagamentos que
sejam decorrentes da apresentação das faturas ou outros documentos fora dos prazos
estipulados e com vícios formais que ensejem devolução;
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13.
Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
14.
O CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de acordo com este
contrato ou processo de inexigibilidade.
15.
O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente.
15.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24, da Lei n.º 8.666/1993, deverão ser efetuados no prazo de até 07
(sete) dias úteis, contados da execução dos serviços.
16.
Sobre o valor devido ao CONTRATADO, a Administração efetuará a retenção do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRRF, quanto ao Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN, será observado o disposto na legislação municipal aplicável.
17.
A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte do CONTRATADO.
18.
É vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes
do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE.
19.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato ou
motivo superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas,
constatando-se deste modo uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Os reajustes só
poderão ser concedidos quando avaliados previamente por órgão da Administração
responsável pelo contrato e dentro das normas exigidas pela Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA.
20.
O contrato terá vigência de 08 (dias) com o início contado a partir de sua assinatura, e
o termino previsto para 22/03/2021.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.
Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato,
correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.05.00 - Secretaria de Infraestrutura
15.451.052.2123 - Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
22.
A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO.
23.
A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de dano
eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação dos serviços
que compõem o objeto deste Contrato.
24.
O CONTRATADO será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
pacientes, decorrentes de omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou imprudência.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
25.
Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, o
CONTRATADO estará sujeito à multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por
dia de atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/1993.
25.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
26.
O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou
parcial, e/ou das condições previstas no processo originário e neste contrato sujeitará o
CONTRATADO, na forma do disposto no art. 87·da Lei n.º 8.666/1993, às seguintes
penalidades:
26.1. Advertência;
26.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos
por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
26.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 0,7% (sete décimos por
cento) sobre o valor de parte do serviço não realizado, por cada dia sub-seqüente ao
trigésimo sobre o valor do contrato;
26.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
27.
O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,
realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
28.
As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
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28.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a ser
concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior.
29.
As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
poderão também ser aplicadas às pessoas jurídicas ou físicas que, em razão dos contratos
regidos pela Lei n.º 8.666/1993:
29.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
29.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
credenciamento;
29.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
30.
As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são
inerentes.
31.
A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua
aplicação.
32.

As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
33.
O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou parcial, na
incidência dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em especial os abaixo
descritos:
33.1. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes
casos:
33.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e
serviços contratados;
33.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte do CONTRATADO, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
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33.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
33.1.4. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do
CONTRATADO com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, não
admitidas no contrato;
33.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento, assim
como das de seus superiores;
33.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na
forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
33.1.7. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a
que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato;
33.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de
inexigibilidade, desde que haja conveniência para a Administração e não prejudique
direta ou indiretamente a saúde dos munícipes de Coribe, com antecedência mínima de
30 (trinta) dias;
33.2.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de
seus serviços, o CONTRATADO não poderá solicitar a rescisão, enquanto não
concluído o processo de apuração.
33.3. Por rescisão judicial promovida por parte do CONTRATADO, se a
Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
33.3.1. A supressão, por parte da Administração de serviços, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do
art. 65 da Lei n.º 8.666/1993;
33.3.2. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por
prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado o CONTRATADO, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até
que seja normalizada a situação; e,
33.3.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado o CONTRATADO o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação.
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34.
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
35.
A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
35.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
35.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
36.
Em caso de rescisão, os tratamentos em curso deverão ser concluídos por parte do
CONTRATADO, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou administrativa do
CONTRATANTE.
37.
A rescisão não eximirá o CONTRATADO das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser imputadas.
38.
O contrato poderá ser reincidido pelo Município, unilateralmente, em qualquer
momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo, oriundo de processo
licitatório ou concurso público devidamente instaurado, adjudicado e homologado pelo
Gestor.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
39.

O CONTRATANTE obriga-se a:
39.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
39.2. Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar as
falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
39.3. Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedidas as áreas
onde serão realizados os serviços, objeto deste contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.
40.

O CONTRATADO obriga-se a:
40.1. Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo suficientes
para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos solicitados pela
Administração;
40.2. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços prestados;
40.3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
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resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
40.4. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de inexigibilidade.
40.4.1. Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se o CONTRATADO
não incorrer em qualquer inexecução do serviço;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
41.
É vedado o CONTRATADO, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os
serviços objeto deste Termo de Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO
42.
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no mural da Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO
43.
O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02 (duas)
vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus efeitos
legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em todas
suas cláusulas e condições.
Coribe-BA, Bahia, 15 de março de 2021.

Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE

Izanna Mara Sousa de Queiroz
Proprietária
Art Projetos e Serviços Ltda ME
CNPJ n.º 10.194.106/0001-27
CONTRATADO

Testemunhas:
Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87
Este contrato foi examinado e aprovado por esta
assessoria jurídica.
Em______/______/2021
Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67333
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 173/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
CORIBE - BAHIA E A EMPRESA GP
CONSULTORIA,
GESTÃO
E
SERVIÇOS EM ENGENHARIA LTDA.
O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ n.º 13.912.084/0001-81, com sede na Rua Bandeirantes, nº 285,
Centro, Coribe, Estado da Bahia, legalmente representado pelo prefeito Sr. Murillo
Ferreira Viana, brasileiro, casado, portador do RG n.º 1144219353 SSP/BA e CPF n.º
002.505.835-50, residente e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, 193, Centro,
Coribe, Bahia, CEP 47.690-000, doravante denominado CONTRATANTE, e a
Empresa GP Consultoria, Gestão e Serviços em Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ
sob n.º 37.093.645/0001-26, com sede quadra EQRSW 2/3 APTO, nº 317, Setor
Sudoeste, Brasília-DF, CEP 70.675-260, neste ato representada pelo senhor João
Ricardo dos Santos Portilho, portador RG sob o n.º 2606855 SESPDS DF, inscrito no
CPF sob o n.º 016.617.51-05, residente e domiciliado a Rodovia DF-425 km 1,5
condomínio Fraternidade conjunto 04, nº 09, setor Habitacional Contagem, sobradinho,
Brasília-DF, CEP 73.092-912, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o
Processo Administrativo nº 108/2021, e na Inexigibilidade de Licitação n.º 074/2021,
em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em
Assessoramento e Consultoria na área de Projetos, Convênios e Acompanhamento de
Atividades Parlamentares, para a Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de
inexigibilidade de licitação n° 074/2021, que se regerá pelas cláusulas seguintes e
pelas condições descritas no presente:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para prestação de
serviços especializados em Assessoramento e Consultoria na área de Projetos,
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Convênios e Acompanhamento de Atividades Parlamentares, para a Secretaria
Municipal de Administração e Planejamento, Município de Coribe - Bahia.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
2.1.
A presente contratação fundamenta-se no inciso II do art. 25 da Lei n.º
8.666/1993, pelo instituto da Inexigibilidade de licitação; na Lei n.º 8.078 de 1990 Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações da
Lei Complementar n.º 147/2014 e Lei Complementar n.º 155/2016, bem como à
legislação correlata.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1. A prestação dos serviços será realizado nas instalações do CONTRATANTE
e/ou na sede da empresa, no horário de funcionamento da Prefeitura e além disto
deverá prestar atendimento fora do horário normal, quando houver necessidade, nos
finais de semana ou feriados, bem como por via telefone, fax e/ou e-mail.
3.2.
Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por
parte da empresa ora CONTRATADA, para a Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, Município de Coribe - Bahia.
3.3.
A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos serviços prestados.
3.4.
A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento.
3.5. A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento possuirá o poder de
vistoriar, de forma irrestrita, toda a documentação nosológica do contratado, bem como
a documentação contábil e fiscal pertinente a este contrato.
CLÁUSULA QUARTA
PAGAMENTO

-

DOS

PREÇOS

E

DAS

CONDIÇÕES

DE

4.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA para o presente contrato, a
importância mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que perfaz o valor total de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
4.2.

O valor do contrato acordado neste termo será classificado como adiante
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especifica: 60% correspondem à prestação de serviços e será classificado como
pessoal/serviços no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e 40% correspondente a
insumos/materiais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
4.3.
É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos
prévios.
4.4.
Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária em favor da
CONTRATADA, na conta corrente, agência e banco informados ou em cheque na
Tesouraria da Prefeitura, após a apresentação de NF de serviços e assinatura de recibo,
que deverá constar no corpo o período de competência da prestação dos serviços.
4.4.1. A CONTRATANTE não será responsabilizado pelo atraso nos
pagamentos que sejam decorrentes da apresentação das faturas ou outros
documentos fora dos prazos estipulados e com vícios formais que ensejem
devolução;
4.5. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das
despesas, será imediatamente informada a CONTRATADA.
4.6. A CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de acordo com
este contrato disposto na Cláusula Segunda.
4.7. A CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
4.8. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 24, da Lei n.º 8.666/1993, poderão ser efetuados no prazo
em até 07 (sete) dias úteis, contados da execução dos serviços.
4.9. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará a retenção
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRRF ou Imposto sobre Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ, quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, será
observado o disposto na legislação municipal aplicável.
4.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes
às multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
4.11. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
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decorrentes do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE.
5.1. Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA.
6.1. A vigência do contrato será a partir de sua assinatura com término estabelecido até
o dia 31/12/2021, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, art. 57 da Lei n.º
8.666 de 1993.
CLÁUSULA SETIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
7.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato,
ocorrerá por conta da seguinte dotação orçamentária:
Projeto: 02.02.00 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Atividade: 04.122.007.2017 – Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
8.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual
não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
8.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação
dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
8.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados
aos pacientes, decorrentes de omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou
imprudência.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1. Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, a
CONTRATADA estará sujeito à multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato,
por dia de atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/1993.
9.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente
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o contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
9.2. O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total
ou parcial, e/ou das condições previstas no processo originário e neste contrato
sujeitará a CONTRATADA, na forma do disposto no art. 87·da Lei n.º 8.666/1993, às
seguintes penalidades:
9.2.1. Advertência;
9.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três
décimos por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
9.2.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 0,7% (sete
décimos por cento) sobre o valor de parte do serviço não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
9.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
9.3. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,
realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
9.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
9.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a ser
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior
9.6.
As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração poderão também ser aplicadas às pessoas jurídicas ou físicas que, em
razão dos contratos regidos pela Lei n.º 8.666/1993:
9.6.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
9.6.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
instrumento;
9.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: T7GCNZZAZ436MYMCZNFCBW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

5

Segunda-feira
12 de Abril de 2021
54 - Ano - Nº 3102

Coribe

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
em virtude de atos ilícitos praticados.
9.7. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que
seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos
que lhes são inerentes.
9.8. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de
Educação, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos
de sua aplicação.
9.9.

As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou
parcial, na incidência dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em
especial os abaixo descritos:
10.1.1. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos
seguintes casos:
10.1.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas
e serviços contratados;
10.1.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
10.1.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
10.1.1.4. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou
parcial, não admitidas no contrato;
10.1.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução
deste instrumento, assim como das de seus superiores;
10.1.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços,
anotadas na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
10.1.1.7. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere
o contrato;
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10.1.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de
inexigibilidade, desde que haja conveniência para a Administração e não
prejudique direta ou indiretamente a Educação dos munícipes de Coribe, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
10.1.3. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de seus
serviços, a CONTRATADA não poderá solicitar a rescisão, enquanto não
concluído o processo de apuração.
10.1.4. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a
Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
10.1.4.1.
A supressão, por parte da Administração de serviços,
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite
permitido no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993;
10.1.4.2.
A suspensão de sua execução, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação; e,
10.1.4.3.
O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos
pela Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação
da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação.
10.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
10.3. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes
conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
10.4. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
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10.5. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
10.6. Em caso de rescisão, os tratamentos em curso deverão ser concluídos por parte
da CONTRATADA, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou
administrativa do CONTRATANTE.
10.7. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação
aos serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
10.8. O contrato poderá ser reincidido pelo Fundo Municipal de Educação,
unilateralmente, em qualquer momento.
CLÁUSULA
DÉCIMA
CONTRATANTE.

PRIMEIRA

-

DAS

OBRIGAÇÕES

DO

11.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
11.1.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste
contrato;
11.1.2. Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar,
apontar as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
11.1.3. Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e
administrativos, necessários à execução dos serviços, bem como
entregar livre e desimpedidas as áreas onde serão realizados os
serviços, objeto deste contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
12.1.

A CONTRATADA obriga-se a:
12.1.1. Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
acréscimos solicitados pela Administração;
12.1.2. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
12.1.3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e
fiscais resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação
aplicável;
12.1.4. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas
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para habilitação e qualificação constantes do deste instrumento;
12.1.5. Planejar, organizar, dirigir e supervisionar o serviço ora contratado;
12.1.6. Garantir a qualidade dos serviços prestados com a devida confirmação
do entendimento aos servidores;
12.1.7. Incluir em suas ações a transferência de conhecimento e aprendizado
para operacionalização;
12.1.8. A Contratada deverá sanar todas as dúvidas suscitadas pelos
servidores do Município de Coribe, durante as aulas que deverão
serem ministradas na sede do Município de Coribe;
12.1.9. É responsabilidade inerente aos serviços o(s) profissional(is) da
Contratada criar um ambiente que motive a equipe, buscando
participação e interação o que indubitavelmente facilita o aprendizado
na implantação e operacionalização do sistema;
12.1.10.
A contratada deverá realizar os serviços de capacitação dos
profissionais designados para a função no período mínimo de 16
(dezesseis) horas em divididos em dois dias;
12.1.11.
No período mínimo para efetivação dos serviços não poderão ser
computados os períodos de paradas, tais como: almoço, lanches,
descansos, problemas técnicos, telefonemas, etc., dos profissionais da
contratada;
12.1.12.
Na prestação dos serviços de assessoria e consultoria pedagógica
deverá a empresa promover ensinamentos de forma teórica e prática;
12.1.13.
Avaliar condições de limpeza e manutenção das instalações
necessárias e equipamentos, solicitando providências ao Setor
competente quando necessário;
12.1.14.
Observar e conscientizar a equipe para uso e observância de
práticas educacionais com vista ao funcionamento dos serviços;
12.1.15.
Os serviços serão prestados na sede da Secretaria Municipal de
Educação ou onde está designar na sede do Município de Coribe;
12.2. Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
13.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em
parte, os serviços objeto deste Termo de Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
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extrato, no mural da Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993
e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
15.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município
de Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme,
vai assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que
produza seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o
que ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 15 de março de 2021.

Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE

João Ricardo dos Santos Portilho
Sócio
GP Consultoria, Gestão e Serviços em Engenharia
LTDA
CNPJ n.º 37.093.645/0001-26
CONTRATADA

Testemunha:

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este contrato se encontra examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.

Em______/______/2021

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67333
Procuradora Jurídica
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 174 /2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
CORIBE - BAHIA E A EMPRESA
TELEMEDICINA DO NORDESTE
LTDA.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ n.º 11.254.491/0001-13, com sede na Av. São João, s/n,
Centro, Coribe, Estado da Bahia, legalmente representado pela Sra. Jaqueline Silva do
Bomfim, Secretaria Municipal de Saúde, brasileira, portadora do RG n.º 645344 SSP/BA e
CPF n.º 465.963.805-72, com endereço profissional na sede deste Município, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa TELEMEDICINA DO NORDESTE LTDA,
situada a Rua Juscelino Kubistchek, 113, Sala C Térreo, Centro, Ibipitanga - Bahia, CEP
46.540-000, registrada no CNPJ n.º 30.346.674/0001-03, neste ato representado pelo seu
sócio administrador Sr. Jorge Santos Lima, inscrito no CPF nº 913.974.135-49, e sob o RG
nº 078.363.86-12 SSP/BA, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que
consta no Processo Administrativo n.º 137/2021 e em observância às disposições da Lei n.º
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação n.º 056/2021, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:

DA DISPANDA DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telemedicina
com fornecimento de laudos de eletrocardiograma via internet para atender o Hospital
Municipal e unidades Básicas de Saúde deste Município, laudos 24 horas por dia,
emergência em até 15 minutos, incluindo suporte técnico e manutenção dos
equipamentos em comodato e a quantidade de exames de acordo a necessidade do
Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, o qual justifica-se a dispensa de
procedimento licitatório n.º 056/2021, com base no que dispõe o inciso II, do art. 24,
da Lei n.º 8.666/1993, e que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições
descritas no presente:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de Telemedicina com
fornecimento de laudos de eletrocardiograma via internet para atender o Hospital
Municipal e unidades Básicas de Saúde deste Município, laudos 24 horas por dia,
emergência em até 15 minutos, incluindo suporte técnico e manutenção dos equipamentos
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em comodato e a quantidade de exames de acordo a necessidade do Fundo Municipal de
Saúde de Coribe - Bahia.
1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento ao processo administrativo
nº 137/2021, identificado no preâmbulo acima, e a dispensa de Licitação nº
056/2021.
1.3. Objeto da contratação:

Item

Descrição

Unid.

Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

01

Prestação
de
serviços
de
Telemedicina com fornecimento de
laudos de eletrocardiograma via
internet para atender o Hospital
Municipal e as Unidades Básicas de
Saúde deste Município, laudos 24
horas por dia, emergência em até 15
minutos, incluindo suporte técnico e
manutenção dos equipamentos em
comodato e a quantidade de exames
de acordo a necessidade do Fundo
Municipal de Saúde de Coribe Bahia.

mês

03

5.150,00

15.450,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
2.
A presente contratação fundamenta-se à Lei n.º 8.078 de 1990 - Código de Defesa
do Consumidor, à Lei Complementar n.º 123 de 2006, e subsidiariamente à Lei n.º 8.666
de 1993, bem como à legislação correlata.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.
A Execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Secretaria
de Saúde, que designará um servidor para anotar, em registro próprio, todas as ocorrências
relacionadas ao Contrato e determinar, quando necessário, a regularização das falhas
observadas.
3.1. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do
serviço em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.
4.
A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pela CONTRATANTE,
documentos legais, justificativas para exames e quaisquer outros documentos pertinentes
segundo as normas de regulamentação vigentes.
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4.1. Os tratamentos não cobertos pelo Município, não se incluem na presente
contratação.
5.
A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Saúde.
6.
A Secretaria Municipal de Saúde possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita,
toda a documentação nosológica do munícipe, bem como a documentação contábil e fiscal
pertinente a este contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.
Os serviços serão pago em contraprestação dos serviços prestados, o
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA para o presente contrato, a importância
mensal de R$ 5.150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais). Perfazendo o valor global para
o presente contrato a importância de R$ 15.450,00 (quinze mil quatrocentos e cinquenta
reais).
8.
É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
9.
Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária em favor da
CONTRATADA, na conta corrente, agência e banco informados ou em cheque na
Tesouraria da Prefeitura, após a assinatura de recibo, que deverá constar no corpo o
período de competência da prestação dos serviços.
10.
Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
11.
O CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de acordo com este
termo de contrato de prestação de serviços.
11.1.
O CONTRATANTE não será responsabilizado pelo atraso nos pagamentos
que sejam decorrentes da apresentação das faturas ou outros documentos fora
dos prazos estipulados e com vícios formais que ensejem devolução;
12.
O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
13.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24, da Lei n.º 8.666/1993, deverão ser efetuados no prazo de até
07 (sete) dias úteis, contados da execução dos serviços.
14.
Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará a retenção do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRRF, quanto ao Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN, será observado o disposto na legislação municipal aplicável.
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15.
A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
16.
É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE.
17.

Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA.
18.
A vigência contrato será de 15/03/2021, com o término preestabelecido para o dia
15/06/2021.
19.
O contrato poderá ser prorrogado anualmente, mediante Termo Aditivo até o limite
do inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, por tratar-se de serviços contínuos e se houver
interesse da contratante.
CLÁUSULA SETIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
20.
Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Projeto: 02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde.
Atividade: 10.302.032.2302 – Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
21.
A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
22.
A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação dos
serviços que compõem o objeto deste Contrato.
23.
A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
pacientes, decorrentes de omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou
imprudência.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
24.
Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, a
CONTRATADA estará sujeito à multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato,
por dia de atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/1993.
24.1.

A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
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contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
25.
O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou
parcial, e/ou das condições previstas no processo originário e neste contrato sujeitará a
CONTRATADA, na forma do disposto no art. 87·da Lei n.º 8.666/1993, às seguintes
penalidades:
26.
Advertência;
27.
Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos por
cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
28.
Em caso de inexecução total, multa compensatória de 0,7% (sete décimos por
cento) sobre o valor de parte do serviço não realizado, por cada dia subseqüente ao
trigésimo sobre o valor do contrato;
29.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
30.
O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,
realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
31.
As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
31.1.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, a ser concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no subitem anterior.
32.
As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
poderão também ser aplicadas às pessoas jurídicas ou físicas que, em razão dos contratos
regidos pela Lei n.º 8.666/1993:
33.
Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
34.
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do credenciamento;
35.
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
36.
As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes
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são inerentes.
37.
A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Saúde,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua
aplicação.
38.

As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
39.
O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou parcial,
na incidência dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em especial os
abaixo descritos:
40.

Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes casos:
40.1.
Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e serviços
contratados;
40.2.
Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa causa e
prévia comunicação à Administração;
40.3.

Atraso injustificado no início dos serviços;

40.4.
A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, não
admitidas no contrato;
40.5.
Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento, assim
como das de seus superiores;
40.6.
Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na
forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
40.7.
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a
que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato;
41.
Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de credenciamento,
desde que haja conveniência para a Administração e não prejudique direta ou
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indiretamente a saúde dos munícipes de Coribe, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias;
41.1.
Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de seus
serviços, a CONTRATADA não poderá solicitar a rescisão, enquanto não
concluído o processo de apuração.
42.
Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a Administração
incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
42.1.
A supressão, por parte da Administração de serviços, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art.
65 da Lei n.º 8.666/1993;
42.2.
A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por
prazo superior a 60 (sessenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até
que seja normalizada a situação; e,
42.3.
O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação.
43.
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
44.
A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes conseqüências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
45.
Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
46.
Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
47.
Em caso de rescisão, os tratamentos em curso deverão ser concluídos por parte da
CONTRATADA, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou administrativa do
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CONTRATANTE.
48.
A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
49.
O contrato poderá ser reincidido pelo Município, unilateralmente, em qualquer
momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo, oriundo de processo
licitatório ou concurso público devidamente instaurado, adjudicado e homologado pelo
Gestor.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
50.

O CONTRATANTE obriga-se a:
50.1.

Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;

50.2.
Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
50.3.
Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedidas as
áreas onde serão realizados os serviços, objeto deste contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
51.

A CONTRATADA obriga-se a:
51.1.
Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos
solicitados pela Administração;
51.2.
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
51.3.
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
51.4.
Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento.

52.
Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não incorrer
em qualquer inexecução do serviço;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
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53.
É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
54.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO

55.
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no mural da Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
56.
O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
57.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza
seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é
pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 15 de março de 2021.
Jaqueline Silva do Bomfim
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Jorge Santos Lima
Sócio Administrador
Telemedicina do Nordeste LTDA
CNPJ N.º 30.346.674/0001-03
CONTRATADO

Testemunhas:
Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF: 830.567.425-87

Este contrato foi examinado e aprovado por esta
assessoria jurídica.
Em______/______/2021
Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67333
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 175/2021
TERMO DE CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE CORIBE - BAHIA E A
PESSOA
JURÍDICA
ALEXANDRO
ALVES
COSTA
INFORMÁTICA
ME.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, registrado no CNPJ
sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito o Sr. Murillo
Ferreira Viana, brasileiro, casado, portador do RG n.º 1144219353 SSP/BA e CPF n.º
002.505.835-50, residente e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, 193, Centro,
Coribe, Bahia, CEP 47.690-000, doravante denominado CONTRATANTE, e a
empresa Alexandro Alves Costa Informática ME, registrado no CNPJ sob n.º
22.572.209/0001-62, com sede na Av. Francisco Moreira Alves, 45, Centro, Jaborandi,
Bahia, CEP: 47.655-000. Representada pelo senhor Alexandro Alves Costa, brasileiro,
casado, inscrito no CPF sob o n.º 805.454.401-49, portador do RG n.º 1.687.348 SSP/DF e
CRC/DF n.º 021.360/O-6, residente e domiciliado à Rua Joaquim Carvalho, s/n, Centro,
Jaborandi, Bahia, CEP 47.655-000, em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria técnica em
processos de licitações com elaboração dos descritivos e especificações nas
aquisições ou contratações no Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se a
dispensa de procedimento licitatório, com base no que dispõe a Lei n.º 8.666/1993, e
que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de pessoa jurídica para prestação
de serviços de assessoria técnica em processos de licitações com elaboração dos descritivos
e especificações nas aquisições ou contratações no Município de Coribe - Bahia, que serão
prestados nas condições estabelecidas na pesquisa de preço em anexo.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
2.1. O presente Termo de Contrato é formalizado com fundamento no inciso II do art.
24, da Lei n.° 8.666/1993, considerando o seu valor global a ser executado uma vez em
todo o exercício financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1. Em conformidade com o disposto no §6º, art. 30 da Lei n.º 8.666/1993, a
CONTRATADA relaciona o(s) profissional(is) que ficarão há disposição para a prestação
dos serviços objeto deste contrato, a saber: Nome Completo Alexandro Alves Costa,
Portador do RG n.º 1.687.348 SSP/BA; Inscrito no CPF n.º 805.454.401-49 e registro no
Conselho Regional de Contabilidade CRC/DF n.º 021.360/O-6.
3.2. A prestação dos serviços será realizado nas instalações do CONTRATANTE e/ou
na sede da empresa, com a carga horária mínima de 30 (horas) semanais, aos quais deverão
ser prestados nas dependências da sede da Prefeitura Municipal de Coribe ou
eventualmente nas sedes das Secretarias Municipais e órgãos vinculados.
3.3. Os serviços deverão ser prestados no horário de funcionamento da Prefeitura e além
disto deverá prestar atendimento fora do horário normal, quando houver necessidade, nos
finais de semana ou feriados, bem como por via telefone, fax e/ou e-mail em conformidade
com as disposições da pesquisa de preço anexo a esse instrumento.
3.4. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados,
através do comparecimento periódico.
3.5. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
quaisquer documentos pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
3.6. A Secretaria Municipal de Administração possuirá o poder de vistoriar, de forma
irrestrita, bem como a documentação contábil e fiscal pertinente a este contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. Os serviços serão remunerados mensalmente em contraprestação dos serviços
prestados, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância de R$ 7.900,00
(sete mil e novecentos reais) por mês, perfazendo para o presente contrato o valor total em
R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais);
4.2. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
4.3. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária em favor da
CONTRATADA, na conta corrente, agência e banco informados ou em cheque na
Tesouraria da Prefeitura, após a assinatura de recibo, que deverá constar no corpo o
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período de competência da prestação dos serviços.
4.4. O CONTRATANTE não será responsabilizado pelo atraso nos pagamentos que
sejam decorrentes da apresentação das faturas ou outros documentos fora dos prazos
estipulados e com vícios formais que ensejem devolução;
4.5. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
4.6. O CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de acordo com este
contrato ou processo de dispensa.
4.7. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
4.8. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará a retenção dos
impostos que são inerentes a prestação dos serviços objeto deste contrato, será observado o
disposto na legislação municipal aplicável.
4.9. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
4.10. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE.
5.1. Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA.
6.1. O contrato terá vigência com o início contado a partir de sua assinatura, e terá
validade de 02 (dois) meses.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
7.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato,
correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
02.02.00 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
04.122.007.2017 - Manutenção da Secretaria de Administração
3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
7.2. Em caso de prorrogações do contrato as despesas correrão à conta de Dotações
Orçamentárias aprovadas para os exercícios subseqüentes.
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CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
8.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
8.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à prestação dos
serviços que compõem o objeto deste Contrato.
8.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
colaboradores e instalações do Município, decorrentes de omissão, voluntária ou não,
negligência, imperícia ou imprudência.
8.4. A prestação dos serviços não gera nenhum vínculo empregatício e nenhuma relação
jurídica entre os empregados da CONTRATADA e a Administração Pública Municipal de
Coribe, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1. Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, a
CONTRATADA estará sujeito à multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato,
por dia de atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/1993.
9.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
9.2. O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou
parcial, e/ou das condições previstas no processo originário e neste contrato sujeitará a
CONTRATADA, na forma do disposto no art. 87·da Lei n.º 8.666/1993, às seguintes
penalidades:
9.2.1.
Advertência;
9.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos
por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
9.2.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 0,7% (sete décimos
por cento) sobre o valor de parte do serviço não realizado, por cada dia subseqüente
ao trigésimo sobre o valor do contrato;
9.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
9.3. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,
realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
9.4.

As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
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pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
9.4.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, a ser concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
9.5. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
poderão também ser aplicadas às pessoas jurídicas ou físicas que, em razão dos contratos
regidos pela Lei n.º 8.666/1993:
9.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
9.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
credenciamento;
9.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
9.6. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja
assegurado a CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos
que lhes são inerentes.
9.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de
Administração, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de
sua aplicação.
9.8.

As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou parcial,
na incidência dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em especial os
abaixo descritos:
10.1.1.

Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes casos:

10.1.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e
serviços contratados;
10.1.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
10.1.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
10.1.1.4. A subcontratação total do seu objeto, a associação da
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CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou
parcial, não admitidas no contrato;
10.1.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento,
assim como das de seus superiores;
10.1.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas
na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
10.1.1.7. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato.
10.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de licitação, desde
que haja conveniência para a Administração e não prejudique direta ou indiretamente os
colaboradores do Município, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
10.2.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de seus
serviços, a CONTRATADA não poderá solicitar a rescisão, enquanto não
concluído o processo de apuração.
10.3. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a Administração
incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
10.3.1. A supressão, por parte da Administração de serviços, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º
do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993;
10.3.2. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar
pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação; e,
10.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação.
10.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
10.5. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
10.5.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
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dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
10.5.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
10.6. Em caso de rescisão, os serviços em curso deverão ser concluídos por parte da
CONTRATADA, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou administrativa do
CONTRATANTE.
10.7. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
11.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
11.1.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste
contrato;
11.1.2. Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar,
apontar as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
11.1.3. Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, ficando estabelecido que os
funcionários da Contratada utilizarão as dependências comuns dos
setores onde serão realizados os serviços, objeto deste contrato;
11.1.4. A Contratante disponibilizará os recursos que poderão ser utilizados pela
Contratada durante o horário de prestação dos serviços, considerando que
o acesso será restrito a funcionários da empresa Contratada autorizados
pelo Município de Coribe, tais como: sala; computadores; impressoras e
suprimentos; serviço de internet, energia para iluminação do espaço
físico; água e bebedouro e banheiros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
12.1. A CONTRATADA obriga-se a:
12.1.1. Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
acréscimos solicitados pela Administração;
12.1.2. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
12.1.3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável;
12.1.4. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de inexigibilidade;
12.1.5. Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
12.1.6. Reparar ou indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, em
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virtude de culpa ou dolo, decorrentes da execução deste Contrato, de sua
responsabilidade ou de seus prepostos, desde que sobrevenha prejuízo
para a Contratante ou terceiros, o que propiciará o desconto do valor
correspondente no faturamento, a critério da Contratante, sem prejuízo
das medidas judiciais cabíveis;
12.1.7. Qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços contratados,
ainda que resultante de caso fortuito, mesmo ocorrido na via pública,
bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a seus
empregados ou a terceiros, em decorrência da execução do presente
Contrato;
12.1.8. Prestar os serviços com execução e supervisão de forma adequada de
forma permanente para a obter uma operação correta e eficiente,
realizando os serviços de forma meticulosa e constante;
12.1.9. Executar os serviços objeto deste Contrato utilizando mão-de-obra
própria, atendendo ao quantitativo mínimo de um funcionário demandado
conforme definido no Termo de Referência;
12.1.10. A CONTRATADA deverá garantir ainda que os trabalhos não sofram
interrupções e/ou paralisações em caso de faltas, folgas e férias de seus
empregados, devendo apresentar outro profissional de mesmo nível ou
superior, em prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
12.1.11. A empresa contratada deverá informar, registrar, credenciar, pagar ou
arcar com quaisquer demandas legais pertinentes aos órgãos competentes
de quaisquer das esferas de governo, referente a prestação dos serviços
objeto da Contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
13.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo, os serviços
objeto deste Termo de Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
15.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será do Município de
Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02 (duas)
vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus efeitos
legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em
todas suas cláusulas e condições.
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Coribe, Bahia, 15 de março de 2021.

Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE

Alexandro Alves Costa
Proprietário
Alexandro Alves Costa Informática ME
CNPJ n.º 22.572.209/0001-62
CONTRATADO

Testemunhas:

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este contrato foi examinado e aprovado por esta
assessoria jurídica.
Em______/______/2021

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67333
Procuradora Jurídica
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 177/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
CORIBE - BAHIA E A EMPRESA DAVI
MATOS RODRIGUES.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, registrado no CNPJ sob
o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito o Sr. Murillo Ferreira
Viana, brasileiro, casado, portador do RG n.º 1144219353 SSP/BA e CPF n.º
002.505.835-50, residente e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, 193, Centro,
Coribe, Bahia, CEP 47.690-000, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa
DAVI MATOS RODRIGUE - ME, registrada no CNPJ n.º 08.707.026/0001-86, situada na
Av. Monsenhor Montalvão, 03, Centro, Coribe - Bahia, CEP 47.690-000, neste ato
representado pelo seu proprietário Davi Matos Rodrigues, portador da Carteira de Identidade
sob o nº. 5.766.481, inscrito no CPF sob o n.º 483.785.005-78, residente e domiciliado na Rua
Juscelino Kubitschek, s/n, Centro, Coribe - Bahia, doravante designada CONTRATADA, em
observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.
DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de empresa para a realização das prestações de contas dos Caixas Escolares
das Unidades Executora das escolas da rede Municipal de ensino, referente ao exercício de
2020, do Municipio de Coribe - Bahia, o qual justifica-se a dispensa de procedimento
licitatório, com base no que dispõe o inciso II, do art. 24, da Lei n.º 8.666/1993, e que se
regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
01.01 - Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada para a
realização das prestações de contas das Caixas e Unidades Executoras das escolas da
rede Municipal de ensino, referente ao exercício de 2020, do Municipio de Coribe Bahia.
01.02 – Conforme planilha abaixo:
Item

Descrição dos serviços

Unid.

Qua

Valor

Valor Total
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01

Serviços especializados com a
realização das prestações de contas
dos Caixas Escolares das Unidades
Executoras das escolas da rede
Municipal de ensino, referente ao
exercício de 2020, do Municipio de
Coribe – Bahia

Unid

nt.

Unitário

01

R$ 5.280,00

Total Geral

R$ 5.280,00

R$ 5.280,00

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
02.01 - O Regime de execução do presente contrato é empreitada por preço global.
§ 1º - A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Secretaria
Municipal de Administração e Planejamento do Municipio de Coribe, que designará um
servidor para anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas ao Contrato e
determinar, quando necessário, a regularização das falhas observadas.
§ 2º - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do
serviço em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02.04.00 – Secretaria de Educação
12.361.042.2.098 – Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO
04.01 - A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços aludidos na Cláusula
Primeira o valor de R$ 5.280,00 (cinco mil e duzentos e oitenta reais).
4.2. - O valor do contrato acordado neste termo será classificado como adiante especifica:
60% correspondem à prestação de serviços e será classificado como pessoal/serviços no valor
de R$ 3.168,00 (três mil cento e sessenta e oito reais) e 40% correspondente a
insumos/materiais no valor de R$ 2.112,00 (dois mil cento e doze reais).
§1 - Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
§2 - Os valores acima são certos e ajustados, de forma que os pagamentos devidos ao
CONTRATADO deverão ser tão somente estes, após os serviços efetivamente prestados.
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CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE
05.01 - O preço é fixo e irreajustável.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
06.01 - O prazo para pagamento é de até 08 (oito) dias úteis, após a vigência e execução dos
serviços solicitados.
§ 1º - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota
Fiscal/Fatura/Recibo, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou
emissão de Nota de Correção, esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de
qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO
07.01 - A vigência do contrato será a partir de sua assinatura com término previsto para
30/03/2021, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666 de 1993.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
08.01 - A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação
legal, obriga-se a:
a) ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a execução
dos serviços inclusive despesas com transporte e os compromissos contraídos com
terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a ele não se
vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
b) assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência, imperícia
ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus
prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos;
c) assumir a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste contrato,
bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
d) refazer todo e qualquer serviço condenado pela fiscalização da CONTRATANTE,
após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;
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e) executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou
normas exigidas, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infra-estrutura
necessária a execução dos serviços;
f) honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da
Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela CONTRATADA não terá
nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
g) permitir ao servidor credenciado pelo CONTRATANTE fiscalizar, recusar,
mandar fazer ou desfazer quaisquer serviço que não atender as especificações do
objeto, observando as exigências que lhe foram solicitadas;
h) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos serviços, objeto do presente contrato;
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
09.01 - O CONTRATANTE além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal, a obriga-se a:
a) Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar as
falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
b) Efetuar, no prazo indicado na cláusula Sétima, os pagamentos devidos a
CONTRATADA.
c) Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedidas as
áreas onde serão realizados os serviços, objeto deste contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.01 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente
contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções prevista na Lei Federal n.º 8666/93, garantida
a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução culposa, parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a
imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Coribe e
multa, de acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes
limites máximos:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do serviço não realizado;
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b) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por
cada dia subseqüente ao trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,
realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes
das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.01 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as prevista na Lei n.º 8666/93.
§ 1º - O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato,
nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º
8.666/93, não cabe a CONTRATADA direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE
12.01 - O preço é fixo e irreajustável.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
13.01 - O regime de execução dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA é o de
empreitada por preço global. Todos materiais e equipamentos que serão empregados é de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES
14.01 - É vedado a CONTRATADA:
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b) Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES
15.01 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º 8.666,
de 1993.
§1 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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§2 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.01 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, em conformidade com o disposto na Lei n.º 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.01 - O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
17.02 - E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus
efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado,
em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 16 de março de 2021.

Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE

Davi Matos Rodrigues
Proprietário
DAVI MATOS RODRIGUES – ME
CNPJ n.º 08.707.026/0001-86
CONTRATADO

Testemunhas:

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este Contrato se encontra examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2021

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67333
Assessor Jurídico
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