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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 330/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
CORIBE - BAHIA E A EMPRESA
INSTITUTO
OFICIAL
DE
PUBLICIDADE LEGAL - IOP.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado no
CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo Doutor Murillo Ferreira
Viana, brasileiro, casado, portador do RG n.º 1144219353 SSP/BA e CPF n.º 002.505.83550, residente e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, 193, Centro, Coribe, Bahia, CEP
47.690-000, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa Instituto Oficial de
Publicidade Legal - IOP, inscrita no CNPJ sob n.º 20.024.219/0001-38, com endereço
situado na Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, 4731, Sala 05, Bairro Sim, Feira de
Santana, Bahia, CEP 44.085-052, neste ato representado pelo senhor Gleydson Cruz
Santos, portador da Carteira de Identidade sob o n.º 671339834, inscrito no CPF sob o n.º
982.850.415-49, residente e domiciliado na Avenida Jorge Bastos Leal 300, Bairro Sim,
Condomínio Elegance Residence, quadra C, casa 20, Feira de Santana, Bahia, CEP
44.073-500, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 220/2021 e em
observância às disposições da Lei n.º 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei n.º 8.666/1993 e
suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da licitação
PREGÃO PRESENCIAL N.º 040/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.
DO PROCESSO LICITATÓRIO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de empresas para prestação de serviços de publicações institucionais em
jornal diário de grande circulação no estado da Bahia para o Município de Coribe, o qual
justifica-se a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 040/2021, que se regerá
pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresas para prestação de
serviços de publicações institucionais em jornal diário de grande circulação no estado da
Bahia para o Município de Coribe, que serão prestados nas condições estabelecidas no
Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do Pregão
Presencial n.º 040/2021, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
1.3.

Objeto da contratação:
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Item

Descrição dos serviços

Unid.

Quant.

01

Contratação de empresa para prestação de serviços de
publicação de atos institucionais em jornal diário de
grande circulação no Estado da Bahia para o Município de
Coribe - Bahia.

cm/col

1.300

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início a
partir de sua assinatura.
2.2. O contrato poderá ser prorrogável por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60
(sessenta) meses, por tratar-se de serviços contínuos, em conformidade com o inciso II, art.
57 da Lei n.º 8.666, de 1993.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1. O valor por unidade (cm/col) é de R$ 40,00 (quarenta reais), o que perfaz o valor
global do contrato em R$ 52.000,00 (cinqüenta e dois mil reais), conforme abaixo:

Item

Descrição dos serviços

Unidade

Quant.

01

Contratação de empresa para
prestação de serviços de
publicação de atos institucionais
em jornal diário de grande
circulação no Estado da Bahia
para o Município de Coribe.

cm/col

1300

Valor
Unitário

Valor Total

40,00

52.000,00

Valor Total

52.000,00

3.2. 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.
3.3. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
evolução da despesa no período citado e da disponibilização dos serviços, bem como forma
de determinar a base de cálculo para aplicação de penalidades previstas neste contrato;
3.4. O valor deste contrato não poderá servir de base rígida para a apresentação da Nota
Fiscal, considerando que o total de gastos do mês dependerá do pleno atendimento as
demandas no respectivo período e em conformidade com o Termo de Referência constante
do instrumento convocatório.
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4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em Dotação
Orçamentária própria, previstas no Orçamento para o exercício de 2021:
02.01.00 - Gabinete do Prefeito
04.131.018.2.039 - Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade
3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.2. Em caso de prorrogações do contrato as despesas correrão à conta de Dotações
Orçamentárias aprovadas para os exercícios subseqüentes.
5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do início do
mês subseqüente ao vencido.
5.2. 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;
5.3. Todas as despesas existentes para prestação dos serviços de publicações em jornal de
grande circulação no estado da Bahia, a CONTRATADA desenvolver e efetivamente
publicar, serão custeadas única e exclusivamente pela CONTRATADA
6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE
6.1. O preços dos serviços continuados contratados com prazo de vigência igual a 12
(doze) meses será reajustado a cada interregno de 01 (um) ano, mediante a aplicação do
índice IPCA/IBGE, ou outro que venha substituí-lo.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, as
prestações dos serviços, que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são
aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES
8.1. DA CONTRATANTE
8.1.1.
Supervisionar a execução do objeto, exigindo presteza na execução e correção
das falhas eventualmente detectadas;
8.1.2.
Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente
necessárias à execução do objeto.
8.1.3.

Impedir que terceiros executem o objeto deste Edital;

8.1.4.

Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente;

8.1.5.

Efetuar o envio das matérias institucionais em conformidade com os padrões
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demandados e na formatação solicitada pela CONTRATADA;
8.1.6.
Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido,
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas.
8.2. DA CONTRATADA
8.2.1.
Comunicar ao CONTRATANTE, previamente qualquer modificação e/ou
criação de novos procedimentos a serem adotados para a execução dos serviços;
8.2.2.
indicar no ato da assinatura deste contrato, os representantes legal e técnico,
devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão
contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao
contrato e ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA. A qualquer substituição do Gestor Contratual, a CONTRATADA
deverá comunicar o fato por escrito à contratante, com antecedência mínima de 03 (três)
dias corridos;
8.2.3.
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, a ele não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de
solidariedade;
8.2.4.
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;
8.2.5.
assumir a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste
contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
8.2.6.
recompor todo e qualquer serviço condenado pela fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;
8.2.7.
executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações
e/ou normas exigidas pelos órgãos competentes, utilizando ferramentas apropriadas e
dispondo de infra-estrutura necessária a execução dos serviços;
8.2.8.
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;
8.2.9.
permitir ao servidor da CONTRATANTE fiscalizar, recusar, mandar fazer ou
desfazer quaisquer serviço que não atender as especificações do objeto, observando as
exigências que lhe foram solicitadas;
8.2.10. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos serviços, objeto do presente contrato;
8.2.11. manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na contratação;
8.2.12. realizar as publicações no jornal diário de grande circulação em conformidade
com os envios realizados e no dia solicitado para a efetivação de cada publicação.
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9. CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no instrumento
convocatório, bem como as previstas na Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art.
78 da Lei n.º 8.666, de 1993, com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório.
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
10.3. 10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666 de 1993.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VEDAÇÕES
11.1. É vedado à CONTRATADA:
11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
12.2. 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.
12.3. 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.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO
13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, conforme disposições e no prazo previsto na Lei n.º 8.666 de 1993.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato será o da Seção Judiciária da Comarca de Coribe.
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E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 03 (três)
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, 02 de agosto de 2021.

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

Gleydson Cruz Santos
Representante Legal
Instituto Oficial de Publicidade Legal - IOP
CNPJ n.º 20.024.219/0001-38
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
Procuradora jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Assessor Jurídico
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 331/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE CORIBE –
BAHIA, E O SR. ÍTALO BARROS
MESQUITA.
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 interior 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 no interior deste
Município, doravante denominado CONTRATANTE, e o Profissional de Saúde o
Senhor Ítalo Barros Mesquita, inscrito no CPF sob n.º 039.124.615-11, documento de
identidade n.º 62.161.245-5 2ª Via SSP/SP e CRO-BA 21874, residente na Rua Rio
Alegre, nº 475, Centro, Coribe-Bahia, CEP 47.690-000, doravante designado
CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º
178/2021, 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 178/2021 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 dentista, na Unidade Básica de Saúde da Família: Josefino
Arruda, interior do Municipio de Coribe –Bahia, o qual justifica-se a Inexigibilidade
de Licitação n.º 178/2021, 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 do
profissional a prestação de serviços de dentista, na Unidade Básica de Saúde: Josefino
Arruda, no interior do Município de Coribe - Bahia.
1.2.

O objeto do presente contrato provém da Inexigibilidade de Licitação n.º
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178/2021 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 260/2020.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1. A presente contratação fundamenta-se no Processo Administrativo n.º 301/2021,
e em conformidade com a Lei n.º 8.666/93, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Inexigibilidade de Licitação n.° 178 de 02 de agosto 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 dentista na Unidade Básica de Saúde da família: Josefino Arruda, no interior do
Município de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte
do profissional ora CONTRATADO com serviços de dentista na Unidade Básica de
Saúde: Josefino Arruda, no interior 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. O CONTRATADO 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 O CONTRATADO para o presente contrato, a
importância mensal de R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais), que perfaz o valor
total de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos).
5.1.1 O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como:
60% que corresponde ao valor de R$ 9540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta
reais) refere-se a prestação de serviços será classificado como pessoal: e 40%
que corresponde ao valor de R$ 6.360,00 (seis mil trezentos e sessenta 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 O CONTRATADO 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 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.
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 O CONTRATADO.
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5.7. 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 Administrativo n.° 301/2021.
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 O 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.
5.11. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes
às multas e/ou indenizações devidas por parte do CONTRATADO.
5.12. É vedado ao CONTRATADO 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 02/08/2021, 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: 10.301.032.2083 – Gestão das Ações da Saúde Bucal
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 do CONTRATADO.
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. O CONTRATADO 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, 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.
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 O CONTRATADO, 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
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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 O CONTRATADO 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 O
CONTRATADO 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
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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.
10.11. 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 do CONTRATADO, 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 do
CONTRATADO 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, O CONTRATADO não poderá solicitar a rescisão, enquanto
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não concluído o processo de apuração.
11.4. Por rescisão judicial promovida por parte do CONTRATADO, 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 O CONTRATADO, 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 O CONTRATADO 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
do CONTRATADO, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou
administrativa do CONTRATANTE.
11.10. A rescisão não eximirá O CONTRATADO das garantias assumidas em relação
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aos serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
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 DO CONTRATADO.
13.1.

O CONTRATADO 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 O CONTRATADO
não incorrer em qualquer inexecução do serviço;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
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14.1. É vedado O CONTRATADO, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em
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, 02 de agosto de 2021.

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

Ítalo Barros Mesquita
Pessoa Física
CPF n.º 039.124.615-11
CONTRATADO

R

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

Evenly Cristini do Amaral
CPF n.º 406.178.038-69

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

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
íd
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 332/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM
ENTRE
SI
O
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE BAHIA E A SRA. SIELMA FELIX LIMA.

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/nº, 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 do
outro lado pela Sra. Sielma Felix Lima, portadora do CPF n.º 056.187.715-78 e RG n.º
16.548.825-50 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Castro Alves, s/nº, distrito de
Colônia do Formoso, Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no
Processo Administrativo n.º 302/2021 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Municipal nº 625 de 11 de novembro de 2014,
Lei Municipal n.º 718, de 18 de março de 2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de
março de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Credenciamento n.º 004/2021 e do processo de Inexigibilidade de Licitação n.° 179/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de serviços de saúde em técnico de
enfermagem, no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, sede do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, o qual
justifica-se o processo de Inexigibilidade de licitação n.° 179/2021 e Credenciamento n.º
004/2021, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no
presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio dos profissionais para apoio a secretária de saúde
definidos por meio do Edital de Credenciamento n.º 004/2021 para a Credenciamento de
pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços em caráter complementar e
auxiliares de técnico de enfermagem pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de
Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 004/2021 e ao Processo de
Inexigibilidade de Licitação n.°. 179/2021 do Município de Coribe, Bahia, de 02 de agosto
de 2021, do qual é parte integrante com se aqui estivesse transcrito.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
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3.1. A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718, de 18 de março de
2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, à Lei n.º 8.078/1990 Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações da
Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016, e subsidiariamente à Lei n.º
8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nas instalações do CONTRATANTE, na
Secretaria Municipal de Saúde, e em conformidade com os serviços Credenciados no
Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, localizado na sede do Município de Coribe Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional carga horária 40
(quarenta) horas semanais.
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 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.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA para o presente contrato, a
importância estimada mensal de R$ 9.517,20 (nove mil quinhentos e dezessete
reais e vinte centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 114.206,40
(cento e quatorze mil duzentos e seis reais e quarenta centavos).
5.1.1 O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60%
que corresponde ao valor de R$ 68.523,84 (sessenta e oito mil quinhentos e vinte e
três reais e oitenta e quatro centavos) refere-se a prestação de serviços será
classificado como pessoal: e 40% que corresponde ao valor de R$ 45.682,56
(quarenta e cinco mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)
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
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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. O profissional contratado não fará jus ao décimo terceiro salário e às férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, considerando tratar-se de
contratação temporária pela administração pública.
5.5. A CONTRATADA obriga-se e compromete-se a realizar na quantidade máxima
estimada por procedimentos por mês, em conformidade com a planilha abaixo.
A distribuição das datas para realização dos serviços é de responsabilidade da
Secretaria Municipal da Saúde, que através do planejamento da instituição
determinará as datas dos atendimentos e providenciará agendar os pacientes.
Serviços

Unid.

Atendimento em regime de trabalho
de 40horas semanais, no Hospital
mês
Municipal Antônio Joaquim Lopes,
na sede do Município de Coribe.
Atendimento em regime de hora
técnica adicional mensal, no Hospital
hora
Municipal Antônio Joaquim Lopes,
na sede do Município de Coribe.
Atendimento em regime de plantão
de 12 (doze) horas, no Hospital
unidade
Municipal Antônio Joaquim Lopes,
na sede do Município de Coribe.
Atendimento em regime de plantão
de 24 (vinte e quatro) horas, no
Hospital Municipal Antônio Joaquim unidade
Lopes, na sede do Município de
Coribe.
Deslocamento da sede para outros
munícipios, farão jus a percepção de
diárias, para atender às despesas com
locomoção urbana, alimentação e
unidade
hospedagem de acordo com a
disposição do Art. 1º e anexo único
da Lei Municipal 625/2014, de 101 a
300 km

Quant.
Estimada
mês

Valor
Unitário

Valor Total

12

1.100,00

13.200,00

60

7,12

427,20

06

80,00

480,00

06

160,00

960,00

10

100,00

1000,00

__________________________________________________________________________________________________________________________
Av. Monsenhor Montalvão - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2177
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XT38AOZDRFJ7C15YPZUOTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

3

Quarta-feira
8 de Setembro de 2021
21 - Ano - Nº 3283

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Deslocamento da sede para outros
munícipios, farão jus a percepção de
diárias, para atender às despesas com
locomoção urbana, alimentação e
unidade
hospedagem de acordo com a
disposição do Art. 1º e anexo único
da Lei Municipal 625/2014, de 301 a
500 km
Deslocamento da sede para outros
munícipios, farão jus a percepção de
diárias, para atender às despesas com
locomoção urbana, alimentação e
unidade
hospedagem de acordo com a
disposição do Art. 1º e anexo único
da Lei Municipal 625/2014, acima de
500 km

15

120

1.800,00

15

250,00

3.750,00

Valor Total - Estimado - Mensal

9.517,20

Valor total Global - Estimado 12 (doze) meses

114.206,40

5.6. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.7. 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.
5.7.1. 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;
5.8. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
5.9. 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 de Licitação n.° 179/2021.
5.10. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente.
5.11. 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.
5.12. 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.
5.13. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.14. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
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decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
6.1.

Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis

7. DA VIGÊNCIA.
7.1.

A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2302 - Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 / 02
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. 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.
10. 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:
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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 subsequente
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:
10.6. 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 do credenciamento;
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,
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.
11. 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:
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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.
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 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,
11.4.3. 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.
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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 consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.6.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.6.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.7. 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.
11.8. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.9. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, unilateralmente, em qualquer
momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo, oriundo de Processo
Seletivo Simplificado ou Concurso Público devidamente instaurado, adjudicado e
homologado pelo Gestor.
12. ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
12.2. 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, nos termos do art. 65, §1º, da Lei n.º
8.666/1993.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
14.1.

A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dos serviços dentro dos padrões quantitativo e
qualitativo suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
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acréscimos solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento.
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Reparar ou indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, em
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;
14.1.7 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 si, a seus empregados ou a terceiros,
em decorrência da execução do presente Contrato;
14.1.8 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;
14.1.9 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 por cada um dos itens;
14.1.10
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;
14.1.11
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.
14.1.12

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO: CBO compatível n.º 322205 - (Técnico em Enfermagem);
Qualificação mínima: Certificação do curso de Técnico em Enfermagem;
Descrição Sumária: Segundo Lei n.° 7.498/86 que regulamenta a profissão dos
profissionais de enfermagem, cabe ao técnico de enfermagem exercer atividades de
nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem
em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem.
Cabe aos Técnicos de Enfermagem:
14.1.12.1

Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de
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enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes;
14.1.12.2
Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando
aparelhos de ausculta e pressão;
14.1.12.3
Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais
adequados, segundo orientação médica;
14.1.12.4

Orientar à população em assuntos de sua competência;

14.1.12.5
Preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para
a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas;
14.1.12.6
Auxiliar o Médico em cirurgias, observando equipamentos e entregando o
instrumental necessário, conforme instruções recebidas;
14.1.12.7
Orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta
execução dos trabalhos;
14.1.12.8
Auxiliar na coleta e análise de dados sociossanitários da comunidade, para o
estabelecimento de programas de educação sanitária;
14.1.12.9
Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade,
vacinação, investigações, bem como auxiliar na promoção e proteção da saúde de
grupos prioritários;
14.1.12.10
Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e
desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade
(crianças, gestantes e outros);
14.1.12.11
Participar de campanhas de vacinação; Controlar o consumo de
medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque
para, quando for o caso, solicitar ressuprimento;
14.1.12.12
Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como
zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza;
14.1.12.13
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação.
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17. FORO
17.1. 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.
17.2. 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, 02 de agosto de 2021.

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

Sielma Felix Lima
Pessoa Física
CPF N.º 056.187.715-78
CONTRATADA

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 Procuradora jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
íd

__________________________________________________________________________________________________________________________
Av. Monsenhor Montalvão - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2177
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XT38AOZDRFJ7C15YPZUOTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

11

Quarta-feira
8 de Setembro de 2021
29 - Ano - Nº 3283

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 334/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM
ENTRE
SI
O
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE BAHIA E A SRA. LILIANE DE SOUZA
TRINDADE.

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/nº, 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 do
outro lado a Sra. Liliane de Souza Trindade, portadora do CPF n.º 036.140.585-57 e RG n.º
1388615282 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Principal, s/nº, povoado de Vila
Nova, Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n.º 304/2021 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, Lei Municipal nº 625 de 11 de novembro de 2014, Lei
Municipal n.º 718, de 18 de março de 2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março
de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Credenciamento
n.º 004/2021 e do processo de Inexigibilidade de Licitação n.° 181/2021, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de Técnico de Enfermagem, na
Unidade Básica de Saúde: Anizia Pereira do Nascimento, interior do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, o qual
justifica-se o processo de Inexigibilidade de licitação n.° 181/2021 e Credenciamento n.º
004/2021, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no
presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio dos profissionais para apoio a secretária de saúde
definidos por meio do Edital de Credenciamento n.º 004/2021 para a Credenciamento de
pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços em caráter complementar e
auxiliares de Técnico de Enfermagem pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de
Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 004/2021 e ao Processo de
Inexigibilidade de Licitação n.°. 181/2021 do Município de Coribe, Bahia, de 02 de agosto
de 2021, do qual é parte integrante com se aqui estivesse transcrito.
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3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1. A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718, de 18 de março de
2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, à Lei n.º 8.078/1990 Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações da
Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016, e subsidiariamente à Lei n.º
8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nas instalações do CONTRATANTE, na
Secretaria Municipal de Saúde, e em conformidade com os serviços Credenciados na
Unidade Básica de Saúde: Anizia Pereira do Nascimento, localizada no interior do
Município de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional carga horária 40
(quarenta) horas semanais.
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 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.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará o CONTRATADO para o presente contrato, a
importância estimada mensal de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e
vinte centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e
vinte e seis reais e quarenta centavos).
5.1.1 O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60%
que corresponde ao valor de R$ 10.995,84 (dez mil novecentos e noventa e cinco
reais e oitenta e quatro centavos) refere-se a prestação de serviços será classificado
como pessoal: e 40% que corresponde ao valor de R$ 7.330,56 (sete mil trezentos e
trinta reais e cinquenta e seis centavos) refere-se a material de consumo.
5.2.

O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
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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. O profissional contratado não fará jus ao décimo terceiro salário e às férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, considerando tratar-se de contratação
temporária pela administração pública.
5.5. O CONTRATADO obriga-se e compromete-se a realizar na quantidade máxima
estimada por procedimentos por mês, em conformidade com a planilha abaixo. A
distribuição das datas para realização dos serviços é de responsabilidade da Secretaria
Municipal da Saúde, que através do planejamento da instituição determinará as datas dos
atendimentos e providenciará agendar os pacientes.
Unid.

Quant.
Estimada
mês

Valor
Unitário

Valor Total

mês

12

1.100,00

13.200,00

hora

60

7,12

427,20

Valor Total - Estimado - Mensal

1.527,20

Valor total Global - Estimado 12 (doze) meses

18.326,40

Serviços
Atendimento em regime de trabalho
de 40horas semanais, na Unidade
Básica de Saúde Anizia Pereira
Nascimento, Vila Nova, interior do
Município de Coribe.
Atendimento em regime de hora
técnica adicional mensal, na Unidade
Básica de Saúde Anizia Pereira do
Nascimento, Vila Nova, interior do
Município de Coribe.

5.6. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.7. 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.
5.7.1. 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;
5.8. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
5.9. 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 de Licitação n.° 181/2021.
5.10. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
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prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente.
5.11. 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.
5.12. 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.
5.13. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.14. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
6.1.

Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis

7. DA VIGÊNCIA.
7.1.

A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. 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.
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10. 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 cada dia subsequente
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:
10.6. 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 do credenciamento;
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.
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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,
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.
11. 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.
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
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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,
11.4.3. 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.
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 consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.6.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.6.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.7. 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.
11.8. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.9. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, unilateralmente, em qualquer
momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo, oriundo de Processo
Seletivo Simplificado ou Concurso Público devidamente instaurado, adjudicado e
homologado pelo Gestor.
12. ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
12.2. 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, nos termos do art. 65, §1º, da Lei n.º
8.666/1993.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
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13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
14.1.

A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dos serviços dentro dos padrões quantitativo e
qualitativo suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
acréscimos solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento.
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Reparar ou indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, em
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;
14.1.7 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 si, a seus empregados ou a terceiros,
em decorrência da execução do presente Contrato;
14.1.8 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;
14.1.9 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 por cada um dos itens;
14.1.10
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;
14.1.11
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.
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14.1.12

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CBO: CBO compatível n.º 322205 - (Técnico em Enfermagem);
Qualificação mínima: Certificação do curso de Técnico em Enfermagem;
Descrição Sumária: Segundo Lei n.° 7.498/86 que regulamenta a profissão dos
profissionais de enfermagem, cabe ao técnico de enfermagem exercer atividades de
nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem
em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem.
Cabe aos Técnicos de Enfermagem:
14.1.12.1
Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de
enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes;
14.1.12.2
Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando
aparelhos de ausculta e pressão;
14.1.12.3
Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais
adequados, segundo orientação médica;
14.1.12.4

Orientar à população em assuntos de sua competência;

14.1.12.5
Preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para
a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas;
14.1.12.6
Auxiliar o Médico em cirurgias, observando equipamentos e entregando o
instrumental necessário, conforme instruções recebidas;
14.1.12.7
Orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta
execução dos trabalhos;
14.1.12.8
Auxiliar na coleta e análise de dados sociossanitários da comunidade, para o
estabelecimento de programas de educação sanitária;
14.1.12.9
Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade,
vacinação, investigações, bem como auxiliar na promoção e proteção da saúde de
grupos prioritários;
14.1.12.10
Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e
desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade
(crianças, gestantes e outros);
14.1.12.11
Participar de campanhas de vacinação; Controlar o consumo de
medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque
para, quando for o caso, solicitar ressuprimento;
14.1.12.12
Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como
zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza;
14.1.12.13
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1.

É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
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os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. 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, 02 de agosto de 2021.

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

Liliane de Souza Trindade
Pessoa Física
CPF N.º 036.140.585-57
CONTRATADA

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 Procuradora jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 335/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM
ENTRE
SI
O
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE BAHIA E A SRA. JULIANA MESQUITA
LOPES.

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/nº, 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 do
outro lado a Sra. Juliana Mesquita Lopes, portadora do CPF n.º 030.224.695-94 e RG n.º
1278539603 SSP/BA, residente e domiciliada na Av. Monsenhor Montalvão, s/nº, centro,
Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º
305/2021 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, Lei Municipal nº 625 de 11 de novembro de 2014, Lei Municipal n.º 718, de 18
de março de 2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Credenciamento n.º 004/2021 e do
processo de Inexigibilidade de Licitação n.° 182/2021, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de Técnico de Enfermagem, no
Centro Municipal de Atenção à Saúde, sede do Município destinados aos munícipes pelo
Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de
Inexigibilidade de licitação n.° 182/2021 e Credenciamento n.º 004/2021, que se regerá
pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio dos profissionais para apoio a secretária de saúde
definidos por meio do Edital de Credenciamento n.º 004/2021 para a Credenciamento de
pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços em caráter complementar e
auxiliares de Técnico de Enfermagem pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de
Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 004/2021 e ao Processo de
Inexigibilidade de Licitação n.°. 182/2021 do Município de Coribe, Bahia, de 02 de agosto
de 2021, do qual é parte integrante com se aqui estivesse transcrito.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
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3.1. A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718, de 18 de março de
2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, à Lei n.º 8.078/1990 Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações da
Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016, e subsidiariamente à Lei n.º
8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nas instalações do CONTRATANTE, na
Secretaria Municipal de Saúde, e em conformidade com os serviços Credenciados no
Centro Municipal de Atenção à Saúde, localizada no sede do Município de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional carga horária 40
(quarenta) horas semanais.
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 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.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará o CONTRATADO para o presente contrato, a
importância estimada mensal de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e
vinte centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e
vinte e seis reais e quarenta centavos).
5.1.1 O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60%
que corresponde ao valor de R$ 10.995,84 (dez mil novecentos e noventa e cinco
reais e oitenta e quatro centavos) refere-se a prestação de serviços será classificado
como pessoal: e 40% que corresponde ao valor de R$ 7.330,56 (sete mil trezentos e
trinta reais e cinquenta e seis centavos) 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;
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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. O profissional contratado não fará jus ao décimo terceiro salário e às férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, considerando tratar-se de contratação
temporária pela administração pública.
5.5. O CONTRATADO obriga-se e compromete-se a realizar na quantidade máxima
estimada por procedimentos por mês, em conformidade com a planilha abaixo. A
distribuição das datas para realização dos serviços é de responsabilidade da Secretaria
Municipal da Saúde, que através do planejamento da instituição determinará as datas dos
atendimentos e providenciará agendar os pacientes.
Serviços

Unid.

Quant.
Estimada
mês

Valor
Unitário

Valor Total

Atendimento em regime de trabalho
de 40horas semanais, no Centro
Municipal de Atenção à Saúde, sede
do Município de Coribe-BA.

mês

12

1.100,00

13.200,00

Atendimento em regime de hora
técnica adicional mensal, no Centro
Municipal de Atenção à Saúde, sede
do Município de Coribe-BA.

hora

60

7,12

427,20

Valor Total - Estimado - Mensal

1.527,20

Valor total Global - Estimado 12 (doze) meses

18.326,40

5.6. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.7. 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.
5.7.1. 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;
5.8. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
5.9. 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 de Licitação n.° 182/2021.
5.10. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente.
5.11. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
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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.
5.12. 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.
5.13. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.14. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
6.1.

Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis

7. DA VIGÊNCIA.
7.1.

A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2065 – Gestão das Ações da Atenção Primária
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. 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.
10. DAS SANÇÕES
10.1.

Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, a
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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 cada dia subsequente
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:
10.6. 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 do credenciamento;
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,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
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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.
11. 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.
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 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
__________________________________________________________________________________________________________________________
Av. Monsenhor Montalvão - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2177
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XT38AOZDRFJ7C15YPZUOTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

6

Quarta-feira
8 de Setembro de 2021
45 - Ano - Nº 3283

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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 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.
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 consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.6.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.6.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.7. 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.
11.8. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.9. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, unilateralmente, em qualquer
momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo, oriundo de Processo
Seletivo Simplificado ou Concurso Público devidamente instaurado, adjudicado e
homologado pelo Gestor.
12. ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
12.2. 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, nos termos do art. 65, §1º, da Lei n.º
8.666/1993.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
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13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
14.1.

A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dos serviços dentro dos padrões quantitativo e
qualitativo suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
acréscimos solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento.
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Reparar ou indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, em
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;
14.1.7 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 si, a seus empregados ou a terceiros,
em decorrência da execução do presente Contrato;
14.1.8 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;
14.1.9 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 por cada um dos itens;
14.1.10
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;
14.1.11
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.

14.1.12

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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CBO: CBO compatível n.º 322205 - (Técnico em Enfermagem);
Qualificação mínima: Certificação do curso de Técnico em Enfermagem;
Descrição Sumária: Segundo Lei n.° 7.498/86 que regulamenta a profissão dos
profissionais de enfermagem, cabe ao técnico de enfermagem exercer atividades de
nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem
em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem.
Cabe aos Técnicos de Enfermagem:
14.1.12.1
Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de
enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes;
14.1.12.2
Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando
aparelhos de ausculta e pressão;
14.1.12.3
Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais
adequados, segundo orientação médica;
14.1.12.4

Orientar à população em assuntos de sua competência;

14.1.12.5
Preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para
a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas;
14.1.12.6
Auxiliar o Médico em cirurgias, observando equipamentos e entregando o
instrumental necessário, conforme instruções recebidas;
14.1.12.7
Orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta
execução dos trabalhos;
14.1.12.8
Auxiliar na coleta e análise de dados sociossanitários da comunidade, para o
estabelecimento de programas de educação sanitária;
14.1.12.9
Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade,
vacinação, investigações, bem como auxiliar na promoção e proteção da saúde de
grupos prioritários;
14.1.12.10
Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e
desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade
(crianças, gestantes e outros);
14.1.12.11
Participar de campanhas de vacinação; Controlar o consumo de
medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque
para, quando for o caso, solicitar ressuprimento;
14.1.12.12
Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como
zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza;
14.1.12.13
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
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16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. 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, 02 de agosto de 2021.

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

Juliana Mesquita Lopes
Pessoa Física
CPF N.º 030.224.695-94
CONTRATADA

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 Procuradora jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 336/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM
ENTRE
SI
O
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE BAHIA E O SR. EDNALDO LOPES
APOSTOLO.

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/nº, 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 do
outro lado o Sr. Ednaldo Lopes Apostolo, portador do CPF n.º 011.838.961-07 e RG n.º
1349413143 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Joaquim Carvalho, s/nº, Centro,
Jaborandi-BA, CEP 47.655-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo
n.º 306/2021 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, Lei Municipal nº 625 de 11 de novembro de 2014, Lei Municipal n.º 718,
de 18 de março de 2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Credenciamento n.º 004/2021 e do
processo de Inexigibilidade de Licitação n.° 183/2021, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de digitador, na Secretaria
Municipal de Saúde, sede do Município destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal
de Saúde de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de Inexigibilidade de licitação
n.° 183/2021 e Credenciamento n.º 004/2021, que se regerá pelas cláusulas seguintes e
pelas condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio dos profissionais para apoio a secretária de saúde
definidos por meio do Edital de Credenciamento n.º 004/2021 para a Credenciamento de
pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços em caráter complementar e
auxiliares de Digitador pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 004/2021 e ao Processo de
Inexigibilidade de Licitação n.°. 183/2021 do Município de Coribe, Bahia, de 02 de agosto
de 2021, do qual é parte integrante com se aqui estivesse transcrito.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1. A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718, de 18 de março de
2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, à Lei n.º 8.078/1990 Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações da
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Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016, e subsidiariamente à Lei n.º
8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nas instalações do CONTRATANTE, na
Secretaria Municipal de Saúde, e em conformidade com os serviços Credenciados na
Secretaria Municipal de Saúde, localizada no sede do Município de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional carga horária 40
(quarenta) horas semanais.
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 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.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará o CONTRATADO para o presente contrato, a
importância estimada mensal de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e
vinte centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e
vinte e seis reais e quarenta centavos).
5.1.1 O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60%
que corresponde ao valor de R$ 10.995,84 (dez mil novecentos e noventa e cinco
reais e oitenta e quatro centavos) refere-se a prestação de serviços será classificado
como pessoal: e 40% que corresponde ao valor de R$ 7.330,56 (sete mil trezentos e
trinta reais e cinquenta e seis centavos) 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.

O profissional contratado não fará jus ao décimo terceiro salário e às férias
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remuneradas acrescidas do terço constitucional, considerando tratar-se de contratação
temporária pela administração pública.
5.5. O CONTRATADO obriga-se e compromete-se a realizar na quantidade máxima
estimada por procedimentos por mês, em conformidade com a planilha abaixo. A
distribuição das datas para realização dos serviços é de responsabilidade da Secretaria
Municipal da Saúde, que através do planejamento da instituição determinará as datas dos
atendimentos e providenciará agendar os pacientes.
Serviços

Unid.

Quant.
Estimada
mês

Valor
Unitário

Valor Total

Atendimento em regime de trabalho
de 40horas semanais, na Secretaria
Municipal de Saúde, na sede do
Município de Coribe.

mês

12

1.100,00

13.200,00

Atendimento em regime de hora
técnica
adicional
mensal,
na
Secretaria Municipal de Saúde, na
sede do Município de Coribe.

hora

60

7,12

427,20

Valor Total - Estimado - Mensal

1.527,20

Valor total Global - Estimado 12 (doze) meses

18.326,40

5.6. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.7. 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.
5.7.1. 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;
5.8. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
5.9. 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 de Licitação n.° 183/2021.
5.10. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente.
5.11. 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.
5.12. 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
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Qualquer Natureza - ISSQN, será observado o disposto na legislação municipal aplicável.
5.13. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.14. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
6.1.

Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis

7. DA VIGÊNCIA.
7.1.

A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.122.032.2297 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. 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.
10. 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
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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 subsequente
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:
10.6. 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 do credenciamento;
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,
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.
11. DA RESCISÃO
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou parcial,
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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.
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 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,
11.4.3. 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
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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 consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.6.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.6.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.7. 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.
11.8. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.9. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, unilateralmente, em qualquer
momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo, oriundo de Processo
Seletivo Simplificado ou Concurso Público devidamente instaurado, adjudicado e
homologado pelo Gestor.
12. ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
12.2. 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, nos termos do art. 65, §1º, da Lei n.º
8.666/1993.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
14.1.

A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dos serviços dentro dos padrões quantitativo e
qualitativo suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
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acréscimos solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento.
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Reparar ou indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, em
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;
14.1.7 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 si, a seus empregados ou a terceiros,
em decorrência da execução do presente Contrato;
14.1.8 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;
14.1.9 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 por cada um dos itens;
14.1.10
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;
14.1.11
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.
14.1.12

DIGITADOR

CBO: CBO compatível é o de n.º 4121-10- (Digitador);
Qualificação mínima: Certificação do Ensino Médio;
Descrição Sumária: Elaborar, digitar e editorar documentos, com a finalidade de
auxiliar no serviço burocrático e manter a organização dos setor. Cabe aos
digitadores:
14.1.12.1

Digitar, registrar e transcrever dados e informações;

14.1.12.2

Elaborar documentos;

14.1.12.3

Operar computadores e impressoras, atendendo as necessidades do setor no
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qual está inserido;
14.1.12.4
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. 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, 02 de agosto de 2021.

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

Ednaldo Lopes Apostolo
Pessoa Física
CPF N.º 011.838.961-07
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 Procuradora jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
íd
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 337/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM
ENTRE
SI
O
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE BAHIA E A SRA. DELMA DA ROCHA
MELO.

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/nº, 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 do
outro lado a Sra. Delma da Rocha Melo, portadora do CPF n.º 800.227.075-49 e RG n.º
08.030.484-24 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua São João, s/nº, Povoado de Vila
Nova, Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n.º 337/2021 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, Lei Municipal nº 625 de 11 de novembro de 2014, Lei
Municipal n.º 718, de 18 de março de 2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março
de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Credenciamento
n.º 004/2021 e do processo de Inexigibilidade de Licitação n.° 184/2021, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de Digitadora, na Unidade Básica
de Saúde: Anizia Pereira do Nascimento, interior do Município destinados aos munícipes
pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de
Inexigibilidade de licitação n.° 184/2021 e Credenciamento n.º 004/2021, que se regerá
pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio dos profissionais para apoio a secretária de saúde
definidos por meio do Edital de Credenciamento n.º 004/2021 para a Credenciamento de
pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços em caráter complementar e
auxiliares de Digitadora pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 004/2021 e ao Processo de
Inexigibilidade de Licitação n.°. 184/2021 do Município de Coribe, Bahia, de 02 de agosto
de 2021, do qual é parte integrante com se aqui estivesse transcrito.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1.

A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718, de 18 de março de
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2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, à Lei n.º 8.078/1990 Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações da
Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016, e subsidiariamente à Lei n.º
8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nas instalações do CONTRATANTE, na
Secretaria Municipal de Saúde, e em conformidade com os serviços Credenciados na
Unidade Básica de Saúde: Anizia Pereira do Nascimento, localizada no interior do
Município de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional carga horária 20 (vinte)
horas semanais.
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 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.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA para o presente contrato, a
importância estimada mensal de R$ 977,20 (novecentos e setenta e sete reais e vinte
centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 11.726,40 (onze mil setecentos e vinte e
seis reais e quarenta centavos).
5.1.1 O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60%
que corresponde ao valor de R$ 7.035,84 (sete mil e trinta e cinco reais e oitenta e
quatro centavos) refere-se a prestação de serviços será classificado como pessoal: e
40% que corresponde ao valor de R$ 4.690,56 (quatro mil seiscentos e noventa
reais e cinquenta e seis centavos) 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;
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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. O profissional contratado não fará jus ao décimo terceiro salário e às férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, considerando tratar-se de contratação
temporária pela administração pública.
5.5. A CONTRATADA obriga-se e compromete-se a realizar na quantidade máxima
estimada por procedimentos por mês, em conformidade com a planilha abaixo. A
distribuição das datas para realização dos serviços é de responsabilidade da Secretaria
Municipal da Saúde, que através do planejamento da instituição determinará as datas dos
atendimentos e providenciará agendar os pacientes.
Unid.

Quant.
Estimada
mês

mês

hora

Valor
Unitário

Valor Total

12

550,00

6.600,00

60

7,12

427,20

Valor Total - Estimado - Mensal

977,20

Valor total Global - Estimado 12 (doze) meses

11.726,40

Serviços
Atendimento em regime de trabalho
de 20horas semanais, na Unidade
Básica de Saúde Anizia Pereira
Nascimento, na comunidade de Vila
Nova, interior do Município de
Coribe.
Atendimento em regime de hora
técnica adicional mensal, na Unidade
Básica de Saúde: Anizia Pereira do
Nascimento, interior do Município
de Coribe.

5.6. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.7. 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.
5.7.1. 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;
5.8. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
5.9. 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 de Licitação n.° 184/2021.
5.10. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente.
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5.11. 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.
5.12. 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.
5.13. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.14. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
6.1.

Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis

7. DA VIGÊNCIA.
7.1.

A vigência contrato será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. 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.
10. DAS SANÇÕES
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Monsenhor Montalvao - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XT38AOZDRFJ7C15YPZUOTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

4

Quarta-feira
8 de Setembro de 2021
62 - Ano - Nº 3283

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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 cada dia subsequente
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:
10.6. 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 do credenciamento;
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.
11. 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.
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 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
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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 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.
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 consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.6.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.6.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.7. 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.
11.8. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.9. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, unilateralmente, em qualquer
momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo, oriundo de Processo
Seletivo Simplificado ou Concurso Público devidamente instaurado, adjudicado e
homologado pelo Gestor.
12. ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
12.2. 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, nos termos do art. 65, §1º, da Lei n.º
8.666/1993.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
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13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
14.1.

A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dos serviços dentro dos padrões quantitativo e
qualitativo suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
acréscimos solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento.
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Reparar ou indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, em
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;
14.1.7 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 si, a seus empregados ou a terceiros,
em decorrência da execução do presente Contrato;
14.1.8 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;
14.1.9 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 por cada um dos itens;
14.1.10
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;
14.1.11
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.

14.1.12

DIGITADORA
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CBO: CBO compatível n.º 4110-10 - (Digitadora);
Qualificação mínima: Certificação do Ensino Médio;
Descrição Sumária: Executar e coordenar tarefas específicas da unidade
administrativa, participar da organização setorial, sugerindo e melhorando rotinas,
valendo-se de sua experiência para atender as necessidades administrativas. Cabe
aos assistentes administrativos:
14.1.12.1
Efetuar atendimento ao público, interno e externo, prestando informações,
preenchendo documentos, anotando recados, para obter ou fornecer informações;
14.1.12.2
Digitar ofícios, circulares, cartas, memorandos, quadros demonstrativos,
boletins de frequência e outros, providenciando a reprodução, encadernação e
distribuição, se necessário;
14.1.12.3
Coletar dados diversos, consultando pessoas, documentos, transcrições,
publicações oficiais, arquivos e fichários, efetuando cálculos para obter as
informações necessárias ao cumprimento da rotina administrativa;
14.1.12.4
Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros, classificando
documentos por matéria, ordem alfabética ou outro sistema, para possibilitar
controle dos mesmos;
14.1.12.5
Codificar dados, documentos e outras informações e proceder à indexação
de artigos, periódicos, fichas, manuais, relatórios e outros;
14.1.12.6
Efetuar a reprodução de cópias, operando a máquina copiadora, controlando
o serviço de triagem, abastecendo e regulando a máquina e encadernando pequenos
volumes;
14.1.12.7

Elaborar redação simples;

14.1.12.8
Efetuar registros, preenchendo fichas, formulários, quadros, carteiras e
outros, procedendo ao lançamento de livros, consultando dados em tabelas,
gráficos, e demais demonstrativos, a fim de atender as necessidades do setor;
14.1.12.9
Operar e zelar pelo uso adequado de equipamentos diversos, como
máquinas calculadoras, microcomputadores, terminais de vídeo e outros;
14.1.12.10
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
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contratação.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. 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, 02 de agosto de 2021.

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

Delma da Rocha Melo
Pessoa Física
CPF N.º 800.227.075-49
CONTRATADA

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 Procuradora jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 338/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM
ENTRE
SI
O
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE BAHIA E O SR. FELIPE DA HORA
SILVA ARAÚJO.

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/nº, 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 do
outro lado o Sr. Felipe da Hora Silva Araújo, portador do CPF n.º 092.775.645-55 e RG n.º
1681568810 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua D. Pedro I, s/nº, Povoado de
Ranchinho, Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n.º 308/2021 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, Lei Municipal nº 625 de 11 de novembro de 2014, Lei
Municipal n.º 718, de 18 de março de 2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março
de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Credenciamento
n.º 004/2021 e do processo de Inexigibilidade de Licitação n.° 185/2021, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de digitador, na Secretaria
Municipal de Saúde, sede do Município destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal
de Saúde de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de Inexigibilidade de licitação
n.° 185/2021 e Credenciamento n.º 004/2021, que se regerá pelas cláusulas seguintes e
pelas condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio dos profissionais para apoio a secretária de saúde
definidos por meio do Edital de Credenciamento n.º 004/2021 para a Credenciamento de
pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços em caráter complementar e
auxiliares de Digitador pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 004/2021 e ao Processo de
Inexigibilidade de Licitação n.°. 185/2021 do Município de Coribe, Bahia, de 02 de agosto
de 2021, do qual é parte integrante com se aqui estivesse transcrito.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1. A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718, de 18 de março de
2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, à Lei n.º 8.078/1990 Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações da
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Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016, e subsidiariamente à Lei n.º
8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nas instalações do CONTRATANTE, na
Secretaria Municipal de Saúde, e em conformidade com os serviços Credenciados na
Secretaria Municipal de Saúde, localizada no sede do Município de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional carga horária 40
(quarenta) horas semanais.
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 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.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará o CONTRATADO para o presente contrato, a
importância estimada mensal de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e
vinte centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e
vinte e seis reais e quarenta centavos).
5.1.1 O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60%
que corresponde ao valor de R$ 10.995,84 (dez mil novecentos e noventa e cinco
reais e oitenta e quatro centavos) refere-se a prestação de serviços será classificado
como pessoal: e 40% que corresponde ao valor de R$ 7.330,56 (sete mil trezentos e
trinta reais e cinquenta e seis centavos) 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.

O profissional contratado não fará jus ao décimo terceiro salário e às férias
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remuneradas acrescidas do terço constitucional, considerando tratar-se de contratação
temporária pela administração pública.
5.5. O CONTRATADO obriga-se e compromete-se a realizar na quantidade máxima
estimada por procedimentos por mês, em conformidade com a planilha abaixo. A
distribuição das datas para realização dos serviços é de responsabilidade da Secretaria
Municipal da Saúde, que através do planejamento da instituição determinará as datas dos
atendimentos e providenciará agendar os pacientes.
Serviços

Unid.

Quant.
Estimada
mês

Valor
Unitário

Valor Total

Atendimento em regime de trabalho
de 40horas semanais, na Secretaria
Municipal de Saúde, na sede do
Município de Coribe.

mês

12

1.100,00

13.200,00

Atendimento em regime de hora
técnica
adicional
mensal,
na
Secretaria Municipal de Saúde, na
sede do Município de Coribe.

hora

60

7,12

427,20

Valor Total - Estimado - Mensal

1.527,20

Valor total Global - Estimado 12 (doze) meses

18.326,40

5.6. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.7. 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.
5.7.1. 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;
5.8. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
5.9. 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 de Licitação n.° 185/2021.
5.10. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente.
5.11. 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.
5.12. 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
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Qualquer Natureza - ISSQN, será observado o disposto na legislação municipal aplicável.
5.13. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.14. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
6.1.

Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis

7. DA VIGÊNCIA.
7.1.

A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.122.032.2297 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. 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.
10. 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
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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 subsequente
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:
10.6. 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 do credenciamento;
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,
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.
11. DA RESCISÃO
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou parcial,
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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.
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 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,
11.4.3. 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
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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 consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.6.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.6.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.7. 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.
11.8. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.9. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, unilateralmente, em qualquer
momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo, oriundo de Processo
Seletivo Simplificado ou Concurso Público devidamente instaurado, adjudicado e
homologado pelo Gestor.
12. ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
12.2. 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, nos termos do art. 65, §1º, da Lei n.º
8.666/1993.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
14.1.

A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dos serviços dentro dos padrões quantitativo e
qualitativo suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
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acréscimos solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento.
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Reparar ou indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, em
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;
14.1.7 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 si, a seus empregados ou a terceiros,
em decorrência da execução do presente Contrato;
14.1.8 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;
14.1.9 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 por cada um dos itens;
14.1.10
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;
14.1.11
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.
14.1.12

DIGITADOR

CBO: CBO compatível é o de n.º 4121-10- (Digitador);
Qualificação mínima: Certificação do Ensino Médio;
Descrição Sumária: Elaborar, digitar e editorar documentos, com a finalidade de
auxiliar no serviço burocrático e manter a organização dos setor. Cabe aos
digitadores:
14.1.12.1

Digitar, registrar e transcrever dados e informações;

14.1.12.2

Elaborar documentos;

14.1.12.3

Operar computadores e impressoras, atendendo as necessidades do setor no
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qual está inserido;
14.1.12.4
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. 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, 02 de agosto de 2021.

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

Felipe da Hora Silva Araújo
Pessoa Física
CPF N.º 092.775.645-55
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 Procuradora jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
íd
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 339/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM
ENTRE
SI
O
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE BAHIA E A SRA. ANA MARIA VIANA
ANDRADE.

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/nº, 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 do
outro lado a Sra. Ana Maria Viana Andrade, portadora do CPF n.º 084.993.895-38 e RG
n.º 21.710.132-14 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Buritis, s/nº, Centro, CoribeBA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º
309/2021 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, Lei Municipal nº 625 de 11 de novembro de 2014, Lei Municipal n.º 718, de 18
de março de 2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Credenciamento n.º 004/2021 e do
processo de Inexigibilidade de Licitação n.° 186/2021, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de Digitadora, na Unidade Básica
de Saúde: Miguel Alves das Neves, sede do Município destinados aos munícipes pelo
Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de
Inexigibilidade de licitação n.° 186/2021 e Credenciamento n.º 004/2021, que se regerá
pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio dos profissionais para apoio a secretária de saúde
definidos por meio do Edital de Credenciamento n.º 004/2021 para a Credenciamento de
pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços em caráter complementar e
auxiliares de Digitadora pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 004/2021 e ao Processo de
Inexigibilidade de Licitação n.°. 186/2021 do Município de Coribe, Bahia, de 02 de agosto
de 2021, do qual é parte integrante com se aqui estivesse transcrito.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1. A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718, de 18 de março de
2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, à Lei n.º 8.078/1990 Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações da
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Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016, e subsidiariamente à Lei n.º
8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nas instalações do CONTRATANTE, no
Secretaria Municipal de Saúde, e em conformidade com os serviços Credenciados na
Unidade Básica de Saúde: Miguel Alves das Neves, localizado na sede do Município de
Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional carga horária 40
(quarenta) horas semanais.
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 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.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará o CONTRATADO para o presente contrato, a
importância estimada mensal de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e
vinte centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e
vinte e seis reais e quarenta centavos).
5.1.1 O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60%
que corresponde ao valor de R$ 10.995,84 (dez mil novecentos e noventa e cinco
reais e oitenta e quatro centavos) refere-se a prestação de serviços será classificado
como pessoal: e 40% que corresponde ao valor de R$ 7.330,56 (sete mil trezentos e
trinta reais e cinquenta e seis centavos) 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;
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5.4. O profissional contratado não fará jus ao décimo terceiro salário e às férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, considerando tratar-se de contratação
temporária pela administração pública.
5.5. O CONTRATADO obriga-se e compromete-se a realizar na quantidade máxima
estimada por procedimentos por mês, em conformidade com a planilha abaixo. A
distribuição das datas para realização dos serviços é de responsabilidade da Secretaria
Municipal da Saúde, que através do planejamento da instituição determinará as datas dos
atendimentos e providenciará agendar os pacientes.
Serviços

Unid.

Quant.
Estimada
mês

Valor
Unitário

Valor Total

Atendimento em regime de trabalho
de 40horas semanais, no Centro
Municipal de Atenção à Saúde, sede
do Município de Coribe-BA.

mês

12

1.100,00

13.200,00

Atendimento em regime de hora
técnica adicional mensal, no Centro
Municipal de Atenção à Saúde, sede
do Município de Coribe-BA.

hora

60

7,12

427,20

Valor Total - Estimado - Mensal

1.527,20

Valor total Global - Estimado 12 (doze) meses

18.326,40

5.6. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.7. 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.
5.7.1. 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;
5.8. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
5.9. 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 de Licitação n.° 186/2021.
5.10. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente.
5.11. 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.
5.12. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará a retenção do
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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.
5.13. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.14. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
6.1. Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis
7. DA VIGÊNCIA.
7.1.

A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Família - PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. 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.
10. 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
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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 cada dia subsequente
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:
10.6. 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 do credenciamento;
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,
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.
11. DA RESCISÃO
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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.
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 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,
11.4.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou
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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 consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.6.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.6.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.7. 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.
11.8. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.9. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, unilateralmente, em qualquer
momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo, oriundo de Processo
Seletivo Simplificado ou Concurso Público devidamente instaurado, adjudicado e
homologado pelo Gestor.
12. ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
12.2. 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, nos termos do art. 65, §1º, da Lei n.º
8.666/1993.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
14.1.

A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dos serviços dentro dos padrões quantitativo e
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qualitativo suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
acréscimos solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento.
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Reparar ou indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, em
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;
14.1.7 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 si, a seus empregados ou a terceiros,
em decorrência da execução do presente Contrato;
14.1.8 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;
14.1.9 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 por cada um dos itens;
14.1.10
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;
14.1.11
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.
14.1.12

DIGITADOR

CBO: CBO compatível é o de n.º 4121-10- (Digitador);
Qualificação mínima: Certificação do Ensino Médio;
Descrição Sumária: Elaborar, digitar e editorar documentos, com a finalidade de
auxiliar no serviço burocrático e manter a organização dos setor. Cabe aos
digitadores:
14.1.12.1

Digitar, registrar e transcrever dados e informações;

14.1.12.2

Elaborar documentos;
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14.1.12.3
Operar computadores e impressoras, atendendo as necessidades do setor no
qual está inserido;
14.1.12.4
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. 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, 02 de agosto de 2021.

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

Ana Maria Viana Andrade
Pessoa Física
CPF N.º 084.993.895-38
CONTRATADA

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 Procuradora jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
íd
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 340/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM
ENTRE
SI
O
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE BAHIA E O SR. LINCOLN BOMFIM
XAVIER.

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/nº, 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 do
outro lado o Sr. Lincoln Bomfim Xavier, portador do CPF n.º 039.979.435-24 e RG n.º
11.545.756-91 SSP/BA, residente e domiciliado na Av. São João, nº 468, Centro, CoribeBA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º
310/2021 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, Lei Municipal nº 625 de 11 de novembro de 2014, Lei Municipal n.º 718, de 18
de março de 2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Credenciamento n.º 004/2021 e do
processo de Inexigibilidade de Licitação n.° 187/2021, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de digitador, na Unidade Básica
de Saúde: Parteira Dona Inês, sede do Município destinados aos munícipes pelo Fundo
Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de Inexigibilidade de
licitação n.° 187/2021 e Credenciamento n.º 004/2021, que se regerá pelas cláusulas
seguintes e pelas condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio dos profissionais para apoio a secretária de saúde
definidos por meio do Edital de Credenciamento n.º 004/2021 para a Credenciamento de
pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços em caráter complementar e
auxiliares de Digitador pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 004/2021 e ao Processo de
Inexigibilidade de Licitação n.°. 187/2021 do Município de Coribe, Bahia, de 02 de agosto
de 2021, do qual é parte integrante com se aqui estivesse transcrito.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1. A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718, de 18 de março de
2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, à Lei n.º 8.078/1990 Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações da
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Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016, e subsidiariamente à Lei n.º
8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nas instalações do CONTRATANTE, na
Unidade Básica de Saúde: Parteira Dona Inês, e em conformidade com os serviços
Credenciados na Secretaria Municipal de Saúde, localizada no sede do Município de
Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional carga horária 40
(quarenta) horas semanais.
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 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.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará o CONTRATADO para o presente contrato, a
importância estimada mensal de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e
vinte centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e
vinte e seis reais e quarenta centavos).
5.1.1 O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60%
que corresponde ao valor de R$ 10.995,84 (dez mil novecentos e noventa e cinco
reais e oitenta e quatro centavos) refere-se a prestação de serviços será classificado
como pessoal: e 40% que corresponde ao valor de R$ 7.330,56 (sete mil trezentos e
trinta reais e cinquenta e seis centavos) 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;
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5.4. O profissional contratado não fará jus ao décimo terceiro salário e às férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, considerando tratar-se de contratação
temporária pela administração pública.
5.5. O CONTRATADO obriga-se e compromete-se a realizar na quantidade máxima
estimada por procedimentos por mês, em conformidade com a planilha abaixo. A
distribuição das datas para realização dos serviços é de responsabilidade da Secretaria
Municipal da Saúde, que através do planejamento da instituição determinará as datas dos
atendimentos e providenciará agendar os pacientes.
Serviços

Unid.

Quant.
Estimada
mês

Valor
Unitário

Valor Total

Atendimento em regime de trabalho
de 40horas semanais, na Unidade
Básica de Saúde: Parteira Dona Inês,
na sede do Município de Coribe.

mês

12

1.100,00

13.200,00

Atendimento em regime de hora
técnica adicional mensal, na Unidade
Básica de Saúde: Parteira Dona Inês,
na sede do Município de Coribe.

hora

60

7,12

427,20

Valor Total - Estimado - Mensal

1.527,20

Valor total Global - Estimado 12 (doze) meses

18.326,40

5.6. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.7. 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.
5.7.1. 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;
5.8. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
5.9. 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 de Licitação n.° 187/2021.
5.10. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente.
5.11. 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.
5.12. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará a retenção do
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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.
5.13. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.14. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
6.1.

Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis

7. DA VIGÊNCIA.
7.1.

A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Família - PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. 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.
10. 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
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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 cada dia subsequente
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:
10.6. 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 do credenciamento;
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,
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.
11. DA RESCISÃO
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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.
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 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,
11.4.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou
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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 consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.6.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.6.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.7. 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.
11.8. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.9. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, unilateralmente, em qualquer
momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo, oriundo de Processo
Seletivo Simplificado ou Concurso Público devidamente instaurado, adjudicado e
homologado pelo Gestor.
12. ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
12.2. 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, nos termos do art. 65, §1º, da Lei n.º
8.666/1993.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
14.1.

A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dos serviços dentro dos padrões quantitativo e
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qualitativo suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
acréscimos solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento.
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Reparar ou indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, em
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;
14.1.7 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 si, a seus empregados ou a terceiros,
em decorrência da execução do presente Contrato;
14.1.8 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;
14.1.9 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 por cada um dos itens;
14.1.10
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;
14.1.11
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.
14.1.12

DIGITADOR

CBO: CBO compatível é o de n.º 4121-10- (Digitador);
Qualificação mínima: Certificação do Ensino Médio;
Descrição Sumária: Elaborar, digitar e editorar documentos, com a finalidade de
auxiliar no serviço burocrático e manter a organização dos setor. Cabe aos
digitadores:
14.1.12.1

Digitar, registrar e transcrever dados e informações;

14.1.12.2

Elaborar documentos;
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14.1.12.3
Operar computadores e impressoras, atendendo as necessidades do setor no
qual está inserido;
14.1.12.4
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. 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, 02 de agosto de 2021.

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

Lincoln Bomfim Xavier
Pessoa Física
CPF N.º 039.979.435-24
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 Procuradora jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
íd
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 341/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM
ENTRE
SI
O
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE BAHIA E A SRA. ARIANA DE OLIVEIRA
ASSUNÇÃO.

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/nº, Centro, Coribe, Estado da Bahia, legalmente representado pela
Senhora Jaqueline Silva do Bomfim, Secretária 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 do
outro lado a Sra. Ariana de Oliveira Assunção, portadora do CPF n.º 046.320.555-30 e RG
n.º 1554085853 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua do Campo, s/nº, Distrito de
Descoberto Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n.º 311/2021 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, Lei Municipal nº 625 de 11 de novembro de 2014, Lei
Municipal n.º 718, de 18 de março de 2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março
de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Credenciamento
n.º 004/2021 e do processo de Inexigibilidade de Licitação n.° 188/2021, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de serviços de saúde em Auxiliar
de Farmácia, na Unidade Básica de Saúde: Josefino Arruda, interior do Município
destinados aos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, o qual
justifica-se o processo de Inexigibilidade de licitação n.° 188/2021 e Credenciamento n.º
004/2021, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no
presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio dos profissionais para apoio a secretária de saúde
definidos por meio do Edital de Credenciamento n.º 004/2021 para a Credenciamento de
pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços em caráter complementar e
auxiliares de Auxiliar de Farmácia pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de
Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 004/2021 e ao Processo de
Inexigibilidade de Licitação n.°. 188/2021 do Município de Coribe, Bahia, de 02 de agosto
de 2021, do qual é parte integrante com se aqui estivesse transcrito.
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3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1. A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718, de 18 de março de
2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, à Lei n.º 8.078/1990 Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações da
Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016, e subsidiariamente à Lei n.º
8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nas instalações do CONTRATANTE, na
Secretaria Municipal de Saúde, e em conformidade com os serviços Credenciados na
Unidade Básica de Saúde: Josefino Arruda, localizada no interior do Município de Coribe Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional carga horária 40
(quarenta) horas semanais.
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 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.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará o CONTRATADO para o presente contrato, a
importância estimada mensal de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e
vinte centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e
vinte e seis reais e quarenta centavos).
5.1.1 O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60%
que corresponde ao valor de R$ 10.995,84 (dez mil novecentos e noventa e cinco
reais e oitenta e quatro centavos) refere-se a prestação de serviços será classificado
como pessoal: e 40% que corresponde ao valor de R$ 7.330,56 (sete mil trezentos e
trinta reais e cinquenta e seis centavos) refere-se a material de consumo.
5.2. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
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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. O profissional contratado não fará jus ao décimo terceiro salário e às férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, considerando tratar-se de
contratação temporária pela administração pública.
5.5. O CONTRATADO obriga-se e compromete-se a realizar na quantidade máxima
estimada por procedimentos por mês, em conformidade com a planilha abaixo.
A distribuição das datas para realização dos serviços é de responsabilidade da
Secretaria Municipal da Saúde, que através do planejamento da instituição
determinará as datas dos atendimentos e providenciará agendar os pacientes.
Unid.

Quant.
Estimada
mês

Valor
Unitário

Valor Total

mês

12

1.100,00

13.200,00

hora

60

7,12

427,20

Valor Total - Estimado - Mensal

1.527,20

Valor total Global - Estimado 12 (doze) meses

18.326,40

Serviços
Atendimento em regime de trabalho
de 40horas semanais, na Unidade
Básica de Saúde Josefino Arruda,
Descoberto, interior do Município de
Coribe.
Atendimento em regime de hora
técnica adicional mensal, na Unidade
Básica de Saúde Josefino Arruda,
Descoberto, interior do Município de
Coribe.

5.6. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.7. 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.
5.7.1. 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;
5.8. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
5.9. 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 de Licitação n.° 188/2021.
5.10. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
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prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente.
5.11. 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.
5.12. 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.
5.13. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.14. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
6.1.

Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis

7. DA VIGÊNCIA.
7.1.

A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.303.032.2069 – Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. 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.
10. DAS SANÇÕES
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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 cada dia subsequente
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:
10.6. 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 do credenciamento;
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.
11. 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.
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 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
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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 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.
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 consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.6.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.6.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.7. 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.
11.8. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.9. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, unilateralmente, em qualquer
momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo, oriundo de Processo
Seletivo Simplificado ou Concurso Público devidamente instaurado, adjudicado e
homologado pelo Gestor.
12. ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
12.2. 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, nos termos do art. 65, §1º, da Lei n.º
8.666/1993.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
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13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
14.1.

A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dos serviços dentro dos padrões quantitativo e
qualitativo suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
acréscimos solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento.
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Reparar ou indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, em
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;
14.1.7 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 si, a seus empregados ou a terceiros,
em decorrência da execução do presente Contrato;
14.1.8 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;
14.1.9 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 por cada um dos itens;
14.1.10
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;
14.1.11
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.

14.1.12

AUXILIAR DE FARMÁCIA

__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Monsenhor Montalvao - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XT38AOZDRFJ7C15YPZUOTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

8

Quarta-feira
8 de Setembro de 2021
103 - Ano - Nº 3283

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CBO: CBO compatível é o de n.º 5152-10;
Qualificação mínima: Certificação do Ensino Médio;
Descrição Sumária: Coletar material, orientando e verificando preparo do paciente
para o exame. Auxiliar o técnico no preparo fórmulas, sob orientação e supervisão:
14.1.12.1
Realizar atendimentos presenciais ou telefônicos para pacientes ou clientes
em geral
14.1.12.2
Interpretar prescrições e receitas médicas, sabendo esclarecer dúvidas de
dosagens e horários para tomar os medicamentos
14.1.12.3
Recepcionar, realizar a conferência, armazenar e lançar nos sistemas
medicamentos e produtos recebidos
14.1.12.4
Realizar inventários e contagens de medicamentos controlados e
psicotrópicos
14.1.12.5

Fazer a reposição de medicamentos ou produtos no estoque

14.1.12.6
Dispensar medicamentos e produtos violados, próximos do vencimento ou
em mal estado de conservação
14.1.12.7
Registrar informações em sistemas farmacêuticos, como por exemplo:
entrada e saída de medicamentos controlados.
14.1.12.8
Auxiliar com a manutenção da organização das prateleiras e expositores de
remédios e produtos.
14.1.12.9
Juntar medicamentos para encaminhar às enfermarias ou pacientes (auxiliar
hospitalar)
14.1.12.10
Registrar diariamente as temperaturas das geladeiras que estão armazenando
os medicamentos (auxiliar hospitalar)
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação.
17. FORO
17.1. 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.
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17.2. 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, 02 de agosto de 2021.

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

Ariana de Oliveira Assunção
Pessoa Física
CPF N.º 046.320.555-30
CONTRATADA

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 Procuradora jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 342/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM
ENTRE
SI
O
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE BAHIA E O SR. JAMES DE SOUZA
RIBAS.

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/nº, Centro, Coribe, Estado da Bahia, legalmente representado pela
Senhora Jaqueline Silva do Bomfim, Secretária 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 do
outro lado o Sr. James de Souza Ribas, portador do CPF n.º 830.567.185-20 e RG n.º
687179203 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Coronel Clemente, s/nº, Centro,
Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º
312/2021 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, Lei Municipal nº 625 de 11 de novembro de 2014, Lei Municipal n.º 718, de 18
de março de 2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Credenciamento n.º 004/2021 e do
processo de Inexigibilidade de Licitação n.° 189/2021, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de saúde em Auxiliar de Farmácia,
na Secretaria Municipal de Saúde, sede do Município destinados aos munícipes pelo
Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de
Inexigibilidade de licitação n.° 189/2021 e Credenciamento n.º 004/2021, que se regerá
pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio dos profissionais para apoio a secretária de saúde
definidos por meio do Edital de Credenciamento n.º 004/2021 para a Credenciamento de
pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços em caráter complementar e
auxiliares de Auxiliar de Farmácia pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de
Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 004/2021 e ao Processo de
Inexigibilidade de Licitação n.°. 189/2021 do Município de Coribe, Bahia, de 02 de agosto
de 2021, do qual é parte integrante com se aqui estivesse transcrito.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
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3.1. A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718, de 18 de março de
2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, à Lei n.º 8.078/1990 Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações da
Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016, e subsidiariamente à Lei n.º
8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nas instalações do CONTRATANTE, na
Secretaria Municipal de Saúde, e em conformidade com os serviços Credenciados na
Secretaria Municipal de Saúde, localizada no sede do Município de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional carga horária 40
(quarenta) horas semanais.
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 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.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará o CONTRATADO para o presente contrato, a
importância estimada mensal de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e
vinte centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e
vinte e seis reais e quarenta centavos).
5.1.1 O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60%
que corresponde ao valor de R$ 10.995,84 (dez mil novecentos e noventa e cinco
reais e oitenta e quatro centavos) refere-se a prestação de serviços será classificado
como pessoal: e 40% que corresponde ao valor de R$ 7.330,56 (sete mil trezentos e
trinta reais e cinquenta e seis centavos) 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;
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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. O profissional contratado não fará jus ao décimo terceiro salário e às férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, considerando tratar-se de
contratação temporária pela administração pública.
5.5. O CONTRATADO obriga-se e compromete-se a realizar na quantidade máxima
estimada por procedimentos por mês, em conformidade com a planilha abaixo.
A distribuição das datas para realização dos serviços é de responsabilidade da
Secretaria Municipal da Saúde, que através do planejamento da instituição
determinará as datas dos atendimentos e providenciará agendar os pacientes.
Serviços

Unid.

Quant.
Estimada
mês

Valor
Unitário

Valor Total

Atendimento em regime de trabalho
de 40horas semanais, na Secretaria
de Saúde, sede do Município de
Coribe.

mês

12

1.100,00

13.200,00

Atendimento em regime de hora
técnica adicional mensal, Secretaria
de Saúde, sede do Município de
Coribe.

hora

60

7,12

427,20

Valor Total - Estimado - Mensal

1.527,20

Valor total Global - Estimado 12 (doze) meses

18.326,40

5.6. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.7. 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.
5.7.1. 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;
5.8. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
5.9. 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 de Licitação n.° 189/2021.
5.10. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente.
5.11. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
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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.
5.12. 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.
5.13. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.14. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
6.1.

Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis

7. DA VIGÊNCIA.
7.1.

A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.303.032.2069 – Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. 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.
10. 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,
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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 cada dia subsequente
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:
10.6. 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 do credenciamento;
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,
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.
10.11. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
11. 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.
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 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
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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 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.
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 consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.6.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.6.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.7. 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.
11.8. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.9. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, unilateralmente, em qualquer
momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo, oriundo de Processo
Seletivo Simplificado ou Concurso Público devidamente instaurado, adjudicado e
homologado pelo Gestor.
12. ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
12.2. 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, nos termos do art. 65, §1º, da Lei n.º
8.666/1993.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
13.1.3 Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
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necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedidas as
áreas onde serão realizados os serviços, objeto deste contrato;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
14.1.

A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dos serviços dentro dos padrões quantitativo e
qualitativo suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
acréscimos solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento.
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Reparar ou indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, em
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;
14.1.7 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 si, a seus empregados ou a terceiros,
em decorrência da execução do presente Contrato;
14.1.8 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;
14.1.9 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 por cada um dos itens;
14.1.10
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;
14.1.11
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.

14.1.12

AUXILIAR DE FARMÁCIA

CBO: CBO compatível é o de n.º 5152-10;
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Qualificação mínima: Certificação do Ensino Médio;
Descrição Sumária: Coletar material, orientando e verificando preparo do paciente
para o exame. Auxiliar o técnico no preparo fórmulas, sob orientação e supervisão:
14.1.12.1
Realizar atendimentos presenciais ou telefônicos para pacientes ou clientes
em geral
14.1.12.2
Interpretar prescrições e receitas médicas, sabendo esclarecer dúvidas de
dosagens e horários para tomar os medicamentos
14.1.12.3
Recepcionar, realizar a conferência, armazenar e lançar nos sistemas
medicamentos e produtos recebidos
14.1.12.4
Realizar inventários e contagens de medicamentos controlados e
psicotrópicos
14.1.12.5

Fazer a reposição de medicamentos ou produtos no estoque

14.1.12.6
Dispensar medicamentos e produtos violados, próximos do vencimento ou
em mal estado de conservação
14.1.12.7
Registrar informações em sistemas farmacêuticos, como por exemplo:
entrada e saída de medicamentos controlados.
14.1.12.8
Auxiliar com a manutenção da organização das prateleiras e expositores de
remédios e produtos.
14.1.12.9
Juntar medicamentos para encaminhar às enfermarias ou pacientes (auxiliar
hospitalar)
14.1.12.10
Registrar diariamente as temperaturas das geladeiras que estão armazenando
os medicamentos (auxiliar hospitalar)
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. 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
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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, 02 de agosto de 2021.

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

James de Souza Ribas
Pessoa Física
CPF N.º 830.567.185-20
CONTRATADO

Testemunhas:

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.185-20

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

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 343/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM
ENTRE
SI
O
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE BAHIA E A SRA. KATIANE CAMPOS DA
SILVA.

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/nº, 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 do
outro lado a Sra. Katiane Campos da Silva, portadora do CPF n.º 047.543.645-89 e RG n.º
1388637170 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Dep. Manoel Novaes, nº 97, Centro,
Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º
313/2021 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, Lei Municipal nº 625 de 11 de novembro de 2014, Lei Municipal n.º 718, de 18
de março de 2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Credenciamento n.º 004/2021 e do
processo de Inexigibilidade de Licitação n.° 190/2021, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de Recepcionista, no Centro
Municipal de Atenção à Saúde, sede do Município destinados aos munícipes pelo Fundo
Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de Inexigibilidade de
licitação n.° 190/2021 e Credenciamento n.º 004/2021, que se regerá pelas cláusulas
seguintes e pelas condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio dos profissionais para apoio a secretária de saúde
definidos por meio do Edital de Credenciamento n.º 004/2021 para a Credenciamento de
pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços em caráter complementar e
auxiliares de Recepcionista pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Coribe Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 004/2021 e ao Processo de
Inexigibilidade de Licitação n.°. 190/2021 do Município de Coribe, Bahia, de 02 de agosto
de 2021, do qual é parte integrante com se aqui estivesse transcrito.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
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3.1. A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718, de 18 de março de
2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, à Lei n.º 8.078/1990 Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações da
Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016, e subsidiariamente à Lei n.º
8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nas instalações do CONTRATANTE, no
Secretaria Municipal de Saúde, e em conformidade com os serviços Credenciados no
Centro Municipal de Atenção à Saúde, localizado na sede do Município de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional carga horária 20 (vinte)
horas semanais.
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 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.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará o CONTRATADO para o presente contrato, a
importância estimada mensal de R$ 977,20 (novecentos e setenta e sete reais e vinte
centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 11.726,40 (onze mil setecentos e vinte e
seis reais e quarenta centavos).
5.1.1 O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60%
que corresponde ao valor de R$ 7.035,84 (sete mil e trinta e cinco reais e oitenta e
quatro centavos) refere-se a prestação de serviços será classificado como pessoal: e
40% que corresponde ao valor de R$ 4.690,56 (quatro mil seiscentos e noventa
reais e cinquenta e seis centavos) 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;
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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. A profissional contratado não fará jus ao décimo terceiro salário e às férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, considerando tratar-se de contratação
temporária pela administração pública.
5.5. A CONTRATADA obriga-se e compromete-se a realizar na quantidade máxima
estimada por procedimentos por mês, em conformidade com a planilha abaixo. A
distribuição das datas para realização dos serviços é de responsabilidade da Secretaria
Municipal da Saúde, que através do planejamento da instituição determinará as datas dos
atendimentos e providenciará agendar os pacientes.
Serviços

Unid.

Quant.
Estimada
mês

Atendimento em regime de trabalho
de 20horas semanais, no Centro
Municipal de Atenção à Saúde, sede
do Município de Coribe.

mês

Atendimento em regime de trabalho
de hora técnica adicional mensal, no
Centro Municipal de Atenção à
Saúde, sede do Município de Coribe.

hora

Valor
Unitário

Valor Total

12

550,00

6.600,00

60

7,12

427,20

Valor Total - Estimado - Mensal

977,20

Valor total Global - Estimado 12 (doze) meses

11.726,40

5.6. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.7. 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.
5.7.1. 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;
5.8. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
5.9. 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 de Licitação n.° 190/2021.
5.10. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente.
5.11. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Monsenhor Montalvao - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XT38AOZDRFJ7C15YPZUOTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

3

Quarta-feira
8 de Setembro de 2021
118 - Ano - Nº 3283

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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.
5.12. 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.
5.13. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.14. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
6.1.

Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis

7. DA VIGÊNCIA.
7.1.

A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2065 – Gestão das Ações da Atenção Primária
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. 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.
10. DAS SANÇÕES
10.1.

Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, a
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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 cada dia subsequente
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:
10.6. 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 do credenciamento;
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,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Monsenhor Montalvao - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XT38AOZDRFJ7C15YPZUOTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

5

Quarta-feira
8 de Setembro de 2021
120 - Ano - Nº 3283

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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.
11. 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.
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 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
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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 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.
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 consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.6.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.6.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.7. 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.
11.8. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.9. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, unilateralmente, em qualquer
momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo, oriundo de Processo
Seletivo Simplificado ou Concurso Público devidamente instaurado, adjudicado e
homologado pelo Gestor.
12. ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
12.2. 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, nos termos do art. 65, §1º, da Lei n.º
8.666/1993.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
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13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
14.1.

A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dos serviços dentro dos padrões quantitativo e
qualitativo suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
acréscimos solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento.
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Reparar ou indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, em
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;
14.1.7 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 si, a seus empregados ou a terceiros,
em decorrência da execução do presente Contrato;
14.1.8 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;
14.1.9 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 por cada um dos itens;
14.1.10
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;
14.1.11
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.

14.1.12

RECEPCIONISTA
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CBO: CBO compatível n.º 422105- (Recepcionista);
Qualificação mínima: Certificação do Ensino Médio;
Descrição Sumária: Recepcionar visitantes procurando identificá-los, verificando
suas pretensões para prestar-lhes informações e encaminhá-los a pessoas ou setor
procurados. Atender chamadas telefônicas. Anotar recados. Prestar informações.
Registrar as visitas e os telefonemas recebidos. Marcar reuniões. Executar outras
tarefas de mesma natureza. 3.1.3.1. Cabe aos recepcionistas:
14.1.12.1

Receber, protocolar e encaminhar todos os documentos;

14.1.12.2
Atender, realizar e encaminhar ligações telefônicas internas e externas de
forma educada, ágil e competente;
14.1.12.3

Registrar todas as ligações telefônicas realizadas;

14.1.12.4
Executar serviços de digitação de documentos, utilizando editores de texto
e/ou planilhas eletrônicas;
14.1.12.5

Realizar agendamentos de forma geral;

14.1.12.6

Executar serviços de digitação de documentos

14.1.12.7

Mantendo arquivos e pastas organizados e atualizados;

14.1.12.8
Registrar e manter atualizados os livros, planilhas e banco de dados de
atendimento nos programas/serviços que continuam vigentes na instituição;
14.1.12.9

Fazer fotocópias e operar equipamentos afins.

14.1.12.10
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. 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
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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, 02 de agosto de 2021.

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

Katiane Campos da Silva
Pessoa Física
CPF N.º 047.543.645-89
CONTRATADA

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 Procuradora jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
íd
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 344/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM
ENTRE
SI
O
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE BAHIA E A SRA. MÔNICA DOS
SANTOS.

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 interior na Av.
Monsenhor Montalvão, s/nº, 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 interior deste Município, doravante denominado CONTRATANTE e
do outro lado a Sra. Mônica dos Santos, portadora do CPF n.º 084.278.995-21 e RG n.º
1674194803 SSP/BA, residente e domiciliada no povoado de Bambu, s/nº, zona rural,
Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º
314/2021 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, Lei Municipal nº 625 de 11 de novembro de 2014, Lei Municipal n.º 718, de 18
de março de 2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Credenciamento n.º 004/2021 e do
processo de Inexigibilidade de Licitação n.° 191/2021, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de Assistente Administrativo, na
Unidade Básica de Saúde: Josefino Arruda, interior do Município destinados aos
munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o
processo de Inexigibilidade de licitação n.° 191/2021 e Credenciamento n.º 004/2021, que
se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio dos profissionais para apoio a secretária de saúde
definidos por meio do Edital de Credenciamento n.º 004/2021 para a Credenciamento de
pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços em caráter complementar e
auxiliares de Assistente Administrativo pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de
Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 004/2021 e ao Processo de
Inexigibilidade de Licitação n.°. 191/2021 do Município de Coribe, Bahia, de 02 de agosto
de 2021, do qual é parte integrante com se aqui estivesse transcrito.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
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3.1. A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718, de 18 de março de
2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, à Lei n.º 8.078/1990 Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações da
Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016, e subsidiariamente à Lei n.º
8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nas instalações do CONTRATANTE, na
Secretaria Municipal de Saúde, e em conformidade com os serviços Credenciados na
Unidade Básica de Saúde: Josefino Arruda, localizada no interior do Município de Coribe Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional carga horária 40
(quarenta) horas semanais.
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 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.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará o CONTRATADO para o presente contrato, a
importância estimada mensal de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e
vinte centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 18.326,40 (dezoito mil trezentos e
vinte e seis reais e quarenta centavos).
5.1.1 O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60%
que corresponde ao valor de R$ 10.995,84 (dez mil novecentos e noventa e cinco
reais e oitenta e quatro centavos) refere-se a prestação de serviços será classificado
como pessoal: e 40% que corresponde ao valor de R$ 7.330,56 (sete mil trezentos e
trinta reais e cinquenta e seis centavos) 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;
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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. O profissional contratado não fará jus ao décimo terceiro salário e às férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, considerando tratar-se de contratação
temporária pela administração pública.
5.5. O CONTRATADO obriga-se e compromete-se a realizar na quantidade máxima
estimada por procedimentos por mês, em conformidade com a planilha abaixo. A
distribuição das datas para realização dos serviços é de responsabilidade da Secretaria
Municipal da Saúde, que através do planejamento da instituição determinará as datas dos
atendimentos e providenciará agendar os pacientes.
Serviços

Unid.

Quant.
Estimada
mês

Valor
Unitário

Valor Total

Atendimento em regime de trabalho
de 40horas semanais, na Unidade
Básica de Saúde Josefino Arruda,
interior do Município de Coribe.

mês

12

1.100,00

13.200,00

Atendimento em regime de trabalho
de hora técnica adicional mensal, na
Unidade Básica de Saúde Josefino
Arruda, interior do Município de
Coribe.

hora

60

7,12

427,20

Valor Total - Estimado - Mensal

1.527,20

Valor total Global - Estimado 12 (doze) meses

18.326,40

5.6. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.7. 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.
5.7.1. 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;
5.8. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
5.9. 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 de Licitação n.° 191/2021.
5.10. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente.
5.11. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
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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.
5.12. 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.
5.13. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.14. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
6.1.

Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis

7. DA VIGÊNCIA.
7.1.

A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. 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.
10. DAS SANÇÕES
10.1.

Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, a
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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 cada dia subsequente
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:
10.6. 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 do credenciamento;
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,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
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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.
11. 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.
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 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
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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 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.
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 consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.6.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.6.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.7. 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.
11.8. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.9. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, unilateralmente, em qualquer
momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo, oriundo de Processo
Seletivo Simplificado ou Concurso Público devidamente instaurado, adjudicado e
homologado pelo Gestor.
12. ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
12.2. 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, nos termos do art. 65, §1º, da Lei n.º
8.666/1993.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
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13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
14.1.

A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dos serviços dentro dos padrões quantitativo e
qualitativo suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
acréscimos solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento.
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Reparar ou indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, em
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;
14.1.7 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 si, a seus empregados ou a terceiros,
em decorrência da execução do presente Contrato;
14.1.8 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;
14.1.9 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 por cada um dos itens;
14.1.10
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;
14.1.11
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.

14.1.12

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
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CBO: CBO compatível n.º 422105- (Assistente Administrativo);
Qualificação mínima: Certificação do Ensino Médio;
Descrição Sumária: Recepcionar visitantes procurando identificá-los, verificando
suas pretensões para prestar-lhes informações e encaminhá-los a pessoas ou setor
procurados. Atender chamadas telefônicas. Anotar recados. Prestar informações.
Registrar as visitas e os telefonemas recebidos. Marcar reuniões. Executar outras
tarefas de mesma natureza. 3.1.3.1. Cabe aos Assistente Administrativos:
14.1.12.1

Receber, protocolar e encaminhar todos os documentos;

14.1.12.2
Atender, realizar e encaminhar ligações telefônicas internas e externas de
forma educada, ágil e competente;
14.1.12.3

Registrar todas as ligações telefônicas realizadas;

14.1.12.4
Executar serviços de digitação de documentos, utilizando editores de texto
e/ou planilhas eletrônicas;
14.1.12.5

Realizar agendamentos de forma geral;

14.1.12.6

Executar serviços de digitação de documentos

14.1.12.7

Mantendo arquivos e pastas organizados e atualizados;

14.1.12.8
Registrar e manter atualizados os livros, planilhas e banco de dados de
atendimento nos programas/serviços que continuam vigentes na instituição;
14.1.12.9

Fazer fotocópias e operar equipamentos afins.

14.1.12.10
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. 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
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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, 02 de agosto de 2021.

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

Mônica dos Santos
Pessoa Física
CPF N.º 084.278.995-21
CONTRATADA

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 Procuradora jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
íd
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 345/2021

TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, CORIBE BAHIA E A EMPRESA MV2
SERVIÇOS LTDA.

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 empresa MV2 Serviços LTDA, inscrita no
CNPJ sob n.º 30.379.128/0001-79, com endereço situado na Av. Marcos Penteado de Ulhoa
Rodrigues, 939, Andar 8- Torre I Edifício Jacarandá, Bairro Sitio Tamboré/Jubran, Barueri –
São Paulo, CEP 06.460-040, neste ato representado pelo senhor Leandro Cerqueira Moreira,
portador da Carteira de Identidade sob o n.º 744587522 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º
780.945.265-72, residente e domiciliado na Rua Rodolpho Coelho Cavalcante, 237, Apto
101, Resi. JD Armação, Armação – Salvador - BA, CEP 41.750-166, tendo em vista o que
consta a necessidade pontual e em observância às disposições da Lei n.º 8.666/1993 e suas
alterações, Lei n.º 10.520/2002, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
da licitação Pregão Eletrônico n.º 041/2021 mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas:
DO PROCESSO LICITATÓRIO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
contratação de empresa para Pregão Eletrônico para Contratação de empresa
especializada para gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis gasolina
comum, diesel e diesel s10 nos veículos próprios ou locados em postos credenciados por
intermédio de sistema de cartão magnético e monitoramento de frota do Município de
Coribe - Bahia, o qual justifica-se a licitação na modalidade Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n.º 041/2021, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições
descritas no presente:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para
gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis gasolina comum e diesel s10 nos
veículos próprios ou locados em postos credenciados por intermédio de sistema de cartão
magnético e monitoramento de frota do Município de Coribe - Bahia, que serão prestados
nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do Pregão
Eletrônico n.º 041/2021, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
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1.3. Objeto da contratação é o gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis
gasolina comum e diesel s10 nos veículos próprios ou locados em postos credenciados,
conforme quantitativos estimados:

Base

Especificação

Quantidade
Estimada
Anual
Contrato

A

Gasolina comum automotiva, microfiltrada, de primeira
qualidade, de acordo com a legislação da Agência
Nacional de Petróleo - ANP.

13.000

litro

C

Óleo diesel S10, automotivo, de primeira qualidade, de
acordo com a legislação da Agência Nacional de Petróleo
- ANP.

10.000

litro

2.

Unid.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1. O prazo para implantação, instalação e execução do objeto é de até 10 (dez) dias
úteis contado da data da assinatura do contrato, e os serviços mensais serão realizados
conforme a execução e abastecimentos em cada competência mensal.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. O Regime de Execução do presente Contrato é execução parcelada, sendo que o
objeto é tido como fornecimento parcelado, conforme a necessidade.
3.2. A execução deste Contrato deverá ser fiscalizado pela Prefeitura Municipal de
Coribe, Bahia, através da Secretaria Municipal demandante, conforme Portaria de nomeação
do Fiscal de Contratos da secretaria, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências
relacionadas ao Contrato e determinar, quando necessário, a regularização das falhas
observadas.
3.3. O Contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do serviço em
desacordo com as especificações constantes deste Contrato.
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.
4.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos das
Dotações Orçamentárias a seguir especificadas:
Poder

02 - Poder Executivo

Órgão

Fundo Municipal de Saúde
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Orçamento
02.06.00

Dotação Orçamentária
Manutenção Serviços de Média e
Alta Complexidade

Projeto

Manutenção do SAMU

Elemento

2316
3.3.930.00.00
2303

4.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
5.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O percentual referente à Taxa de Administração contratado para contratação será de
– 6,20 % (menos seis virgula dois por centos).
5.2. Os valores dos combustíveis serão aqueles praticados na bomba em cada Posto
Credenciado, obedecidas às limitações previstas no Contrato, conforme valor total dos
combustíveis para este contrato.
5.3. No valor contratado deverão estar incluídos todos os tributos, taxas, fretes, custos e
despesas, diretos ou indiretos, e demais encargos que incidirem na execução dos serviços,
não sendo admitidos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título.
5.4. O valor total do contrato, considerando o gasto anual estimado com abastecimentos
para a Secretaria Municipal contratante e o seu valor anual referente a taxa de administração
é de R$ 118.616,67 (cento dezoito mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta e sete
centavos), conforme tabela abaixo, utilizando como referencial o valor oficial da ANP
originário do processo licitatório, conforme segue:
Quantidade
Estimada
Unid.
Anual
Contrato

Preço
Unitário
Máximo
ANP

Preço Anual
Estimado

Base

Especificação

A

Gasolina
comum
automotiva,
microfiltrada, de primeira qualidade,
de acordo com a legislação da
Agência Nacional de Petróleo - ANP.

13.000

litro

R$ 5,999

R$ 77.987,00

C

Óleo diesel S10, automotivo, de
primeira qualidade, de acordo com a
legislação da Agência Nacional de
Petróleo - ANP.

10.000

litro

R$ 4,847

R$ 48.470,00

Total Geral Pesquisado dos Combustíveis - Estimado

R$ 126.457,00

Item

Especificação

Serviços

Preço Anual
Estimado
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01

Contratação de empresa especializada para Valor Estimado dos
gerenciamento, controle e fornecimento de Combustíveis para R$ 126.457,00
este Contrato
combustíveis gasolina comum, diesel e diesel
s10 nos veículos próprios ou locados em
Taxa de
postos credenciados por intermédio de
- 6,20%
Administração
sistema de cartão magnético e monitoramento
Máxima Estimada
de frota do Município de Coribe - Bahia.
Total Geral dos Combustíveis - Contrato

R$ 118.616,67

5.5. 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,
treinamento, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. A Contratada, durante o prazo de execução do serviço, emitirá mensalmente a nota
fiscal dos combustíveis fornecidos pela rede de postos credenciados, discriminando o
percentual de administração, seja a taxa positiva ou negativa.
6.2. A nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada, discriminando individualmente os
itens conforme o consumo de materiais (combustíveis).
6.3. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal,
devidamente atestada pela Contratante.
6.4. O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do
contrato, será de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de início do mês subsequente a
competência mensal aferida.
6.5. O pagamento será feito por meio de depósito na conta-corrente da Contratada,
mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal do fornecimento, acompanhada do atesto
do Fiscal do Contrato.
6.6. Contratada deverá, ainda, juntamente com a Nota Fiscal, apresentar os documentos
comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Licitação.
6.7. Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada
qualquer penalidade.
6.8. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes ou qualquer
colaborador qualquer importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados,
inclusive depósitos prévios.
6.9. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária em favor da
CONTRATADA, na conta corrente, agência e banco informados na Prefeitura, após a
assinatura de recibo, se houver, que deverá constar no corpo o período de competência da
prestação dos serviços.
6.10. 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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6.11. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
6.12. O CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de acordo com este
contrato ou processo licitatório originário.
6.13. 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.
6.14. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
6.15. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes
do contrato.
6.16. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste contrato.
6.17. Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal, 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.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

7.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses,
nos termos previstos pelo art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.
7.2.

O contrato não poderá ser prorrogado quando:
7.2.1. O valor estiver acima do limite máximo fixado em ato normativo do
Município de Coribe, admitindo-se a negociação para redução de preços, para
readequação ao referido limite;
7.2.2. A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União,
no Estado da Bahia ou do próprio Município de Coribe, enquanto perdurarem os
efeitos;
7.2.3. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.2.4. A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos
custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no
primeiro ano de vigência da contratação.

7.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.
7.4.
8.
8.1.

A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação
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legal, obriga-se a:
8.1.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de
sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento
das cláusulas contratuais, além de fornecer os cartões magnéticos personalizados e
sem custo adicional, acompanhado da respectiva senha de utilização. Caso ocorra
acréscimo na frota da contratante, o fornecimento dos novos cartões também será
gratuito;
8.1.2. Manter na sede da empresa todos os equipamentos e utensílios necessários à
execução deste contrato, em perfeitas condições de uso e de acordo com as normas
vigentes;
8.1.3. Garantir a validade dos cartões magnéticos e sua aceitabilidade em todos os
municípios enumerados neste Termo de Referência;
8.1.4. Substituir os cartões defeituosos ou danificados, sem custos para a
contratante, sempre que for solicitado;
8.1.5. A contratada deverá disponibilizar sistema para consulta de créditos nos
cartões;
8.1.6. Possibilitar à contratante de forma on-line, que promova a recarga de créditos
nos cartões de abastecimento e bem como permita o bloqueio e o desbloqueio dos
cartões de abastecimento pela Contratante;
8.1.7. Deverão ser lançados no sistema de gestão dos cartões o valor do
abastecimento, litragem e quilometragem do veículo após cada fornecimento;
8.1.7.1. A contratada deverá disponibilizar no mínimo um sistema on-line que
possibilite a obtenção, por parte da Contratante, de relatórios gerenciais,
com no mínimo as seguintes informações:
8.1.7.2. Identificação do veículo e motorista.
8.1.7.3. Local do abastecimento.
8.1.7.4. Hodômetro do veículo no momento do abastecimento
8.1.7.5. Quantitativo de litros.
8.1.7.6. Data e hora do abastecimento.
8.1.7.7. Valor do abastecimento.
8.1.7.8. Saldo do Cartão.
8.1.8. Realizar análise dos combustíveis dos postos credenciados objetos deste
contrato sempre que solicitada pela Contratante, devendo a Contratada manter
disponíveis os materiais necessários à realização das análises (Resolução ANP n.º 9,
de 07/03/2007, artigo 8º).
8.1.8.1. Os procedimentos detalhados para a realização dos testes de qualidade
dos combustíveis seguirão a legislação específica editada pela ANP;
podendo ser consultado, acaso existente e atualizado, o Anexo da
Cartilha do Posto Revendedor de Combustíveis publicada por tal agência.
8.1.9. O sistema da contratada deverá permitir o bloqueio e o desbloqueio dos
cartões de abastecimento pela contratante;
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8.1.10. Prestar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais.
8.1.11. A contratante efetuará somente o pagamento dos abastecimentos realizados
durante cada mês que condizem com os créditos efetivamente utilizados, acrescido
ou decrescido do percentual relativo ao serviço de monitoramento da frota.
8.1.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, os produtos fornecidos e serviços em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes do fornecimento ou dos materiais empregados, a critério
da Administração.
8.1.13. Garantir que os postos de combustíveis credenciados forneçam os produtos de
qualidade e apenas quantidades especificadas nos termos de sua proposta.
8.1.14. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos
ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros.
8.1.15. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos bens a
serem fornecidos, de conformidade com as normas e determinações em vigor.
8.1.16. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão o órgão para o fornecimento do produto, os quais devem
estar devidamente identificados por meio de crachá ou outra forma de identificação.
8.1.17. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à Administração.
8.1.18. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o
caso.
8.1.19. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
do fornecimento dos produtos.
8.1.20. Assegurar que os postos credenciados fornecerão o combustível dentro das
especificações legais e da Portaria n.º 309/2001, da Agência Nacional de Petróleo ANP, que estabelece o Regulamento Técnico ANP n.° 5/2001, que trata dos
combustíveis automotivos, ou regulamentação superveniente que venha a ser
expedida pela referida Agência.
8.1.21. Não permitir a utilização do trabalho do menor.
8.1.22. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
8.1.23. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar quaisquer fornecimentos a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, na minuta de
contrato ou na legislação aplicável à matéria.
8.1.24. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
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fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do Art. 57 da Lei n.º
8.666/1993.
8.1.25. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas)
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação;
8.1.26. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/
menor poluição, nas práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando
couber.
8.1.27. Fornecer os cartões magnéticos ou microprocessados devidamente
personalizados, um para cada veículo, se for o caso, identificados pelo tipo de
veículo, marca e placa, sem custo adicional, nas condições estabelecidas neste termo;
8.1.28. Garantir a validade dos cartões magnéticos ou microprocessados e sua
aceitabilidade, sem nenhum outro ônus, no mínimo, nos municípios discriminados no
Termo de Referência;
8.1.29. Substituir os cartões magnéticos ou microprocessados defeituosos ou
danificados, sem custo adicional, sempre que solicitado pela contratante;
8.1.30. Disponibilizar sistema informatizado de gerenciamento de frota, arcando com
os custos de sua implementação e treinamento para uso;
8.1.31. Capacitar os empregados, designados pelo Município de Coribe, no
funcionamento das operações do sistema e de cadastramento, parametrização dos
cartões, limites de crédito, emissão de relatórios, informações relativas a falhas
operacionais, bloqueios e desbloqueios de cartões e senhas e demais informações
pertinentes relativas ao gerenciamento do sistema;
8.1.32. Tanto na fase de implantação quanto na fase de operação, dar treinamento aos
condutores ou usuários dos instrumentos periféricos do sistema destinados aos
veículos e orientá-los sobre a correta utilização, a fim de que sua finalidade não seja
desvirtuada;
8.1.33. Disponibilizar central de atendimento e suporte técnico 0800, no período de
24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, incluindo feriados;
8.1.34. Manter atualizada a relação dos postos e estabelecimentos com as quais
mantém convênio;
8.1.35. Executar fielmente o objeto contratado em conformidade com as disposições
deste Termo de Referência e de acordo com a proposta apresentada, verificando
sempre o bom desempenho dos serviços prestados;
8.1.36. Fornecer, juntamente com a nota fiscal, cópia das Certidões de Regularidade
Fiscal, que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
para contratação, bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as
obrigações assumidas;
8.1.37. Responsabilizar-se por todas as despesas da execução do objeto deste Termo
de Referência, bem como por todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas.
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9.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. O CONTRATANTE além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal, a obriga-se a:
9.1.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do Contrato, do
Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência.
9.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
9.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos,
por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
9.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso do fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua
correção.
9.1.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento do produto, nas
condições estabelecidas em contrato.
9.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.1.7. Receber provisoriamente o produto, disponibilizando local, data e horário.
9.1.8. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos
fornecidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta,
para fins de aceitação e recebimento definitivo.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à licitante são as previstas na Lei
Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993
e alterações posteriores, neste Pregão.
10.2. Penalidades que poderão ser cominadas às licitantes:
10.2.1. MULTA, pela inexecução contratual inclusive por atraso injustificado na
execução do contrato, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites:
10.2.1.1. 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação,
devidamente atualizado, sem prejuízo das demais, cominações aplicáveis, na
recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, após
regularmente convocada, caracterizado inexecução total das obrigações
acordadas;
10.2.1.2. 10 % (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, nos
casos de anulação do contrato por culpa CONTRATADA;
10.2.1.3. 0,33% (zero ponto trinta e três por cento) ao dia, até trigésimo dia de
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atraso, sobre o valor da etapa do serviço não realizado
10.2.1.4. 0,66% (zero ponto sessenta e seis por cento) ao dia, sobre o valor da
etapa do serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo;
10.2.1.5. A multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei;
10.2.2. Não tendo sido prestada a garantia à Administração se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa
porventura imposta, ou, ainda, se for o caso, cobrar judicialmente;
10.2.3. As multas previstas não tem caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
10.2.4. No caso rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, multa de 10%
(dez por cento) do valor total do contrato.
10.3. SUSPENSÃO, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de
2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e obrigacionais, ficará
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e
suspenso do Cadastro de Fornecedores do Município de Coribe, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, na hipótese de:
10.3.1. Retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante;
10.3.2. Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
10.3.3. Descumprir as obrigações decorrentes do contrato.
10.4. Na aplicação das penalidades previstas neste Edital a Administração considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante,
graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas justificativas da licitante, nos
termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal n.º 8.666/1993.
10.5. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante.
10.6. Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimplência perante a Administração.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
11.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as prevista na Lei n.º 8.666/1993.
11.2. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n.º
8.666/1993.
11.3. O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas
hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993.
11.4. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º
8.666/1993, não cabe a CONTRATADA direito a qualquer indenização.
11.5. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o
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valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
11.6. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da
possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO
12.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REAJUSTE
13.1. Os valores estipulados neste Termo de Referência não poderão ser reajustados.
13.2. A Taxa de Administração é estabelecida em percentual, conforme proposta da
Contratada, de acordo com este Termo de Referência e, portanto, inalterável.
13.3. Os valores dos combustíveis serão aqueles praticados na bomba, obedecidas às
limitações previstas no Termo de Referência.
13.4. No caso de configuração de valor abusivo, a empresa deverá submeter justificativa
do preço praticado ao Município de Coribe, respondendo por eventual dolo ou culpa
decorrente de erro ou omissão, inclusive com ressarcimento de valores.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FISCALIZAÇÃO
14.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e
fiscalizada pelo(a) titular da Secretaria Municipal contratante em conformidade com a
Portaria de nomeação do Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal, ou na vacância deste
pelo titular da Secretaria Municipal de Finanças com vistas a suprir eventuais necessidades,
ou por representante da Contratante, devidamente designado para esse fim, permitida a
assistência de terceiros.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VEDAÇÕES
15.1. É vedado a CONTRATADA:
15.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
15.3. Interromper a entrega dos produtos sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES
16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666/1993.
16.2. 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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16.3. As supressões resultantes de acordo celebrados entre as contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO
17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no em atendimento as exigências da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO
18.1 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.
18.2 E, por estarem justos e contratadas, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) 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, 02 de agosto de 2021.

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

Leandro Cerqueira Moreira
Diretor
MV2 SERVIÇOS LTDA
CNPJ n.º 30.379.128/0001-79
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 encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
Jurídica.
Em______/______/2021

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

N.º 346/2021

TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE CORIBE - BAHIA E A
EMPRESA MV2 SERVIÇOS LTDA.

Pelo presente intrumento, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ n.º 14.898.780/0001-43, com sede na Rua Juscelino Kubitscheck, 280, Centro,
Coribe, Estado da Bahia, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO,
legalmente representado pela sua Gestora a Sra. Maria de Lourdes Silva Souza,
brasileira, casada, portador do RG de n.º 1277609 SSP/DF, e do CPF n.º 646.131.431-87,
com residente na sede deste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a
empresa MV2 Serviços LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 30.379.128/0001-79, com endereço
situado na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, Andar 8- Torre I Edifício
Jacarandá, Bairro Sitio Tamboré/Jubran, Barueri – São Paulo, CEP 06.460-040, neste ato
representado pelo senhor Leandro Cerqueira Moreira, portador da Carteira de Identidade sob
o n.º 744587522 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 780.945.265-72, residente e domiciliado
na Rua Rodolpho Coelho Cavalcante, 237, Apto 101, Resi. JD Armação, Armação –
Salvador - BA, CEP 41.750-166, tendo em vista o que consta a necessidade pontual e em
observância às disposições da Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações, Lei n.º 10.520/2002,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da licitação Pregão Eletrônico
n.º 041/2021 mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DO PROCESSO LICITATÓRIO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
contratação de empresa para Pregão Eletrônico para Contratação de empresa
especializada para gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis gasolina
comum, diesel e diesel s10 nos veículos próprios ou locados em postos credenciados por
intermédio de sistema de cartão magnético e monitoramento de frota do Município de
Coribe - Bahia, o qual justifica-se a licitação na modalidade Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n.º 041/2021, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições
descritas no presente:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para
gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis gasolina comum nos veículos
próprios ou locados em postos credenciados por intermédio de sistema de cartão magnético
e monitoramento de frota do Município de Coribe - Bahia, que serão prestados nas
condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do Pregão
Eletrônico n.º 041/2021, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
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independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação é o gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis
gasolina comum nos veículos próprios ou locados em postos credenciados, conforme
quantitativos estimados:

Base

Especificação

Quantidade
Estimada
Anual
Contrato

A

Gasolina comum automotiva, microfiltrada, de primeira
qualidade, de acordo com a legislação da Agência
Nacional de Petróleo - ANP.

2.000

2.

Unid.

litro

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1. O prazo para implantação, instalação e execução do objeto é de até 10 (dez) dias
úteis contado da data da assinatura do contrato, e os serviços mensais serão realizados
conforme a execução e abastecimentos em cada competência mensal.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. O Regime de Execução do presente Contrato é execução parcelada, sendo que o
objeto é tido como fornecimento parcelado, conforme a necessidade.
3.2. A execução deste Contrato deverá ser fiscalizado pela Prefeitura Municipal de
Coribe, Bahia, através da Secretaria Municipal demandante, conforme Portaria de nomeação
do Fiscal de Contratos da secretaria, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências
relacionadas ao Contrato e determinar, quando necessário, a regularização das falhas
observadas.
3.3. O Contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do serviço em
desacordo com as especificações constantes deste Contrato.
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.
4.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos das
Dotações Orçamentárias a seguir especificadas:
Poder

02 - Poder Executivo

Órgão

Fundo Municipal de Ação Social

__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua , Juscelino Kubitscheck, 280 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 14.898.780/0001-43

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XT38AOZDRFJ7C15YPZUOTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

2

Quarta-feira
8 de Setembro de 2021
149 - Ano - Nº 3283

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orçamento

Dotação Orçamentária
Projeto
Elemento
Manutenção de Convivência e
02.08.00
2316
3.3.9.0.39.00.00
Fortalecimento de Vínculos
4.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
5.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O percentual referente à Taxa de Administração contratado para contratação será de
– 6,20 % (menos seis virgula dois por centos).
5.2. Os valores dos combustíveis serão aqueles praticados na bomba em cada Posto
Credenciado, obedecidas às limitações previstas no Contrato, conforme valor total dos
combustíveis para este contrato.
5.3. No valor contratado deverão estar incluídos todos os tributos, taxas, fretes, custos e
despesas, diretos ou indiretos, e demais encargos que incidirem na execução dos serviços,
não sendo admitidos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título.
5.4. O valor total do contrato, considerando o gasto anual estimado com abastecimentos
para a Secretaria Municipal contratante e o seu valor anual referente a taxa de administração
é de R$ 11.254,12 (onze mil duzentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), conforme
tabela abaixo, utilizando como referencial o valor oficial da ANP originário do processo
licitatório, conforme segue:
Preço
Unitário
Máximo
ANP

Preço Anual
Estimado

R$ 5,999

R$ 11.998,00

Total Geral Pesquisado dos Combustíveis - Estimado

R$ 11.998,00

Base

Especificação

A

Gasolina
comum
automotiva,
microfiltrada, de primeira qualidade,
de acordo com a legislação da
Agência Nacional de Petróleo - ANP.

Item

01

Especificação

Quantidade
Estimada
Unid.
Anual
Contrato
2.000

litro

Serviços

Preço Anual
Estimado

Contratação de empresa especializada para Valor Estimado dos
gerenciamento, controle e fornecimento de Combustíveis para R$ 11.998,00
este Contrato
combustíveis gasolina comum, diesel e diesel
s10 nos veículos próprios ou locados em
Taxa de
postos credenciados por intermédio de
Administração
- 6,20%
sistema de cartão magnético e monitoramento
Máxima Estimada
de frota do Município de Coribe - Bahia.
Total Geral dos Combustíveis - Contrato

R$ 11.254,12

5.5. Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
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trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
treinamento, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. A Contratada, durante o prazo de execução do serviço, emitirá mensalmente a nota
fiscal dos combustíveis fornecidos pela rede de postos credenciados, discriminando o
percentual de administração, seja a taxa positiva ou negativa.
6.2. A nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada, discriminando individualmente os
itens conforme o consumo de materiais (combustíveis).
6.3. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal,
devidamente atestada pela Contratante.
6.4. O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do
contrato, será de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de início do mês subsequente a
competência mensal aferida.
6.5. O pagamento será feito por meio de depósito na conta-corrente da Contratada,
mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal do fornecimento, acompanhada do atesto
do Fiscal do Contrato.
6.6. Contratada deverá, ainda, juntamente com a Nota Fiscal, apresentar os documentos
comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Licitação.
6.7. Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada
qualquer penalidade.
6.8. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes ou qualquer
colaborador qualquer importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados,
inclusive depósitos prévios.
6.9. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária em favor da
CONTRATADA, na conta corrente, agência e banco informados na Prefeitura, após a
assinatura de recibo, se houver, que deverá constar no corpo o período de competência da
prestação dos serviços.
6.10. 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.
6.11. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
6.12. O CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de acordo com este
contrato ou processo licitatório originário.
6.13. 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.
6.14. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
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6.15. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes
do contrato.
6.16. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste contrato.
6.17. Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal, 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.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

7.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses,
nos termos previstos pelo art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.
7.2.

O contrato não poderá ser prorrogado quando:
7.2.1. O valor estiver acima do limite máximo fixado em ato normativo do
Município de Coribe, admitindo-se a negociação para redução de preços, para
readequação ao referido limite;
7.2.2. A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União,
no Estado da Bahia ou do próprio Município de Coribe, enquanto perdurarem os
efeitos;
7.2.3. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.2.4. A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos
custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no
primeiro ano de vigência da contratação.

7.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.
7.4.
8.

A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação
legal, obriga-se a:
8.1.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de
sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento
das cláusulas contratuais, além de fornecer os cartões magnéticos personalizados e
sem custo adicional, acompanhado da respectiva senha de utilização. Caso ocorra
acréscimo na frota da contratante, o fornecimento dos novos cartões também será
gratuito;
8.1.2. Manter na sede da empresa todos os equipamentos e utensílios necessários à
execução deste contrato, em perfeitas condições de uso e de acordo com as normas
vigentes;
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8.1.3. Garantir a validade dos cartões magnéticos e sua aceitabilidade em todos os
municípios enumerados neste Termo de Referência;
8.1.4. Substituir os cartões defeituosos ou danificados, sem custos para a
contratante, sempre que for solicitado;
8.1.5. A contratada deverá disponibilizar sistema para consulta de créditos nos
cartões;
8.1.6. Possibilitar à contratante de forma on-line, que promova a recarga de créditos
nos cartões de abastecimento e bem como permita o bloqueio e o desbloqueio dos
cartões de abastecimento pela Contratante;
8.1.7. Deverão ser lançados no sistema de gestão dos cartões o valor do
abastecimento, litragem e quilometragem do veículo após cada fornecimento;
8.1.7.1. A contratada deverá disponibilizar no mínimo um sistema on-line que
possibilite a obtenção, por parte da Contratante, de relatórios gerenciais,
com no mínimo as seguintes informações:
8.1.7.2. Identificação do veículo e motorista.
8.1.7.3. Local do abastecimento.
8.1.7.4. Hodômetro do veículo no momento do abastecimento
8.1.7.5. Quantitativo de litros.
8.1.7.6. Data e hora do abastecimento.
8.1.7.7. Valor do abastecimento.
8.1.7.8. Saldo do Cartão.
8.1.8. Realizar análise dos combustíveis dos postos credenciados objetos deste
contrato sempre que solicitada pela Contratante, devendo a Contratada manter
disponíveis os materiais necessários à realização das análises (Resolução ANP n.º 9,
de 07/03/2007, artigo 8º).
8.1.8.1. Os procedimentos detalhados para a realização dos testes de qualidade
dos combustíveis seguirão a legislação específica editada pela ANP;
podendo ser consultado, acaso existente e atualizado, o Anexo da
Cartilha do Posto Revendedor de Combustíveis publicada por tal agência.
8.1.9. O sistema da contratada deverá permitir o bloqueio e o desbloqueio dos
cartões de abastecimento pela contratante;
8.1.10. Prestar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais.
8.1.11. A contratante efetuará somente o pagamento dos abastecimentos realizados
durante cada mês que condizem com os créditos efetivamente utilizados, acrescido
ou decrescido do percentual relativo ao serviço de monitoramento da frota.
8.1.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, os produtos fornecidos e serviços em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes do fornecimento ou dos materiais empregados, a critério
da Administração.
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8.1.13. Garantir que os postos de combustíveis credenciados forneçam os produtos de
qualidade e apenas quantidades especificadas nos termos de sua proposta.
8.1.14. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos
ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros.
8.1.15. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos bens a
serem fornecidos, de conformidade com as normas e determinações em vigor.
8.1.16. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão o órgão para o fornecimento do produto, os quais devem
estar devidamente identificados por meio de crachá ou outra forma de identificação.
8.1.17. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à Administração.
8.1.18. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o
caso.
8.1.19. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
do fornecimento dos produtos.
8.1.20. Assegurar que os postos credenciados fornecerão o combustível dentro das
especificações legais e da Portaria n.º 309/2001, da Agência Nacional de Petróleo ANP, que estabelece o Regulamento Técnico ANP n.° 5/2001, que trata dos
combustíveis automotivos, ou regulamentação superveniente que venha a ser
expedida pela referida Agência.
8.1.21. Não permitir a utilização do trabalho do menor.
8.1.22. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
8.1.23. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar quaisquer fornecimentos a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, na minuta de
contrato ou na legislação aplicável à matéria.
8.1.24. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do Art. 57 da Lei n.º
8.666/1993.
8.1.25. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas)
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação;
8.1.26. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/
menor poluição, nas práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando
couber.
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8.1.27. Fornecer os cartões magnéticos ou microprocessados devidamente
personalizados, um para cada veículo, se for o caso, identificados pelo tipo de
veículo, marca e placa, sem custo adicional, nas condições estabelecidas neste termo;
8.1.28. Garantir a validade dos cartões magnéticos ou microprocessados e sua
aceitabilidade, sem nenhum outro ônus, no mínimo, nos municípios discriminados no
Termo de Referência;
8.1.29. Substituir os cartões magnéticos ou microprocessados defeituosos ou
danificados, sem custo adicional, sempre que solicitado pela contratante;
8.1.30. Disponibilizar sistema informatizado de gerenciamento de frota, arcando com
os custos de sua implementação e treinamento para uso;
8.1.31. Capacitar os empregados, designados pelo Município de Coribe, no
funcionamento das operações do sistema e de cadastramento, parametrização dos
cartões, limites de crédito, emissão de relatórios, informações relativas a falhas
operacionais, bloqueios e desbloqueios de cartões e senhas e demais informações
pertinentes relativas ao gerenciamento do sistema;
8.1.32. Tanto na fase de implantação quanto na fase de operação, dar treinamento aos
condutores ou usuários dos instrumentos periféricos do sistema destinados aos
veículos e orientá-los sobre a correta utilização, a fim de que sua finalidade não seja
desvirtuada;
8.1.33. Disponibilizar central de atendimento e suporte técnico 0800, no período de
24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, incluindo feriados;
8.1.34. Manter atualizada a relação dos postos e estabelecimentos com as quais
mantém convênio;
8.1.35. Executar fielmente o objeto contratado em conformidade com as disposições
deste Termo de Referência e de acordo com a proposta apresentada, verificando
sempre o bom desempenho dos serviços prestados;
8.1.36. Fornecer, juntamente com a nota fiscal, cópia das Certidões de Regularidade
Fiscal, que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
para contratação, bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as
obrigações assumidas;
8.1.37. Responsabilizar-se por todas as despesas da execução do objeto deste Termo
de Referência, bem como por todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas.
9.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. O CONTRATANTE além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal, a obriga-se a:
9.1.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do Contrato, do
Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência.
9.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
9.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos,
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por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
9.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso do fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua
correção.
9.1.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento do produto, nas
condições estabelecidas em contrato.
9.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.1.7. Receber provisoriamente o produto, disponibilizando local, data e horário.
9.1.8. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos
fornecidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta,
para fins de aceitação e recebimento definitivo.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à licitante são as previstas na Lei
Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993
e alterações posteriores, neste Pregão.
10.2. Penalidades que poderão ser cominadas às licitantes:
10.2.1. MULTA, pela inexecução contratual inclusive por atraso injustificado na
execução do contrato, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites:
10.2.1.1. 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação,
devidamente atualizado, sem prejuízo das demais, cominações aplicáveis, na
recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, após
regularmente convocada, caracterizado inexecução total das obrigações
acordadas;
10.2.1.2. 10 % (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, nos
casos de anulação do contrato por culpa CONTRATADA;
10.2.1.3. 0,33% (zero ponto trinta e três por cento) ao dia, até trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da etapa do serviço não realizado
10.2.1.4. 0,66% (zero ponto sessenta e seis por cento) ao dia, sobre o valor da
etapa do serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo;
10.2.1.5. A multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei;
10.2.2. Não tendo sido prestada a garantia à Administração se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa
porventura imposta, ou, ainda, se for o caso, cobrar judicialmente;
10.2.3. As multas previstas não tem caráter compensatório e o seu pagamento não
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eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
10.2.4. No caso rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, multa de 10%
(dez por cento) do valor total do contrato.
10.3. SUSPENSÃO, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de
2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e obrigacionais, ficará
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e
suspenso do Cadastro de Fornecedores do Município de Coribe, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, na hipótese de:
10.3.1. Retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante;
10.3.2. Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
10.3.3. Descumprir as obrigações decorrentes do contrato.
10.4. Na aplicação das penalidades previstas neste Edital a Administração considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante,
graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas justificativas da licitante, nos
termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal n.º 8.666/1993.
10.5. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante.
10.6. Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimplência perante a Administração.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
11.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as prevista na Lei n.º 8.666/1993.
11.2. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n.º
8.666/1993.
11.3. O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas
hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993.
11.4. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º
8.666/1993, não cabe a CONTRATADA direito a qualquer indenização.
11.5. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o
valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
11.6. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da
possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO
12.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REAJUSTE
13.1. Os valores estipulados neste Termo de Referência não poderão ser reajustados.
13.2. A Taxa de Administração é estabelecida em percentual, conforme proposta da
Contratada, de acordo com este Termo de Referência e, portanto, inalterável.
13.3. Os valores dos combustíveis serão aqueles praticados na bomba, obedecidas às
limitações previstas no Termo de Referência.
13.4. No caso de configuração de valor abusivo, a empresa deverá submeter justificativa
do preço praticado ao Município de Coribe, respondendo por eventual dolo ou culpa
decorrente de erro ou omissão, inclusive com ressarcimento de valores.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FISCALIZAÇÃO
14.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e
fiscalizada pelo(a) titular da Secretaria Municipal contratante em conformidade com a
Portaria de nomeação do Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal, ou na vacância deste
pelo titular da Secretaria Municipal de Finanças com vistas a suprir eventuais necessidades,
ou por representante da Contratante, devidamente designado para esse fim, permitida a
assistência de terceiros.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VEDAÇÕES
15.1. É vedado a CONTRATADA:
15.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
15.3. Interromper a entrega dos produtos sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES
16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666/1993.
16.2. 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.
16.3. As supressões resultantes de acordo celebrados entre as contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO
17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no em atendimento as exigências da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO
18.1 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.
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18.2 E, por estarem justos e contratadas, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) 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, 02 de agosto de 2021.

Maria de Lourdes Silva Souza
Secretária Municipal
Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ n.º 14.898.780/0001-43
CONTRATANTE

Leandro Cerqueira Moreira
Diretor
MV2 SERVIÇOS LTDA
CNPJ n.º 30.379.128/0001-79
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 encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
Jurídica.
Em______/______/2021

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

N.º 347/2021

TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE CORIBE - BAHIA E A
EMPRESA MV2 SERVIÇOS LTDA.
O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado no
CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo Doutor Murillo Ferreira
Viana, brasileiro, casado, médico, portador do CPF nº 002.505.835-50, RG nº 1144219353
SSP/BA, residente domiciliado a Rua Juscelino Kubitscheck, 193, centro, Coribe-BA,
empossado pela Câmara Municipal em 01/01/2021, e em conformidade com as atribuições
que lhe foram delegadas pela Lei Orgânica, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa MV2 Serviços LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º
30.379.128/0001-79, com endereço situado na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigures,
939, Andar 8- Torre I Edifício Jacarandá, Bairro Sitio Tamboré/Jubran, Barueri – São Paulo,
CEP 06.460-040, neste ato representado pelo senhor Leandro Cerqueira Moreira, portador da
Carteira de Identidade sob o n.º 744587522 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 780.945.26572, residente e domiciliado na Rua Rodolpho Coelho Cavalcante, 237, Apto 101, Resi. JD
Armação, Armação – Salvador - BA, CEP 41.750-166, tendo em vista o que consta a
necessidade pontual e em observância às disposições da Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações,
Lei n.º 10.520/2002, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
licitação Pregão Eletrônico n.º 041/2021 mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas:
DO PROCESSO LICITATÓRIO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
contratação de empresa para Pregão Eletrônico para Contratação de empresa
especializada para gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis gasolina
comum, diesel e diesel s10 nos veículos próprios ou locados em postos credenciados por
intermédio de sistema de cartão magnético e monitoramento de frota do Município de
Coribe - Bahia, o qual justifica-se a licitação na modalidade Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n.º 041/2021, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições
descritas no presente:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para
gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis gasolina comum, diesel e diesel
s10 nos veículos próprios ou locados em postos credenciados por intermédio de sistema de
cartão magnético e monitoramento de frota do Município de Coribe - Bahia, que serão
prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do Pregão
Eletrônico n.º 041/2021, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
1.3.

Objeto da contratação é o gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis
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gasolina comum, diesel e diesel s10 nos veículos próprios ou locados em postos
credenciados, conforme quantitativos estimados:

Base

Especificação

Quantidade
Estimada
Anual
Contrato

A

Gasolina comum automotiva, microfiltrada, de primeira
qualidade, de acordo com a legislação da Agência
Nacional de Petróleo - ANP.

8.000

litro

B

Óleo diesel/biodiesel comum, automotivo, de primeira
qualidade, de acordo com a legislação da Agência
Nacional de Petróleo - ANP.

6.000

litro

C

Óleo diesel S10, automotivo, de primeira qualidade, de
acordo com a legislação da Agência Nacional de Petróleo
- ANP.

13.000

litro

2.

Unid.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1. O prazo para implantação, instalação e execução do objeto é de até 10 (dez) dias
úteis contado da data da assinatura do contrato, e os serviços mensais serão realizados
conforme a execução e abastecimentos em cada competência mensal.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. O Regime de Execução do presente Contrato é execução parcelada, sendo que o
objeto é tido como fornecimento parcelado, conforme a necessidade.
3.2. A execução deste Contrato deverá ser fiscalizado pela Prefeitura Municipal de
Coribe, Bahia, através da Secretaria Municipal demandante, conforme Portaria de nomeação
do Fiscal de Contratos da secretaria, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências
relacionadas ao Contrato e determinar, quando necessário, a regularização das falhas
observadas.
3.3. O Contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do serviço em
desacordo com as especificações constantes deste Contrato.
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.
4.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos das
Dotações Orçamentárias a seguir especificadas:
Poder

02 - Poder Executivo

Órgão

Gabinete do Prefeito
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Orçamento

Dotação Orçamentária

Projeto

Elemento

2015

3.3.9.0.39.00.00

02.01.00

Manutenção do Gabinete do Prefeito

Valor R$

63.470,71 (sessenta e três mil quatrocentos e setenta reais e setenta e um
centavos)

Poder
Órgão
Orçamento

02 - Poder Executivo
Secretaria de Educação
Dotação Orçamentária

Projeto

Elemento

2098

3.3.9.0.39.00.00

02.04.00

Manutenção do Ensino Fundamental

Valor R$

48.020,42 (quarenta e oito mil vinte reais e quarenta e dois centavos)

Poder

02 - Poder Executivo

Órgão

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Orçamento
02.02.00

Dotação Orçamentária
Manutenção da Secretaria da
Administração
Manutenção do Conselho Tutelar

Valor R$

Projeto

Elemento

2017
3.3.9.0.39.00.00
2055

19.638,46 (dezenove mil seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e seis
centavos)

4.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
5.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O percentual referente à Taxa de Administração contratado para contratação será de
– 6,20 % (menos seis virgula dois por centos).
5.2. Os valores dos combustíveis serão aqueles praticados na bomba em cada Posto
Credenciado, obedecidas às limitações previstas no Contrato, conforme valor total dos
combustíveis para este contrato.
5.3. No valor contratado deverão estar incluídos todos os tributos, taxas, fretes, custos e
despesas, diretos ou indiretos, e demais encargos que incidirem na execução dos serviços,
não sendo admitidos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título.
5.4. O valor total do contrato, considerando o gasto anual estimado com abastecimentos
para a Secretaria Municipal contratante e o seu valor anual referente a taxa de administração
é de R$ 131.129,59 (cento trinta e um mil e cento e vinte e nove reais e cinquenta e nove
centavos), conforme tabela abaixo, utilizando como referencial o valor oficial da ANP
originário do processo licitatório, conforme segue:

Base

Especificação

Quantidade
Estimada
Unid.
Anual
Contrato

Preço
Unitário
Máximo
ANP

Preço Anual
Estimado
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A

Gasolina
comum
automotiva,
microfiltrada, de primeira qualidade,
de acordo com a legislação da
Agência Nacional de Petróleo - ANP.

8.000

litro

R$ 5,999

R$ 47.992,00

B

Óleo
diesel/biodiesel
comum,
automotivo, de primeira qualidade,
de acordo com a legislação da
Agência Nacional de Petróleo - ANP.

6.000

litro

R$ 4,799

R$ 28.794,00

C

Óleo diesel S10, automotivo, de
primeira qualidade, de acordo com a
legislação da Agência Nacional de
Petróleo - ANP.

13.000

litro

R$ 4,847

R$ 63.011,00

Total Geral Pesquisado dos Combustíveis - Estimado

R$ 139.797,00

Item

01

Especificação

Serviços

Contratação de empresa especializada para Valor Estimado dos
gerenciamento, controle e fornecimento de Combustíveis para
este Contrato
combustíveis gasolina comum, diesel e diesel
s10 nos veículos próprios ou locados em
Taxa de
postos credenciados por intermédio de
Administração
sistema de cartão magnético e monitoramento
Máxima Estimada
de frota do Município de Coribe - Bahia.
Total Geral dos Combustíveis - Contrato

Preço Anual
Estimado
R$ 139.797,00

- 6,20%
R$ 131.129,59

5.5. 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,
treinamento, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. A Contratada, durante o prazo de execução do serviço, emitirá mensalmente a nota
fiscal dos combustíveis fornecidos pela rede de postos credenciados, discriminando o
percentual de administração, seja a taxa positiva ou negativa.
6.2. A nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada, discriminando individualmente os
itens conforme o consumo de materiais (combustíveis).
6.3. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal,
devidamente atestada pela Contratante.
6.4. O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do
contrato, será de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de início do mês subsequente a
competência mensal aferida.
6.5.

O pagamento será feito por meio de depósito na conta-corrente da Contratada,
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mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal do fornecimento, acompanhada do atesto
do Fiscal do Contrato.
6.6. Contratada deverá, ainda, juntamente com a Nota Fiscal, apresentar os documentos
comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Licitação.
6.7. Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada
qualquer penalidade.
6.8. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes ou qualquer
colaborador qualquer importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados,
inclusive depósitos prévios.
6.9. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária em favor da
CONTRATADA, na conta corrente, agência e banco informados na Prefeitura, após a
assinatura de recibo, se houver, que deverá constar no corpo o período de competência da
prestação dos serviços.
6.10. 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.
6.11. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
6.12. O CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de acordo com este
contrato ou processo licitatório originário.
6.13. 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.
6.14. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
6.15. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes
do contrato.
6.16. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste contrato.
6.17. Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal, 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.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

7.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses,
nos termos previstos pelo art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.
7.2.

O contrato não poderá ser prorrogado quando:
7.2.1. O valor estiver acima do limite máximo fixado em ato normativo do
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Município de Coribe, admitindo-se a negociação para redução de preços, para
readequação ao referido limite;
7.2.2. A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União,
no Estado da Bahia ou do próprio Município de Coribe, enquanto perdurarem os
efeitos;
7.2.3. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.2.4. A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos
custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no
primeiro ano de vigência da contratação.
7.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.
7.4.
8.

A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação
legal, obriga-se a:
8.1.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de
sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento
das cláusulas contratuais, além de fornecer os cartões magnéticos personalizados e
sem custo adicional, acompanhado da respectiva senha de utilização. Caso ocorra
acréscimo na frota da contratante, o fornecimento dos novos cartões também será
gratuito;
8.1.2. Manter na sede da empresa todos os equipamentos e utensílios necessários à
execução deste contrato, em perfeitas condições de uso e de acordo com as normas
vigentes;
8.1.3. Garantir a validade dos cartões magnéticos e sua aceitabilidade em todos os
municípios enumerados neste Termo de Referência;
8.1.4. Substituir os cartões defeituosos ou danificados, sem custos para a
contratante, sempre que for solicitado;
8.1.5. A contratada deverá disponibilizar sistema para consulta de créditos nos
cartões;
8.1.6. Possibilitar à contratante de forma on-line, que promova a recarga de créditos
nos cartões de abastecimento e bem como permita o bloqueio e o desbloqueio dos
cartões de abastecimento pela Contratante;
8.1.7. Deverão ser lançados no sistema de gestão dos cartões o valor do
abastecimento, litragem e quilometragem do veículo após cada fornecimento;
8.1.7.1. A contratada deverá disponibilizar no mínimo um sistema on-line que
possibilite a obtenção, por parte da Contratante, de relatórios gerenciais,
com no mínimo as seguintes informações:
8.1.7.2. Identificação do veículo e motorista.
8.1.7.3. Local do abastecimento.
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8.1.7.4. Hodômetro do veículo no momento do abastecimento
8.1.7.5. Quantitativo de litros.
8.1.7.6. Data e hora do abastecimento.
8.1.7.7. Valor do abastecimento.
8.1.7.8. Saldo do Cartão.
8.1.8. Realizar análise dos combustíveis dos postos credenciados objetos deste
contrato sempre que solicitada pela Contratante, devendo a Contratada manter
disponíveis os materiais necessários à realização das análises (Resolução ANP n.º 9,
de 07/03/2007, artigo 8º).
8.1.8.1. Os procedimentos detalhados para a realização dos testes de qualidade
dos combustíveis seguirão a legislação específica editada pela ANP;
podendo ser consultado, acaso existente e atualizado, o Anexo da
Cartilha do Posto Revendedor de Combustíveis publicada por tal agência.
8.1.9. O sistema da contratada deverá permitir o bloqueio e o desbloqueio dos
cartões de abastecimento pela contratante;
8.1.10. Prestar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais.
8.1.11. A contratante efetuará somente o pagamento dos abastecimentos realizados
durante cada mês que condizem com os créditos efetivamente utilizados, acrescido
ou decrescido do percentual relativo ao serviço de monitoramento da frota.
8.1.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, os produtos fornecidos e serviços em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes do fornecimento ou dos materiais empregados, a critério
da Administração.
8.1.13. Garantir que os postos de combustíveis credenciados forneçam os produtos de
qualidade e apenas quantidades especificadas nos termos de sua proposta.
8.1.14. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos
ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros.
8.1.15. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos bens a
serem fornecidos, de conformidade com as normas e determinações em vigor.
8.1.16. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão o órgão para o fornecimento do produto, os quais devem
estar devidamente identificados por meio de crachá ou outra forma de identificação.
8.1.17. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à Administração.
8.1.18. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o
caso.
8.1.19. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
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do fornecimento dos produtos.
8.1.20. Assegurar que os postos credenciados fornecerão o combustível dentro das
especificações legais e da Portaria n.º 309/2001, da Agência Nacional de Petróleo ANP, que estabelece o Regulamento Técnico ANP n.° 5/2001, que trata dos
combustíveis automotivos, ou regulamentação superveniente que venha a ser
expedida pela referida Agência.
8.1.21. Não permitir a utilização do trabalho do menor.
8.1.22. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
8.1.23. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar quaisquer fornecimentos a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, na minuta de
contrato ou na legislação aplicável à matéria.
8.1.24. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do Art. 57 da Lei n.º
8.666/1993.
8.1.25. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas)
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação;
8.1.26. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/
menor poluição, nas práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando
couber.
8.1.27. Fornecer os cartões magnéticos ou microprocessados devidamente
personalizados, um para cada veículo, se for o caso, identificados pelo tipo de
veículo, marca e placa, sem custo adicional, nas condições estabelecidas neste termo;
8.1.28. Garantir a validade dos cartões magnéticos ou microprocessados e sua
aceitabilidade, sem nenhum outro ônus, no mínimo, nos municípios discriminados no
Termo de Referência;
8.1.29. Substituir os cartões magnéticos ou microprocessados defeituosos ou
danificados, sem custo adicional, sempre que solicitado pela contratante;
8.1.30. Disponibilizar sistema informatizado de gerenciamento de frota, arcando com
os custos de sua implementação e treinamento para uso;
8.1.31. Capacitar os empregados, designados pelo Município de Coribe, no
funcionamento das operações do sistema e de cadastramento, parametrização dos
cartões, limites de crédito, emissão de relatórios, informações relativas a falhas
operacionais, bloqueios e desbloqueios de cartões e senhas e demais informações
pertinentes relativas ao gerenciamento do sistema;
8.1.32. Tanto na fase de implantação quanto na fase de operação, dar treinamento aos
condutores ou usuários dos instrumentos periféricos do sistema destinados aos
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veículos e orientá-los sobre a correta utilização, a fim de que sua finalidade não seja
desvirtuada;
8.1.33. Disponibilizar central de atendimento e suporte técnico 0800, no período de
24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, incluindo feriados;
8.1.34. Manter atualizada a relação dos postos e estabelecimentos com as quais
mantém convênio;
8.1.35. Executar fielmente o objeto contratado em conformidade com as disposições
deste Termo de Referência e de acordo com a proposta apresentada, verificando
sempre o bom desempenho dos serviços prestados;
8.1.36. Fornecer, juntamente com a nota fiscal, cópia das Certidões de Regularidade
Fiscal, que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
para contratação, bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as
obrigações assumidas;
8.1.37. Responsabilizar-se por todas as despesas da execução do objeto deste Termo
de Referência, bem como por todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas.
9.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. O CONTRATANTE além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal, a obriga-se a:
9.1.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar os fornecimentos de acordo com as determinações do Contrato, do
Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência.
9.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
9.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos,
por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
9.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso do fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua
correção.
9.1.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento do produto, nas
condições estabelecidas em contrato.
9.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.1.7. Receber provisoriamente o produto, disponibilizando local, data e horário.
9.1.8. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos
fornecidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta,
para fins de aceitação e recebimento definitivo.
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10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à licitante são as previstas na Lei
Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993
e alterações posteriores, neste Pregão.
10.2. Penalidades que poderão ser cominadas às licitantes:
10.2.1. MULTA, pela inexecução contratual inclusive por atraso injustificado na
execução do contrato, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites:
10.2.1.1. 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação,
devidamente atualizado, sem prejuízo das demais, cominações aplicáveis, na
recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, após
regularmente convocada, caracterizado inexecução total das obrigações
acordadas;
10.2.1.2. 10 % (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, nos
casos de anulação do contrato por culpa CONTRATADA;
10.2.1.3. 0,33% (zero ponto trinta e três por cento) ao dia, até trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da etapa do serviço não realizado
10.2.1.4. 0,66% (zero ponto sessenta e seis por cento) ao dia, sobre o valor da
etapa do serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo;
10.2.1.5. A multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei;
10.2.2. Não tendo sido prestada a garantia à Administração se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa
porventura imposta, ou, ainda, se for o caso, cobrar judicialmente;
10.2.3. As multas previstas não tem caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
10.2.4. No caso rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, multa de 10%
(dez por cento) do valor total do contrato.
10.3. SUSPENSÃO, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de
2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e obrigacionais, ficará
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e
suspenso do Cadastro de Fornecedores do Município de Coribe, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, na hipótese de:
10.3.1. Retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante;
10.3.2. Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
10.3.3. Descumprir as obrigações decorrentes do contrato.
10.4. Na aplicação das penalidades previstas neste Edital a Administração considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante,
graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas justificativas da licitante, nos
termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal n.º 8.666/1993.
10.5. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante.
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10.6. Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimplência perante a Administração.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
11.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as prevista na Lei n.º 8.666/1993.
11.2. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n.º
8.666/1993.
11.3. O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas
hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993.
11.4. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º
8.666/1993, não cabe a CONTRATADA direito a qualquer indenização.
11.5. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o
valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.
11.6. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da
possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO
12.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REAJUSTE
13.1. Os valores estipulados neste Termo de Referência não poderão ser reajustados.
13.2. A Taxa de Administração é estabelecida em percentual, conforme proposta da
Contratada, de acordo com este Termo de Referência e, portanto, inalterável.
13.3. Os valores dos combustíveis serão aqueles praticados na bomba, obedecidas às
limitações previstas no Termo de Referência.
13.4. No caso de configuração de valor abusivo, a empresa deverá submeter justificativa
do preço praticado ao Município de Coribe, respondendo por eventual dolo ou culpa
decorrente de erro ou omissão, inclusive com ressarcimento de valores.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FISCALIZAÇÃO
14.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e
fiscalizada pelo(a) titular da Secretaria Municipal contratante em conformidade com a
Portaria de nomeação do Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal, ou na vacância deste
pelo titular da Secretaria Municipal de Finanças com vistas a suprir eventuais necessidades,
ou por representante da Contratante, devidamente designado para esse fim, permitida a
assistência de terceiros.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VEDAÇÕES
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15.1. É vedado a CONTRATADA:
15.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
15.3. Interromper a entrega dos produtos sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES
16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666/1993.
16.2. 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.
16.3. As supressões resultantes de acordo celebrados entre as contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO
17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no em atendimento as exigências da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO
18.1 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.
18.2 E, por estarem justos e contratadas, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) 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, 02 de agosto de 2021.

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

Leandro Cerqueira Moreira
Diretor
MV2 SERVIÇOS LTDA
CNPJ n.º 30.379.128/0001-79
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 encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria
Jurídica.
Em______/______/2021

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

N.º 348/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
CORIBE – BAHIA, E A SRA. ANA
CAROLINE FERREIRA MORENO.
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
Profissional de nutrição a Senhora Ana Caroline Ferreira Moreno, nutricionista,
portadora do CPF sob n.º 060.192.895-40, documento de identidade n.º 1671056710
SSP/BA e CRN n.º 17027/P, domiciliada a Rua 15 de novembro, nº 336, Centro, Coribe,
Bahia, CEP 47.690-000, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que
consta no Processo Administrativo n.º 315/2021, 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
192/2021 e Credenciamento n.º 005/2021, 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 nutricionista, na Secretaria Municipal de Educação, na sede
e interior do Municipio de Coribe –Bahia, o qual justifica-se a Inexigibilidade de
Licitação n.º 192/2021, 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 nutricionista na Secretaria Municipal de
Educação, na sede e interior do Município de Coribe - Bahia.
1.2. O objeto do presente contrato provém da Inexigibilidade de Licitação n.º
192/2021 e Credenciamento n.º 005/2021 para contratação de pessoal em caráter
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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.° 005/2021 do
Município de Coribe, Bahia, de 02 de agosto de 2021; e suas respectivas retificações e
ao Processo Administrativo n.º 300/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1. A presente contratação fundamenta-se no Processo Administrativo n.º 315/2021,
e em conformidade com Lei Municipal n.º 718/2021, ao Decreto Municipal n.º
038/2021, à Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei
Complementar n.º 123/2006 e alterações da Complementar n.º 147/2014, Lei
Complementar n.º 155/2016, e subsidiariamente à Lei n.º 8.666/1993, bem como à
legislação correlata, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Inexigibilidade de Licitação n.° 192/2021 de 05 de agosto 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 nutricionista na Secretaria Municipal de Educação, na sede e interior 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 nutricionista na Secretaria
Municipal de Educação, na sede e interior 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.
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4.5.
A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Educação.
4.6. A Secretaria Municipal de Educação 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$ 2.000,00 (dois mil reais), que perfaz o valor total de R$
24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
5.1.1 O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como:
60% que corresponde ao valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos
reais) refere-se a prestação de serviços será classificado como pessoal: e 40%
que corresponde ao valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos 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;
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XT38AOZDRFJ7C15YPZUOTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

3

Quarta-feira
8 de Setembro de 2021
174 - Ano - Nº 3283

Coribe

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
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
remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de acordo com
este contrato ou Processo de Administrativo n.° 192/2021.
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 deste contrato será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

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.
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CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Projeto: 02.04.00 – Secretaria de Educação.
Atividade: 12.361.042.2098 – Manutenção do Ensino Fundamental
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
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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 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.
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10.10. 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.
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 Educação dos munícipes de Coribe, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias;
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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.
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.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XT38AOZDRFJ7C15YPZUOTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

8

Quarta-feira
8 de Setembro de 2021
179 - Ano - Nº 3283

Coribe

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
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
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 - ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 4º, I, da Lei n.º
13.979/2020.
CLÁUSULA
DÉCIMA
CONTRATANTE.
13.1.

TERCEIRA

-

DAS

OBRIGAÇÕES

DO

O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste
contrato;
13.1.2. Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir,
fiscalizar, apontar as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
13.1.3. 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 QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
14.1.

A CONTRATADA obriga-se a:

14.1.1. Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo suficientes
para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos solicitados pela
Administração;
14.1.2. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços prestados;
14.1.3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
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resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
14.1.4. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo seletivo simplificado.
14.1.5. Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.2.
NUTRICIONISTA
CBO: CBO n.º 2237-10 (Nutricionista);
Qualificação mínima: Certificação do curso superior;
Descrição Sumária: prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades
(sadios e enfermos), planejam, organizam, administram e avaliam unidades de
alimentação e nutrição, efetuam controle higiênico-sanitário, participam de
programas de educação nutricional, podem estruturar e gerenciar serviços de
atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar cursos. Atuam
em conformidade ao manual de boas práticas:

14.2.1. Definição dos parâmetros nutricionais: Requer conhecimento da população-alvo e
suas deficiências nutricionais, comportamento, peculiaridades hábitos alimentares, nível
sócio-econômico e outros.
14.2.2. Planejamento de cardápios: Em função de vários parâmetros, é estabelecida a
composição padrão do cardápio que será servido às crianças.
14.2.3. Programação: A partir do cardápio estabelecido, é feita a programação de
quantidades de produtos a serem adquiridos.
14.2.4. Supervisão: Garante o cumprimento dos cardápios, o preparo correto da
merenda e a manutenção da segurança higiênica e sanitária.
14.2.5. Treinamento: O pessoal encarregado do preparo da merenda escolar
(merendeiras) deve ser treinado e reciclado periodicamente.
14.2.6. Análise de valor nutritivo: Garante o atendimento às determinações legais de
oferta de nutrientes.
14.2.7. Avaliação: Os programas de suplementação alimentar em geral e o de merenda
escolar, em especial, têm sofrido poucas avaliações por parte dos órgãos gerenciadores.
É de suma importância que se avalie o impacto da alimentação sobre os escolares, em
relação ao estado nutricional, desenvolvimento, nível de aprendizagem, grau de
retenção e evasão escolar.
14.2.8. Testes de aceitabilidade: Os produtos a serem introduzidos no cardápio escolar
devem ser avaliados sensorialmente, tanto em nível técnico, pelos profissionais do
programa, como em campo, pelas crianças.
14.2.9. Educação alimentar e nutricional: A escola é o ambiente ideal para tal atividade
e a alimentação escolar é uma das principais ferramentas.
14.2.10.
Além dessas atividades, de caráter gerencial, existem aquelas
operacionais, que são executadas em qualquer serviço de alimentação para
coletividades. Para tais atividades, o nutricionista é o profissional legalmente habilitado
para supervisionar, coordenar e controlar sua execução: recebimento dos produtos;
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armazenamento dos gêneros alimentícios; pré-preparo e distribuição das refeições; e
higienização e controle de qualidade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em
parte, os serviços objeto deste Termo de Contrato.
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, 05 de agosto de 2021.

Murillo Ferreira Viana
Prefeito
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE

Ana Caroline Ferreira Moreno
Pessoa Física
CPF n.º 060.192.895-40
CONTRATADA

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 assessoria jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
íd
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 351/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE CORIBE BAHIA E A MÉDICA KANANDA
SANTOS DE MOURA.
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/MG e CPF n.º 465.963.805-72, com endereço profissional na sede deste
Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a médica Kananda Santos de
Moura, inscrita no CPF sob n.º 062.778.745-27, documento de identidade n.º
18781911 SSP/MG e CRM n.º 34460/BA, domiciliada à rua Castro Alves, s/nº, Centro,
Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista
o que consta no Processo Administrativo n.º 319/2021 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° 195/2021 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 no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes e no
Centro de atendimento para enfrentamento a COVID-19, sede do Município de Coribe
- Bahia, o qual justifica-se o processo de inexigibilidade de licitação n° 195/2021, 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 no Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes e no Centro de
atendimento para enfrentamento a COVID-19, 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°. 195/2021 do Município de Coribe,
Bahia, de 16 de agosto 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 e no Centro de atendimento para
enfrentamento a COVID-19 na sede do Município de Coribe - Bahia.
4.2.

O serviço será prestado pela profissional: Drª. Kananda Santos de Moura,
portadora do CPF sob n.º 062.778.745-27, documento de identidade n.º 18781911
SSP/MG e CRM n.º 34460/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
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.
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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$ 40.850,00 (quarenta mil oitocentos e cinquenta
reais), o que perfaz o valor global estimando de R$ 204.250,00 (duzentos e quatro mil
duzentos e cinquenta reais), conforme tabela abaixo:

Serviços

Quantida
de
Unidade
Estimada
Mensal

Valor
Unitário

Valor
Total
Estimado
Mensal
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Atendimento em plantão de
24horas, no Hospital Municipal
Antônio Joaquim Lopes.
Atendimento em plantão de
12horas, no Hospital Municipal
Antônio Joaquim Lopes.
Atendimento em plantão de
06horas, no Hospital Municipal
Antônio Joaquim Lopes.
Atendimento em plantão de
24horas, no centro de atendimento
para enfrentamento a COVID-19.
Atendimento em plantão de
06horas, no centro de atendimento
para enfrentamento a COVID-19.

Unidade

06

1.900,00

11.400,00

Unidade

06

950,00

5.700,00

Unidade

08

475,00

3.800,00

Unidade

08

1.900,00

15.200,00

Unidade

10

475,00

4.750,00

Valor Total - Estimado - Mensal 40.850,00
Valor Total - Estimado - Vigência do Contrato 05 (cinco) meses 204.250,00
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$ 122.550,00 (cento e vinte e dois reais e quinhentos
e cinquenta reais) e 40% correspondente a insumos/materiais no valor de R$
81.700,00 (oitenta e um mil setecentos 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.
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.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Av. Monsenhor Montalvão - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2177
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XT38AOZDRFJ7C15YPZUOTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

4

Quarta-feira
8 de Setembro de 2021
186 - Ano - Nº 3283

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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.° 195/2021.
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.
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.
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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
10.301.032.2065 – Gestão das Ações da Atenção Primária
3.3.9.0.36.00.00 - 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
décimos por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
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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,
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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.
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
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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, 16 de agosto de 2021.

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

Kananda Santos de Moura
062.778.745-27
CONTRATADA

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
Procuradoria jurídica.
Em______/______/2021
Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÊXITO

N.º 352/2021

TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SOB ÊXITO QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
CORIBE - BAHIA E A
EMPRESA FLÁVIO EVANS
SOARES BRITO JUNIOR.
O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000,
registrado no CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal o Doutor Murillo Ferreira Viana, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade n.° 1.144.219.353 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 002.505.835-50, residente e
domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, s/n, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000,
doravante denominado Contratante; e a empresa Flávio Evans Soares Brito Junior, inscrita
no CNPJ sob n.º 37.192.370/0001-88, com endereço situado na Av. Gilenilda Alves, Bairro
Boa Vista, Vitória da Conquista, Bahia, CEP 45.027-560, neste ato representado pelo senhor
Flávio Evans Soares Brito Junior, portador da Carteira de Identidade sob o n.º 14.040.089-34
SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 059.188.835-17 e registrado na OAB sob o n.º 14195343,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 322/2021 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 de Êxito, decorrente do Processo de Inexigibilidade de Licitação
n.º 196/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de serviços especializados em consultoria e assessoria jurídica tributária no
âmbito administrativo e judicial relativo a débitos tributários de bancos, cartões de crédito,
simples nacional e serviços de terraplanagem e pavimentações referentes a Impostos sobre
Serviços - ISSQN não creditados ao Município de Coribe - Bahia.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

2.1. A presente contratação fundamenta-se no primordialmente na Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993, art. 25º, inciso II, combinado com art. 13; Lei n.º 14.039, de 17 de agosto de
2020, art. 1º; e Instrução TCM/BA n.º 001, de 16 de maio de 2018, e encontra-se vinculado
independentemente de transcrição ao Processo de Inexigibilidade n.º 196/2021, e
considerando que o mercado específico em que se insere o objeto pretendido atua nos
moldes descritos, e por tratar-se de prática usual do mercado, sendo a mais adequada para o
atendimento da necessidade pública envolvida.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1. O serviços contratados serão realizado por meio de execução indireta, sob o regime de
empreitada por preço unitário.
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4.

CLÁUSULA QUARTA - DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. Os serviços objeto deste contrato serão executados no Município de Coribe, em local
determinado, na sede da Prefeitura Municipal, nos locais indicados, nos domicílios das
instituições fiscalizadas e bem como, na sede da empresa contratada.
4.2. A Contratada, no início e durante da execução contratual, deverá disponibilizar toda a
mão-de-obra, os profissionais, os documentos e os equipamentos necessários à perfeita
execução do objeto, conforme disposto e imprescindíveis à execução do objeto contratual.
5.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1. Os serviços prestados objeto do contrato serão pagos pela Contratante à Contratada o
valor de R$ 0,20 (vinte centavos), para cada R$ 1,00 (um real), que serão devidos quando
efetivamente ingressos a título de receitas nos cofres municipais, a cada parcela ingressa será
imprescindível a apresentação de um Relatório de Atividades desenvolvidas que foram
determinantes para o êxito, a serem devidamente atestado pelo servidor responsável pela
fiscalização dos serviços.
5.2. O valor total dos honorários deste Contrato de Êxito são estimados sobre possíveis
valores a serem ingressos no município a título de receitas do proveito econômico obtido da
recuperação de créditos, estando o valor estimado em R$ 970.000,00 (novecentos e setenta
mil reais), conforme projeções de recuperações estimadas.
5.3. Em nenhuma hipótese, será permitida sob qualquer pretexto, a antecipação de
pagamentos de quaisquer valores pela Administração Municipal à Contratada.
5.4. Os valores referentes aos pagamentos devidos a Contratada serão realizados e
efetivados, conforme a capacidade financeira do Município, sendo depositados em conta
corrente em nome da Contratada, durante e enquanto vigente o contrato e suas prorrogações.
5.5. O valor do contrato acordado neste termo será classificado como: 60% correspondem à
prestação de serviços e será classificado como pessoal/serviços e 40% correspondente a
insumos/materiais.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

6.1. O preço consignado neste contrato é fixo e irreajustável.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços deverão ser executados pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir
da assinatura deste termo contratual.
7.2. O prazo inicialmente previsto poderá ser excepcionalmente prorrogado, nas hipóteses
previstas no art. 57 da Lei n.° 8.666, de 1993, desde que devidamente comprovadas e aceitas
pela Contratante.
8.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Caberá à Contratante:
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8.1.1. Cumprir fielmente as disposições do contrato;
8.1.2. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio de comissão
designada na forma da Lei n.° 8.666, de 1993, que deverá, ainda, atestar as faturas;
8.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que
acarrete interrupção na execução do contrato;
8.1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no contrato;
8.1.5. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;
8.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
preposto ou responsável técnico da Contratada;
8.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.1.8. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do contrato e do processo administrativo e
dos demais anexos;
8.1.9. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na assinatura do contrato;
8.1.10. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as
especificações constantes deste contrato; e
8.1.11. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto
e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e
comerciais decorrentes da execução deste contrato.
9.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Caberá à Contratada, além das obrigações previstas no processo administrativo e nos
demais anexos:
9.1.1. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execução dos serviços, tais como: a) salários; b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e) vales-refeição; f) valestransporte; g) alimentação; h) hospedagem; i) ressarcimentos; e j) outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
9.1.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Contratante,
porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
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9.1.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir, no prazo estabelecido, qualquer um deles que seja considerado
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Contratante;
9.1.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração da Contratante ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
pela Contratante;
9.1.5. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens, aos
processos ou documentos de propriedade da Contratante, quando esses tenham sido
ocasionados por seus empregados durante a execução dos serviços;
9.1.6. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados no recinto da Contratante;
9.1.7. Comunicar à Contratante, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus
empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a
prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio
público ou do processo em si;
9.1.8. Responsabilizar-se por todo transporte, alimentação, translados, hospedagens,
etc., necessário à prestação dos serviços contratados;
9.1.9. Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
processo administrativo;
9.1.10. Promover a organização técnica, administrativa e judicial dos serviços, objeto
do contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificações que integram o contrato;
9.1.11. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do contrato;
9.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância dos documentos e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a execução dos serviços; e
9.1.13. Caberá, ainda, à Contratada, como parte de suas obrigações:
9.1.13.1. Supervisionar e administrar todo o processo de levantamento e
recuperação dos débitos tributários referentes ao Impostos sobre Serviços de
Qualquer Natureza, das instituições que tenham domicílio tributário fora do
Município;
9.1.13.2. Realizar o devido e pertinente treinamento de fiscais e/ou servidores do
Departamento de Tributos para auxiliar nas realizações de suas atividades, caso seja
necessário;
9.1.13.3. Notificações individuais a serem encaminhadas as empresas fiscalizadas
ou à quaisquer outros que se façam necessários;
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9.1.13.4. Formalização de processos administrativos, extra-judiciais e/ou judiciais
de cobrança tributária;
9.1.13.5. Orientação na regulamentação no que tange a emissão de documentos
fiscais: notas fiscais, ingressos fiscais e cupons fiscais;
9.1.13.6. Preparação de processo fiscal para o lançamento e cobrança dos créditos
tributários do presente exercício e, de exercícios anteriores referentes aos últimos
05 (cinco) anos;
9.1.13.7. Preparação contínua de processos do contencioso administrativo fiscal
(réplica fiscal, julgamento de 1ª e 2ª instância administrativa);
9.1.13.8. Assessoria na inscrição de débitos em Dívida Ativa e na emissão de
certidões de Dívida Ativa, e o encaminhamento para Controle Interno e a
Procuradoria Municipal para os fins de execução fiscal;
9.1.13.9. Substituição de qualquer empregado que a juízo do Contratante seja
inconveniente ou incompetente na execução do serviço;
9.1.13.10. Manutenção durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com suas obrigações, de todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas
na licitação, bem como arcar com as despesas decorrentes das obrigações
assumidas;
9.1.13.11. Manutenção permanente, na direção do serviço, de um profissional
qualificado, obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem como a toda pessoa que,
direta ou indiretamente, com ele se relacione a qualquer título, mediante solicitação
do Contratante, que fica dispensada de declinar os motivos determinantes dessa
decisão;
9.1.13.12. Manter permanentemente equipe técnica indicada em sua proposta que
assuma perante a fiscalização do Contratante a responsabilidade técnica e legal dos
serviços, até a entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre
qualquer determinação de emergência que se torne necessária;
9.1.13.13. Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia
ou hora normal de expediente, prestando todas as informações e esclarecimentos
solicitados, inclusive de ordem administrativa;
9.1.13.14. Executar os serviços nos locais determinados pela Contratante ou nos
que se fizerem necessários na sede e no interior do Município de Coribe - Bahia, e
caso necessário em outros Municípios ou Estados do país;
9.1.13.15. Arcar com as despesas referentes a realização dos serviços, inclusive os
tributos Municipais, Estaduais e Federais, incidentes sobre os serviços prestados,
excluem-se os custos referentes às publicações na imprensa oficial ou envio de
documentos via Correios, caso façam-se necessários;
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9.1.13.16. Consultoria na instauração de procedimentos fiscais junto as instituições
fiscalizadas, relativo a créditos tributários para com o município de Impostos sobre
Serviços de Qualquer Natureza;
9.1.13.17. Consultoria jurídica tributária ao setor de tributos do município, para
zelar pela legalidade jurídica dos atos, enquadramento contábil e fiscal, nos termos
da lei e brocados de Direito Público e Direito Tributário, material e processual,
através de emissão de pareceres jurídicos tributários e demais assuntos pertinentes
aos tributos municipais;
9.1.13.18. Auditoria nos repasses concernentes a Impostos sobre Serviços de
Qualquer Natureza, observados os prazos prescricionais e decadenciais;
9.1.13.19. Análise da legislação e elaboração de projeto de lei de Impostos sobre
Serviços de Qualquer Natureza, nos termos da legislação vigente;
9.1.13.20. Auditoria Jurídica e realização de diligências junto as instituições
fiscalizadas, ou em qualquer outro Município no Estado da Bahia, com vistas ao
acompanhamento a aferição dos repasses tributários municipais;
9.1.13.21. Realizar todos os serviços previstos na Cláusula Primeira deste
instrumento, acompanhando o Contratante, com a tomada de todas as providências
processuais e administrativas previstas no ordenamento jurídico, observadas as
condições aqui assumidas;
9.1.13.22. Prestar assessoria e pronto atendimento sempre que houver solicitação
ou esclarecimentos à Contratante nos assuntos relacionados ao objeto deste
contrato;
9.1.13.23. Manter sigilo de todas as informações e dados que tiver acesso relativos
ao Contratante;
9.1.13.24. Informar todos os procedimentos necessários à execução das decisões
que vieram a ser proferidas; e
9.1.13.25. Remeter, a requerimento do Contratante, relatório atualizado das
medidas interpostas e providências realizadas.
10.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

10.1. À Contratada caberá, ainda:
10.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com a Contratante;
10.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência
da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do desempenho dos
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serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da
Contratante;
10.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção,
conexão ou continência;
10.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da execução deste contrato; e
10.1.5. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos
nesta cláusula, não transfere à Administração da Contratante a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a
Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com a Contratante.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

11.1. Deverá a Contratada observar, também, o seguinte:
11.1.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de
pessoal da Contratante durante a vigência do contrato;
11.1.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste
contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da Contratante;
11.1.3. É vedada a subcontratação parcial e/ou total dos serviços objeto deste contrato.
11.2. Diagnóstico das estruturas institucionais, legais e administrativas tributárias,
compreendendo:
11.2.1. Identificação de possíveis inconsistências na estrutura institucional e legal
tributária municipal que indubitavelmente acarreta o não recolhimento do tributo, sua
fiscalização e cobrança por deficitária legislação fiscal e estrutura fazendária; e
11.2.2. Assessoria e consultoria na reestruturação, criação e/ou alteração das estruturas
institucionais, administrativas e legislativas necessárias para o devido processo
administrativo tributário e à pertinente implantação do sistema de arrecadação do
ISSQN sobre bancos, cartões de crédito, simples nacional, serviços de terraplanagem e
pavimentações, e seus devidos desdobramentos organizacionais.
11.3. Recuperação do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza, sobre as tarifas e
operações serviços prestados por bancos, cartões de crédito, simples nacional e serviços de
terraplanagem e pavimentações no Município de Coribe, compreendendo:
11.3.1. Assessoria e consultoria na cobrança e recuperação sobre impostos, serviços
correlatos prestados por bancos, cartões de crédito, simples nacional e serviços de
terraplanagem e pavimentações, nos últimos 5 (cinco) anos no Município;
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11.3.2. Identificação das tarifas/operações/serviços prestados e recebidos
financeiramente incontestáveis juridicamente, porém que possam ser objeto de
contestação administrativa ed judicial; e
11.3.3. Identificação das tarifas/operações/serviços prestados e recebidos
financeiramente contestáveis administrativamente e judicialmente, que poderão sofrer
alterações quanto à atribuição da base de cálculo do tributo.
11.4. A implantação de mecanismos de aferição e acompanhamento da arrecadação
municipal de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza, seus procedimentos fiscais,
processos tributários, inscrição em dívida ativa e cobrança judicial, compreendendo:
11.4.1. Assessoria e consultoria na Implementação de mecanismos de aferição e
controle de documentos fiscais, e outros que visem a minimizar e a inibir a evasão e a
inadimplência na arrecadação do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza,
mantendo os dados registrados disponíveis para fiscalização e controle da Secretaria
Municipal de Finanças, para verificação de todos os atos praticados pela contratada;
11.4.2. Assessoria e consultoria na elaboração dos Termos de Início de Ação Fiscal TIAFs bem como a devida a notificação/intimação de bancos, cartões de crédito,
simples nacional e serviços de terraplanagem e pavimentações, para o levantamento
fiscal dos últimos 05 (cinco) anos, bem como todos e quaisquer documentos
necessários ao fiel cumprimento do objeto deste certame.
11.5. Fornecimento dos recursos humanos especializados para coordenação, capacitação dos
servidores da fiscalização, dívida ativa e procuradoria municipal, compreendendo:
11.5.1. Assessoria e Consultoria para o devido treinamento/capacitação dos servidores
da fiscalização, dívida ativa e procuradoria municipal voltadas ao aperfeiçoamento de
técnicas e rotinas fazendárias na fiscalização do ISSQN sobre bancos, cartões de
crédito, simples nacional e serviços de terraplanagem e pavimentações; e
11.5.2. Disponibilização de profissionais especializados para consultoria, assessoria,
coordenação dos serviços, realização de consulta e análise de dados, confecção de
relatórios gerenciais e de inteligência fiscal para suprir as necessidades do fisco
municipal com a realização de pelo menos visita técnica, abordando doutrina e
jurisprudência tributária municipal.
11.6. Cessão de direitos patrimoniais (autorais) de todas as peças utilizadas na efetivação
dos serviços:
11.6.1. Cessão de direitos patrimoniais (autorais) da contratada, a ser realizada junto
ao protocolo geral da Prefeitura Municipal, de todas as peças profissionais utilizadas
nas fases administrativas e judiciais para a execução do objeto deste certame.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1. Durante o período de vigência deste contrato, a execução dos serviços será
acompanhada e fiscalizada por representante da Contratante, para este fim especialmente
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designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição, devendo:
12.1.1. Promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no termo
de referência; e
12.1.2. Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos
contratados, para efeito de pagamento.
12.1.3. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o representante da
fiscalização ou outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer
trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que
essa medida se tornar necessária.
12.1.4. A Contratada deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da
Administração da Contratante, durante o período de vigência do contrato, para
representá-la sempre que for necessário.
12.1.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
da Contratante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1. A atestação das faturas e dos relatórios referente às etapas dos serviços objeto deste
contrato caberá ao representante da Contratante ou a servidor designado para esse fim.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento dar-se-á da seguinte forma:
14.1.1. Somente após o atesto da fiscalização com a partir do ingresso de receitas nos
Cofres Municipais, poderá a Contratada emitir nota fiscal, que deverá ser
acompanhada, além dos relatórios dos serviços, dos demais documentos de
regularidade fiscal - Certidões Negativas;
14.1.2. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, mediante a
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada, desde que satisfeitas as
exigências desta cláusula.
14.1.3. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou na tesouraria mediante recibo em cheque nominal.
14.1.4. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota
fiscal/fatura, esses serão restituídos pela Contratante no prazo de 05 (cinco) dias, para
que a Contratada promova as correções necessárias, não respondendo a Contratante
por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos
correspondentes.
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14.1.5. Serão retidos na fonte, quando do pagamento, os tributos e as contribuições
devidos em conformidade com a legislação vigente.
14.1.6. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere à Administração a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.
14.1.7. A Administração poderá descontar do pagamento eventuais multas que tenham
sido impostas à Contratada, caso o valor dessa seja insuficiente, assegurados em
ambos os casos o contraditório e a ampla defesa.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DA VIGÊNCIA

15.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado,
nas hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou quando demandar
pelos trâmites formais e legais da realização dos serviços.
15.2. A extinção do contrato poderá ser efetivada com a conclusão do objeto e o seu
recebimento em definitivo dos créditos pela administração municipal.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

16.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do §1º do art. 65 da Lei n.º 8.666, de
1993.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

17.1. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos
previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993 e alterações.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DAS SANÇÕES

18.1. O descumprimento das obrigações contratuais sujeitará a Contratada, garantida a
prévia defesa, às seguintes sanções:
18.1.1. Advertência;
18.1.2. Pelo atraso injustificado na execução do serviço objeto da licitação, será
aplicada multa de 0,5% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre
o valor da parcela inadimplida da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos
quais será causa de rescisão contratual.
18.1.3. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela
inadimplida, nos casos de qualquer outra situação de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas;
18.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
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18.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da lei.
18.2. As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais,
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir
da data da notificação.
18.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro
Cadastral de Coribe - Bahia.
18.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Coribe, e quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa do Município de Coribe e cobrados judicialmente.
19.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA - DA RESCISÃO

19.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
arts. 77 a 80 da Lei n.º 8.666, de 1993.
19.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
19.3. A rescisão do contrato poderá ser:
19.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da Contratante, nos
casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666, de
1993;
19.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a
Administração da Contratante; e
19.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente.
19.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
20.

CLÁUSULA VIGÊSIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

20.1. O objeto contratual será tido como recebido parcialmente a cada parcela devida e
recolhida ao erário pela empresa, mediante cada ingresso das receitas aos cofres municipais.
20.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela
execução dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
20.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a
última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências
que possam vir a ser apontadas no termo de recebimento provisório.
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21.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

21.1. As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta de dotação
orçamentária específica constante no Orçamento do município, conforme abaixo descrito:
Unidade: 02.01.00 - Gabinete do Prefeito
Atividade: 04.122.008.2014 - Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.35.00.00 - Serviços de Consultoria
21.2. As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias
previamente aprovadas e indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
22.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. 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, 25 de agosto de 2021.

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

Flávio Evans Soares Brito Júnior
OAB/BA n.º 14195343
Flávio Evans Soares Brito Júnior
CNPJ n.º 37.192.370/0001-88
Contratada

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 encontra-se examinado e aprovado
por esta Procuradoria Jurídica.
Em ______ / ______ / ______

Gabriela Oliveira Lessa
Procuradoria Jurídica
OAB/BA sob o n.° 67.333
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÊXITO

N.º 353/2021

TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB
ÊXITO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE CORIBE - BAHIA
E
A
EMPRESA
ASV
CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA
LTDA.
O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000,
registrado no CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal o Doutor Murillo Ferreira Viana, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade n.° 1.144.219.353 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 002.505.835-50, residente e
domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, s/n, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000,
doravante denominado Contratante; e a empresa ASV Consultoria Tributária LTDA, inscrita
no CNPJ sob n.º 07.406.306/0001-91, com endereço profissional situado na Av. Santa Luzia,
nº 475, Centro, Santaluz, Bahia, CEP 48.880-000, neste ato representado pelo senhor Johnny
Ewerton Oliveira de Almeida, portador da Carteira de Identidade sob o n.º 699133661
SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 915.920.975-53, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n.º 323/2021 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 de Êxito,
decorrente do Processo de Inexigibilidade de Licitação n.º 197/2021, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de serviços especializados em consultoria e assessoria jurídica tributária no
âmbito administrativo e judicial relativo a débitos tributários de operadoras de serviços de
telecomunicações não creditados ao Município de Coribe - Bahia.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

2.1. A presente contratação fundamenta-se no primordialmente na Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993, art. 25º, inciso II, combinado com art. 13; Lei n.º 14.039, de 17 de agosto de
2020, art. 1º; e Instrução TCM/BA n.º 001, de 16 de maio de 2018, e encontra-se vinculado
independentemente de transcrição ao Processo de Inexigibilidade n.º 197/2021, e
considerando que o mercado específico em que se insere o objeto pretendido atua nos
moldes descritos, e por tratar-se de prática usual do mercado, sendo a mais adequada para o
atendimento da necessidade pública envolvida.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1. O serviços contratados serão realizado por meio de execução indireta, sob o regime de
empreitada por preço unitário.
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4.

CLÁUSULA QUARTA - DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. Os serviços objeto deste contrato serão executados no Município de Coribe, em local
determinado, na sede da Prefeitura Municipal, nos locais indicados, no domicílio da
instituição fiscalizada e bem como, na sede da empresa contratada.
4.2. A Contratada, no início e durante da execução contratual, deverá disponibilizar toda a
mão-de-obra, os profissionais, os documentos e os equipamentos necessários à perfeita
execução do objeto, conforme disposto e imprescindíveis à execução do objeto contratual.
5.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1. Os serviços prestados objeto do contrato serão pagos pela Contratante à Contratada o
valor de R$ 0,20 (vinte centavos), para cada R$ 1,00 (um real), que serão devidos quando
efetivamente ingressos a título de receitas nos cofres municipais, a cada parcela ingressa será
imprescindível a apresentação de um Relatório de Atividades desenvolvidas que foram
determinantes para o êxito, a serem devidamente atestado pelo servidor responsável pela
fiscalização dos serviços.
5.2. O valor total dos honorários deste Contrato de Êxito são estimados sobre possíveis
valores a serem ingressos no município a título de receitas do proveito econômico obtido da
recuperação de créditos, estando o valor estimado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta
mil reais), conforme projeções de recuperações estimadas.
5.3. Em nenhuma hipótese, será permitida sob qualquer pretexto, a antecipação de
pagamentos de quaisquer valores pela Administração Municipal à Contratada.
5.4. Os valores referentes aos pagamentos devidos a Contratada serão realizados e
efetivados, conforme a capacidade financeira do Município, sendo depositados em conta
corrente em nome da Contratada, durante e enquanto vigente o contrato e suas prorrogações.
5.5. O valor do contrato acordado neste termo será classificado como: 60% correspondem à
prestação de serviços e será classificado como pessoal/serviços e 40% correspondente a
insumos/materiais.
6.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

6.1. O preço consignado neste contrato é fixo e irreajustável.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços deverão ser executados pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir
da assinatura deste termo contratual.
7.2. O prazo inicialmente previsto poderá ser excepcionalmente prorrogado, nas hipóteses
previstas no art. 57 da Lei n.° 8.666, de 1993, desde que devidamente comprovadas e aceitas
pela Contratante.
8.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Caberá à Contratante:
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8.1.1. Cumprir fielmente as disposições do contrato;
8.1.2. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio de comissão
designada na forma da Lei n.° 8.666, de 1993, que deverá, ainda, atestar as faturas;
8.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que
acarrete interrupção na execução do contrato;
8.1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no contrato;
8.1.5. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;
8.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
preposto ou responsável técnico da Contratada;
8.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.1.8. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do contrato e do processo administrativo e
dos demais anexos;
8.1.9. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na assinatura do contrato;
8.1.10. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as
especificações constantes deste contrato; e
8.1.11. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto
e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e
comerciais decorrentes da execução deste contrato.
9.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Caberá à Contratada, além das obrigações previstas no processo administrativo e nos
demais anexos:
9.1.1. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execução dos serviços, tais como: a) salários; b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e) vales-refeição; f) valestransporte; g) alimentação; h) hospedagem; i) ressarcimentos; e j) outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
9.1.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Contratante,
porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
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9.1.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir, no prazo estabelecido, qualquer um deles que seja considerado
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Contratante;
9.1.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração da Contratante ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
pela Contratante;
9.1.5. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens, aos
processos ou documentos de propriedade da Contratante, quando esses tenham sido
ocasionados por seus empregados durante a execução dos serviços;
9.1.6. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados no recinto da Contratante;
9.1.7. Comunicar à Contratante, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus
empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a
prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio
público ou do processo em si;
9.1.8. Responsabilizar-se por todo transporte, alimentação, translados, hospedagens,
etc., necessário à prestação dos serviços contratados;
9.1.9. Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
processo administrativo;
9.1.10. Promover a organização técnica, administrativa e judicial dos serviços, objeto
do contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificações que integram o contrato;
9.1.11. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do contrato;
9.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância dos documentos e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a execução dos serviços; e
9.1.13. Caberá, ainda, à Contratada, como parte de suas obrigações:
9.1.13.1. Supervisionar e administrar todo o processo de levantamento e
recuperação dos débitos tributários referentes ao Impostos sobre Serviços de
Qualquer Natureza, das instituições que tenham domicílio tributário fora do
Município;
9.1.13.2. Realizar o devido e pertinente treinamento de fiscais e/ou servidores do
Departamento de Tributos para auxiliar nas realizações de suas atividades, caso seja
necessário;
9.1.13.3. Notificações individuais a serem encaminhadas as empresas fiscalizadas
ou à quaisquer outros que se façam necessários;
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9.1.13.4. Formalização de processos administrativos, extra-judiciais e/ou judiciais
de cobrança tributária;
9.1.13.5. Orientação na regulamentação no que tange a emissão de documentos
fiscais: notas fiscais, ingressos fiscais e cupons fiscais;
9.1.13.6. Preparação de processo fiscal para o lançamento e cobrança dos créditos
tributários do presente exercício e, de exercícios anteriores referentes aos últimos
05 (cinco) anos;
9.1.13.7. Preparação contínua de processos do contencioso administrativo fiscal
(réplica fiscal, julgamento de 1ª e 2ª instância administrativa);
9.1.13.8. Assessoria na inscrição de débitos em Dívida Ativa e na emissão de
certidões de Dívida Ativa, e o encaminhamento para Controle Interno e a
Procuradoria Municipal para os fins de execução fiscal;
9.1.13.9. Substituição de qualquer empregado que a juízo do Contratante seja
inconveniente ou incompetente na execução do serviço;
9.1.13.10. Manutenção durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com suas obrigações, de todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas
na licitação, bem como arcar com as despesas decorrentes das obrigações
assumidas;
9.1.13.11. Manutenção permanente, na direção do serviço, de um profissional
qualificado, obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem como a toda pessoa que,
direta ou indiretamente, com ele se relacione a qualquer título, mediante solicitação
do Contratante, que fica dispensada de declinar os motivos determinantes dessa
decisão;
9.1.13.12. Manter permanentemente equipe técnica indicada em sua proposta que
assuma perante a fiscalização do Contratante a responsabilidade técnica e legal dos
serviços, até a entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre
qualquer determinação de emergência que se torne necessária;
9.1.13.13. Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia
ou hora normal de expediente, prestando todas as informações e esclarecimentos
solicitados, inclusive de ordem administrativa;
9.1.13.14. Executar os serviços nos locais determinados pela Contratante ou nos
que se fizerem necessários na sede e no interior do Município de Coribe - Bahia, e
caso necessário em outros Municípios ou Estados do país;
9.1.13.15. Arcar com as despesas referentes a realização dos serviços, inclusive os
tributos Municipais, Estaduais e Federais, incidentes sobre os serviços prestados,
excluem-se os custos referentes às publicações na imprensa oficial ou envio de
documentos via Correios, caso façam-se necessários;

____________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XT38AOZDRFJ7C15YPZUOTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

5

Quarta-feira
8 de Setembro de 2021
210 - Ano - Nº 3283

Coribe
ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
9.1.13.16. Consultoria na instauração de procedimentos fiscais junto a empresas de
Telefonia, relativo a créditos tributários para com o município de Impostos sobre
Serviços de Qualquer Natureza;
9.1.13.17. Consultoria jurídica tributária ao setor de tributos do município, para
zelar pela legalidade jurídica dos atos, enquadramento contábil e fiscal, nos termos
da lei e brocados de Direito Público e Direito Tributário, material e processual,
através de emissão de pareceres jurídicos tributários e demais assuntos pertinentes
aos tributos municipais;
9.1.13.18. Auditoria nos repasses concernentes a Impostos sobre Serviços de
Qualquer Natureza, observados os prazos prescricionais e decadenciais;
9.1.13.19. Análise da legislação e elaboração de projeto de lei de Impostos sobre
Serviços de Qualquer Natureza, nos termos da legislação vigente;
9.1.13.20. Auditoria Jurídica e realização de diligências junto a empesa fiscalizada,
ou em qualquer outro Município no Estado da Bahia, com vistas ao
acompanhamento a aferição dos repasses tributários municipais;
9.1.13.21. Realizar todos os serviços previstos na Cláusula Primeira deste
instrumento, acompanhando o Contratante, com a tomada de todas as providências
processuais e administrativas previstas no ordenamento jurídico, observadas as
condições aqui assumidas;
9.1.13.22. Prestar assessoria e pronto atendimento sempre que houver solicitação
ou esclarecimentos à Contratante nos assuntos relacionados ao objeto deste
contrato;
9.1.13.23. Manter sigilo de todas as informações e dados que tiver acesso relativos
ao Contratante;
9.1.13.24. Informar todos os procedimentos necessários à execução das decisões
que vieram a ser proferidas; e
9.1.13.25. Remeter, a requerimento do Contratante, relatório atualizado das
medidas interpostas e providências realizadas.
10.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

10.1. À Contratada caberá, ainda:
10.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com a Contratante;
10.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência
da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do desempenho dos
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serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da
Contratante;
10.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção,
conexão ou continência;
10.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da execução deste contrato; e
10.1.5. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos
nesta cláusula, não transfere à Administração da Contratante a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a
Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com a Contratante.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

11.1. Deverá a Contratada observar, também, o seguinte:
11.1.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de
pessoal da Contratante durante a vigência do contrato;
11.1.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste
contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da Contratante;
11.1.3. É vedada a subcontratação parcial e/ou total dos serviços objeto deste contrato.
11.2. Diagnóstico das estruturas institucionais, legais e administrativas tributárias,
compreendendo:
11.2.1. Identificação de possíveis inconsistências na estrutura institucional e legal
tributária municipal que indubitavelmente acarreta o não recolhimento do tributo, sua
fiscalização e cobrança por deficitária legislação fiscal e estrutura fazendária; e
11.2.2. Assessoria e consultoria na reestruturação, criação e/ou alteração das estruturas
institucionais, administrativas e legislativas necessárias para o devido processo
administrativo tributário e à pertinente implantação do sistema de arrecadação do
ISSQN sobre empresas de telefonia, e seus devidos desdobramentos organizacionais.
11.3. Recuperação do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza, sobre as tarifas e
operações serviços prestados empresas de telefonia no Município de Coribe,
compreendendo:
11.3.1. Assessoria e consultoria na cobrança e recuperação sobre impostos, serviços
correlatos prestados empresas de telefonia, nos últimos 5 (cinco) anos no Município;
11.3.2. Identificação das tarifas/operações/serviços prestados e recebidos
financeiramente incontestáveis juridicamente, porém que possam ser objeto de
contestação administrativa ed judicial; e
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11.3.3. Identificação das tarifas/operações/serviços prestados e recebidos
financeiramente contestáveis administrativamente e judicialmente, que poderão sofrer
alterações quanto à atribuição da base de cálculo do tributo.
11.4. A implantação de mecanismos de aferição e acompanhamento da arrecadação
municipal de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza, seus procedimentos fiscais,
processos tributários, inscrição em dívida ativa e cobrança judicial, compreendendo:
11.4.1. Assessoria e consultoria na Implementação de mecanismos de aferição e
controle de documentos fiscais, e outros que visem a minimizar e a inibir a evasão e a
inadimplência na arrecadação do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza,
mantendo os dados registrados disponíveis para fiscalização e controle da Secretaria
Municipal de Finanças, para verificação de todos os atos praticados pela contratada;
11.4.2. Assessoraria e consultoria na elaboração dos Termos de Início de Ação Fiscal TIAFs bem como a devida a notificação/intimação de operadoras de serviços de
telecomunicações, para o levantamento fiscal dos últimos 05 (cinco) anos, bem como
todos e quaisquer documentos necessários ao fiel cumprimento do objeto deste
certame.
11.5. Fornecimento dos recursos humanos especializados para coordenação, capacitação dos
servidores da fiscalização, dívida ativa e procuradoria municipal, compreendendo:
11.5.1. Assessoria e Consultoria para o devido treinamento/capacitação dos servidores
da fiscalização, dívida ativa e procuradoria municipal voltadas ao aperfeiçoamento de
técnicas e rotinas fazendárias na fiscalização do ISSQN sobre operadoras de serviços
de telecomunicações; e
11.5.2. Disponibilização de profissionais especializados para consultoria, assessoria,
coordenação dos serviços, realização de consulta e análise de dados, confecção de
relatórios gerenciais e de inteligência fiscal para suprir as necessidades do fisco
municipal com a realização de pelo menos visita técnica, abordando doutrina e
jurisprudência tributária municipal.
11.6. Cessão de direitos patrimoniais (autorais) de todas as peças utilizadas na efetivação
dos serviços:
11.6.1. Cessão de direitos patrimoniais (autorais) da contratada, a ser realizada junto
ao protocolo geral da Prefeitura Municipal, de todas as peças profissionais utilizadas
nas fases administrativas e judiciais para a execução do objeto deste certame.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1. Durante o período de vigência deste contrato, a execução dos serviços será
acompanhada e fiscalizada por representante da Contratante, para este fim especialmente
designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição, devendo:
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12.1.1. Promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no termo
de referência; e
12.1.2. Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos
contratados, para efeito de pagamento.
12.1.3. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o representante da
fiscalização ou outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer
trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que
essa medida se tornar necessária.
12.1.4. A Contratada deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da
Administração da Contratante, durante o período de vigência do contrato, para
representá-la sempre que for necessário.
12.1.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
da Contratante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1. A atestação das faturas e dos relatórios referente às etapas dos serviços objeto deste
contrato caberá ao representante da Contratante ou a servidor designado para esse fim.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento dar-se-á da seguinte forma:
14.1.1. Somente após o atesto da fiscalização com a partir do ingresso de receitas nos
Cofres Municipais, poderá a Contratada emitir nota fiscal, que deverá ser
acompanhada, além dos relatórios dos serviços, dos demais documentos de
regularidade fiscal - Certidões Negativas;
14.1.2. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, mediante a
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada, desde que satisfeitas as
exigências desta cláusula.
14.1.3. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou na tesouraria mediante recibo em cheque nominal.
14.1.4. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota
fiscal/fatura, esses serão restituídos pela Contratante no prazo de 05 (cinco) dias, para
que a Contratada promova as correções necessárias, não respondendo a Contratante
por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos
correspondentes.
14.1.5. Serão retidos na fonte, quando do pagamento, os tributos e as contribuições
devidos em conformidade com a legislação vigente.
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14.1.6. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere à Administração a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.
14.1.7. A Administração poderá descontar do pagamento eventuais multas que tenham
sido impostas à Contratada, caso o valor dessa seja insuficiente, assegurados em
ambos os casos o contraditório e a ampla defesa.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DA VIGÊNCIA

15.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado,
nas hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou quando demandar
pelos trâmites formais e legais da realização dos serviços.
15.2. A extinção do contrato poderá ser efetivada com a conclusão do objeto e o seu
recebimento em definitivo dos créditos pela administração municipal.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

16.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do §1º do art. 65 da Lei n.º 8.666, de
1993.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

17.1. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos
previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993 e alterações.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DAS SANÇÕES

18.1. O descumprimento das obrigações contratuais sujeitará a Contratada, garantida a
prévia defesa, às seguintes sanções:
18.1.1. Advertência;
18.1.2. Pelo atraso injustificado na execução do serviço objeto da licitação, será
aplicada multa de 0,5% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre
o valor da parcela inadimplida da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos
quais será causa de rescisão contratual.
18.1.3. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela
inadimplida, nos casos de qualquer outra situação de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas;
18.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
18.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da lei.
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18.2. As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais,
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir
da data da notificação.
18.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro
Cadastral de Coribe - Bahia.
18.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Coribe, e quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa do Município de Coribe e cobrados judicialmente.
19.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA - DA RESCISÃO

19.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
arts. 77 a 80 da Lei n.º 8.666, de 1993.
19.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
19.3. A rescisão do contrato poderá ser:
19.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da Contratante, nos
casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666, de
1993;
19.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a
Administração da Contratante; e
19.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente.
19.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
20.

CLÁUSULA VIGÊSIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

20.1. O objeto contratual será tido como recebido parcialmente a cada parcela devida e
recolhida ao erário pela empresa, mediante cada ingresso das receitas aos cofres municipais.
20.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela
execução dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
20.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a
última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências
que possam vir a ser apontadas no termo de recebimento provisório.
21.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

21.1. As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta de dotação
orçamentária específica constante no Orçamento do município, conforme abaixo descrito:
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Unidade: 02.01.00 - Gabinete do Prefeito
Atividade: 04.122.008.2014 - Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.35.00.00 - Serviços de Consultoria
21.2. As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias
previamente aprovadas e indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
22.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. 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, 25 de agosto de 2021.

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

Johnny Ewerton Oliveira de Almeida
CPF nº 915.920.975-53
ASV Consultoria Tributária LTDA
CNPJ n.º 07.406.306/0001-91
Contratada

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 encontra-se examinado e aprovado
por esta Procuradoria Jurídica.
Em ______ / ______ / ______

Gabriela Oliveira Lessa
Procuradoria Jurídica
OAB/BA sob o n.° 67.333
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÊXITO

N.º 354/2021

TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SOB ÊXITO QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
CORIBE - BAHIA E A
EMPRESA
SECONDINO
NASCIMENTO CONSUTORIA
EMPRESARIAL
E
ORGANIZACIONAL LTDA.
O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000,
registrado no CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo seu
Prefeito Municipal o Doutor Murillo Ferreira Viana, brasileiro, casado, portador da
cédula de identidade n.° 1.144.219.353 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 002.505.83550, residente e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, s/n, Centro, Coribe, Bahia,
CEP 47.690-000, doravante denominado Contratante; e a empresa SECONDINO
NASCIMENTO CONSUTORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL LTDA,
inscrita no CNPJ sob n.º 10.745.245/0001-00, com endereço profissional situado na Rua
Álvaro Cavalcante Muller, nº 101 casa, Bairro Silva Jardim, Alagoinhas, Bahia, CEP
48.060-043, neste ato representado pelo senhor Leonardo Tavares de Araújo
Nascimento, portador da Carteira de Identidade sob o n.º 841620156 SSP/BA, inscrito no
CPF sob o n.º 031.760.325-60 e registrado na OAB sob o n.º 37.875, tendo em vista o
que consta no Processo Administrativo n.º 324/2021 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 de Êxito, decorrente do Processo de Inexigibilidade de Licitação n.º
198/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de serviços especializados em consultoria e assessoria jurídica tributária
no âmbito administrativo e judicial relativo a débitos tributários de ISSQN incidentes
sobre serviços de cartórios não creditados ao Município de Coribe - Bahia.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

2.1. A presente contratação fundamenta-se no primordialmente na Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993, art. 25º, inciso II, combinado com art. 13; Lei n.º 14.039, de 17 de agosto
de 2020, art. 1º; e Instrução TCM/BA n.º 001, de 16 de maio de 2018, e encontra-se
vinculado independentemente de transcrição ao Processo de Inexigibilidade n.º
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198/2021, e considerando que o mercado específico em que se insere o objeto pretendido
atua nos moldes descritos, e por tratar-se de prática usual do mercado, sendo a mais
adequada para o atendimento da necessidade pública envolvida.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1. O serviços contratados serão realizado por meio de execução indireta, sob o regime
de empreitada por preço unitário.
4.

CLÁUSULA QUARTA - DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. Os serviços objeto deste contrato serão executados no Município de Coribe, em
local determinado, na sede da Prefeitura Municipal, nos locais indicados, no domicílio
da instituição fiscalizada e bem como, na sede da empresa contratada.
4.2. A Contratada, no início e durante da execução contratual, deverá disponibilizar toda
a mão-de-obra, os profissionais, os documentos e os equipamentos necessários à perfeita
execução do objeto, conforme disposto e imprescindíveis à execução do objeto
contratual.
5.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1. Os serviços prestados objeto do contrato serão pagos pela Contratante à Contratada
o valor de R$ 0,20 (vinte centavos), para cada R$ 1,00 (um real), que serão devidos
quando efetivamente ingressos a título de receitas nos cofres municipais, a cada parcela
ingressa será imprescindível a apresentação de um Relatório de Atividades
desenvolvidas que foram determinantes para o êxito, a serem devidamente atestado pelo
servidor responsável pela fiscalização dos serviços.
5.2. O valor total dos honorários deste Contrato de Êxito são estimados sobre possíveis
valores a serem ingressos no município a título de receitas do proveito econômico obtido
da recuperação de créditos, estando o valor estimado em R$ 370.000,00 (trezentos e
setenta mil reais), conforme projeções de recuperações estimadas.
5.3. Em nenhuma hipótese, será permitida sob qualquer pretexto, a antecipação de
pagamentos de quaisquer valores pela Administração Municipal à Contratada.
5.4. Os valores referentes aos pagamentos devidos a Contratada serão realizados e
efetivados, conforme a capacidade financeira do Município, sendo depositados em conta
corrente em nome da Contratada, durante e enquanto vigente o contrato e suas
prorrogações.
5.5. O valor do contrato acordado neste termo será classificado como: 60%
correspondem à prestação de serviços e será classificado como pessoal/serviços e 40%
correspondente a insumos/materiais.
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6.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

6.1. O preço consignado neste contrato é fixo e irreajustável.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços deverão ser executados pelo período de 12 (doze) meses, contados a
partir da assinatura deste termo contratual.
7.2. O prazo inicialmente previsto poderá ser excepcionalmente prorrogado, nas
hipóteses previstas no art. 57 da Lei n.° 8.666, de 1993, desde que devidamente
comprovadas e aceitas pela Contratante.
8.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Caberá à Contratante:
8.1.1. Cumprir fielmente as disposições do contrato;
8.1.2. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio de
comissão designada na forma da Lei n.° 8.666, de 1993, que deverá, ainda, atestar
as faturas;
8.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que
acarrete interrupção na execução do contrato;
8.1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no contrato;
8.1.5. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias;
8.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo preposto ou responsável técnico da Contratada;
8.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.1.8. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar
seus serviços de acordo com as determinações do contrato e do processo
administrativo e dos demais anexos;
8.1.9. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na assinatura do contrato;
8.1.10. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo
com as especificações constantes deste contrato; e
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8.1.11. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentação que comprove o
correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas,
fiscais e comerciais decorrentes da execução deste contrato.

9.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Caberá à Contratada, além das obrigações previstas no processo administrativo e nos
demais anexos:
9.1.1. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execução dos serviços, tais como: a) salários; b) seguros de
acidente; c) taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e) vales-refeição;
f) vales-transporte; g) alimentação; h) hospedagem; i) ressarcimentos; e j) outras
que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
9.1.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Contratante,
porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
9.1.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho,
devendo substituir, no prazo estabelecido, qualquer um deles que seja considerado
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Contratante;
9.1.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração da
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução
dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela Contratante;
9.1.5. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens, aos
processos ou documentos de propriedade da Contratante, quando esses tenham sido
ocasionados por seus empregados durante a execução dos serviços;
9.1.6. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados no recinto da Contratante;
9.1.7. Comunicar à Contratante, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por
seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir
a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio
público ou do processo em si;
9.1.8. Responsabilizar-se por todo transporte, alimentação,
hospedagens, etc., necessário à prestação dos serviços contratados;

translados,

9.1.9. Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
processo administrativo;
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9.1.10. Promover a organização técnica, administrativa e judicial dos serviços,
objeto do contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com
os documentos e especificações que integram o contrato;
9.1.11. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do
contrato;
9.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância dos documentos e tudo o que
for necessário à execução dos serviços, durante a execução dos serviços; e
9.1.13. Caberá, ainda, à Contratada, como parte de suas obrigações:
9.1.13.1. Supervisionar e administrar todo o processo de levantamento e
recuperação dos débitos tributários referentes ao Impostos sobre Serviços de
Qualquer Natureza, das instituições que tenham domicílio tributário fora do
Município;
9.1.13.2. Realizar o devido e pertinente treinamento de fiscais e/ou servidores
do Departamento de Tributos para auxiliar nas realizações de suas atividades,
caso seja necessário;
9.1.13.3. Notificações individuais a serem encaminhadas
fiscalizadas ou à quaisquer outros que se façam necessários;

as empresas

9.1.13.4. Formalização de processos administrativos, extra-judiciais e/ou
judiciais de cobrança tributária;
9.1.13.5. Orientação na regulamentação no que tange a emissão de documentos
fiscais: notas fiscais, ingressos fiscais e cupons fiscais;
9.1.13.6. Preparação de processo fiscal para o lançamento e cobrança dos
créditos tributários do presente exercício e, de exercícios anteriores referentes
aos últimos 05 (cinco) anos;
9.1.13.7. Preparação contínua de processos do contencioso administrativo fiscal
(réplica fiscal, julgamento de 1ª e 2ª instância administrativa);
9.1.13.8. Assessoria na inscrição de débitos em Dívida Ativa e na emissão de
certidões de Dívida Ativa, e o encaminhamento para Controle Interno e a
Procuradoria Municipal para os fins de execução fiscal;
9.1.13.9. Substituição de qualquer empregado que a juízo do Contratante seja
inconveniente ou incompetente na execução do serviço;
9.1.13.10. Manutenção durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com suas obrigações, de todas as condições de habilitação e
qualificação, exigidas na licitação, bem como arcar com as despesas decorrentes
das obrigações assumidas;
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9.1.13.11. Manutenção permanente, na direção do serviço, de um profissional
qualificado, obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem como a toda pessoa que,
direta ou indiretamente, com ele se relacione a qualquer título, mediante
solicitação do Contratante, que fica dispensada de declinar os motivos
determinantes dessa decisão;
9.1.13.12. Manter permanentemente equipe técnica indicada em sua proposta
que assuma perante a fiscalização do Contratante a responsabilidade técnica e
legal dos serviços, até a entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar
sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária;
9.1.13.13. Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer
dia ou hora normal de expediente, prestando todas as informações e
esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;
9.1.13.14. Executar os serviços nos locais determinados pela Contratante ou nos
que se fizerem necessários na sede e no interior do Município de Coribe - Bahia,
e caso necessário em outros Municípios ou Estados do país;
9.1.13.15. Arcar com as despesas referentes a realização dos serviços, inclusive
os tributos Municipais, Estaduais e Federais, incidentes sobre os serviços
prestados, excluem-se os custos referentes às publicações na imprensa oficial ou
envio de documentos via Correios, caso façam-se necessários;
9.1.13.16. Consultoria na instauração de procedimentos fiscais junto a empresas
de Cartórios, relativo a créditos tributários para com o município de Impostos
sobre Serviços de Qualquer Natureza;
9.1.13.17. Consultoria jurídica tributária ao setor de tributos do município, para
zelar pela legalidade jurídica dos atos, enquadramento contábil e fiscal, nos
termos da lei e brocados de Direito Público e Direito Tributário, material e
processual, através de emissão de pareceres jurídicos tributários e demais
assuntos pertinentes aos tributos municipais;
9.1.13.18. Auditoria nos repasses concernentes a Impostos sobre Serviços de
Qualquer Natureza, observados os prazos prescricionais e decadenciais;
9.1.13.19. Análise da legislação e elaboração de projeto de lei de Impostos sobre
Serviços de Qualquer Natureza, nos termos da legislação vigente;
9.1.13.20. Auditoria Jurídica e realização de diligências junto a empesa
fiscalizada, ou em qualquer outro Município no Estado da Bahia, com vistas ao
acompanhamento a aferição dos repasses tributários municipais;
9.1.13.21. Realizar todos os serviços previstos na Cláusula Primeira deste
instrumento, acompanhando o Contratante, com a tomada de todas as
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providências processuais e administrativas previstas no ordenamento jurídico,
observadas as condições aqui assumidas;
9.1.13.22. Prestar assessoria e pronto atendimento sempre que houver
solicitação ou esclarecimentos à Contratante nos assuntos relacionados ao objeto
deste contrato;
9.1.13.23. Manter sigilo de todas as informações e dados que tiver acesso
relativos ao Contratante;
9.1.13.24. Informar todos os procedimentos necessários à execução das decisões
que vieram a ser proferidas; e
9.1.13.25. Remeter, a requerimento do Contratante, relatório atualizado das
medidas interpostas e providências realizadas.
10.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E
FISCAIS
10.1. À Contratada caberá, ainda:
10.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e
obrigações previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a
saldá-los na época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum
vínculo empregatício com a Contratante;
10.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em
dependência da Contratante;
10.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção,
conexão ou continência;
10.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da execução deste contrato; e
10.1.5. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos
nesta cláusula, não transfere à Administração da Contratante a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a
Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com a Contratante.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

11.1. Deverá a Contratada observar, também, o seguinte:
____________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XT38AOZDRFJ7C15YPZUOTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

7

Quarta-feira
8 de Setembro de 2021
224 - Ano - Nº 3283

Coribe
ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
11.1.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro
de pessoal da Contratante durante a vigência do contrato;
11.1.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca
deste contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da
Contratante;
11.1.3. É vedada a subcontratação parcial e/ou total dos serviços objeto deste
contrato.
11.2. Diagnóstico das estruturas institucionais, legais e administrativas tributárias,
compreendendo:
11.2.1. Identificação de possíveis inconsistências na estrutura institucional e legal
tributária municipal que indubitavelmente acarreta o não recolhimento do tributo,
sua fiscalização e cobrança por deficitária legislação fiscal e estrutura fazendária; e
11.2.2. Assessoria e consultoria na reestruturação, criação e/ou alteração das
estruturas institucionais, administrativas e legislativas necessárias para o devido
processo administrativo tributário e à pertinente implantação do sistema de
arrecadação do ISSQN sobre Cartórios, e seus devidos desdobramentos
organizacionais.
11.3. Recuperação do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza, sobre as tarifas e
operações serviços prestados por Cartórios no Município de Coribe, compreendendo:
11.3.1. Assessoria e consultoria na cobrança e recuperação sobre impostos,
serviços correlatos prestados por Cartórios, nos últimos 5 (cinco) anos no
Município;
11.3.2. Identificação das tarifas/operações/serviços prestados e recebidos
financeiramente incontestáveis juridicamente, porém que possam ser objeto de
contestação administrativa ed judicial; e
11.3.3. Identificação das tarifas/operações/serviços prestados e recebidos
financeiramente contestáveis administrativamente e judicialmente, que poderão
sofrer alterações quanto à atribuição da base de cálculo do tributo.
11.4. A implantação de mecanismos de aferição e acompanhamento da arrecadação
municipal de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza, seus procedimentos fiscais,
processos tributários, inscrição em dívida ativa e cobrança judicial, compreendendo:
11.4.1. Assessoria e consultoria na Implementação de mecanismos de aferição e
controle de documentos fiscais, e outros que visem a minimizar e a inibir a evasão
e a inadimplência na arrecadação do Impostos sobre Serviços de Qualquer
Natureza, mantendo os dados registrados disponíveis para fiscalização e controle
da Secretaria Municipal de Finanças, para verificação de todos os atos praticados
pela contratada;
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11.4.2. Assessoria e consultoria na elaboração dos Termos de Início de Ação Fiscal
(TIAFs) bem como a devida a notificação/intimação de Cartórios, para o
levantamento fiscal dos últimos 05 (cinco) anos, bem como todos e quaisquer
documentos necessários ao fiel cumprimento do objeto deste certame.
11.5. Fornecimento dos recursos humanos especializados para coordenação, capacitação
dos servidores da fiscalização, dívida ativa e procuradoria municipal, compreendendo:
11.5.1. Assessoria e Consultoria para o devido treinamento/capacitação dos
servidores da fiscalização, dívida ativa e procuradoria municipal voltadas ao
aperfeiçoamento de técnicas e rotinas fazendárias na fiscalização do ISSQN sobre
empresas de Cartórios; e
11.5.2. Disponibilização de profissionais especializados para consultoria,
assessoria, coordenação dos serviços, realização de consulta e análise de dados,
confecção de relatórios gerenciais e de inteligência fiscal para suprir as
necessidades do fisco municipal com a realização de pelo menos visita técnica,
abordando doutrina e jurisprudência tributária municipal.
11.6. Cessão de direitos patrimoniais (autorais) de todas as peças utilizadas na efetivação
dos serviços:
11.6.1. Cessão de direitos patrimoniais (autorais) da contratada, a ser realizada
junto ao protocolo geral da Prefeitura Municipal, de todas as peças profissionais
utilizadas nas fases administrativas e judiciais para a execução do objeto deste
certame.
11.7. Fiscalização e Monitoramento destes contribuintes estabelecidos no território
municipal, sendo necessário:
11.7.1. Notificação dos contribuintes para pagamento mensal do ISSQN, no
presente exercício, em conformidade com a ADIn nº 3.089 do STF e demais
Jurisprudências do STJ, além da Constituição Federal, Leis Federais e Leis
Estaduais;
11.7.2. Confecção do Termo de Início de Fiscalização solicitando documentos
necessários para apuração do ISSQN devido nos últimos 5 (cinco) anos, com base
no art.195 do Código Tributário Nacional e demais artigos da legislação municipal;
11.7.3. Solicitação de informações perante a Receita Federal do Brasil, Conselho
Nacional de Justiça, Corregedoria do Poder Judiciário, com a intenção de
cruzamento dos dados com aqueles disponibilizados pelos contribuintes;
11.7.4. Criação de obrigações acessórias, se essencial para o fiel cumprimento das
finalidades do fisco, por intermédio de normas infralegais;
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12.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1. Durante o período de vigência deste contrato, a execução dos serviços será
acompanhada e fiscalizada por representante da Contratante, para este fim especialmente
designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição, devendo:
12.1.1. Promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no
termo de referência; e
12.1.2. Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos
contratados, para efeito de pagamento.
12.1.3. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o representante
da fiscalização ou outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar
qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado,
sempre que essa medida se tornar necessária.
12.1.4. A Contratada deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da
Administração da Contratante, durante o período de vigência do contrato, para
representá-la sempre que for necessário.
12.1.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
representante da Contratante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo
hábil para a adoção das medidas convenientes.

13.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1. A atestação das faturas e dos relatórios referente às etapas dos serviços objeto deste
contrato caberá ao representante da Contratante ou a servidor designado para esse fim.

14.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento dar-se-á da seguinte forma:
14.1.1. Somente após o atesto da fiscalização com a partir do ingresso de receitas
nos Cofres Municipais, poderá a Contratada emitir nota fiscal, que deverá ser
acompanhada, além dos relatórios dos serviços, dos demais documentos de
regularidade fiscal - Certidões Negativas;
14.1.2. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, mediante a
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada, desde que satisfeitas as
exigências desta cláusula.
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14.1.3. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito,
mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário
indicado pela Contratada, ou na tesouraria mediante recibo em cheque nominal.
14.1.4. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota
fiscal/fatura, esses serão restituídos pela Contratante no prazo de 05 (cinco) dias,
para que a Contratada promova as correções necessárias, não respondendo a
Contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos
pagamentos correspondentes.
14.1.5. Serão retidos na fonte, quando do pagamento, os tributos e as
contribuições devidos em conformidade com a legislação vigente.
14.1.6. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere à Administração a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.
14.1.7. A Administração poderá descontar do pagamento eventuais multas que
tenham sido impostas à Contratada, caso o valor dessa seja insuficiente,
assegurados em ambos os casos o contraditório e a ampla defesa.

15.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DA VIGÊNCIA

15.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado, nas hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou
quando demandar pelos trâmites formais e legais da realização dos serviços.
15.2. A extinção do contrato poderá ser efetivada com a conclusão do objeto e o seu
recebimento em definitivo dos créditos pela administração municipal.

16.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

16.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do §1º do art. 65 da Lei
n.º 8.666, de 1993.

17.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

17.1. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos
previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993 e alterações.

18.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DAS SANÇÕES
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18.1. O descumprimento das obrigações contratuais sujeitará a Contratada, garantida a
prévia defesa, às seguintes sanções:
18.1.1. Advertência;
18.1.2. Pelo atraso injustificado na execução do serviço objeto da licitação, será
aplicada multa de 0,5% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, incidente
sobre o valor da parcela inadimplida da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, a
partir dos quais será causa de rescisão contratual.
18.1.3. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela
inadimplida, nos casos de qualquer outra situação de inexecução total ou parcial
das obrigações assumidas;
18.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
18.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da lei.
18.2. As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais,
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir da data da notificação.
18.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro
Cadastral de Coribe - Bahia.
18.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Coribe, e quando for o
caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município de Coribe e cobrados judicialmente.

19.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA - DA RESCISÃO

19.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto
nos arts. 77 a 80 da Lei n.º 8.666, de 1993.
19.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
19.3. A rescisão do contrato poderá ser:
19.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da Contratante,
nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666,
de 1993;
19.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a
Administração da Contratante; e
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19.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente.
19.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

20.

CLÁUSULA VIGÊSIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

20.1. O objeto contratual será tido como recebido parcialmente a cada parcela devida e
recolhida ao erário pela empresa, mediante cada ingresso das receitas aos cofres
municipais.
20.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela
execução dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
20.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização
não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no termo de recebimento
provisório.

21.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

21.1. As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta de
dotação orçamentária específica constante no Orçamento do município, conforme abaixo
descrito:
Unidade: 02.01.00 – Gabinete do Prefeito
Atividade: 04.122.008.2014 – Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.35.00.00 - Serviços de Consultoria
21.2. As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias
previamente aprovadas e indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

22.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. 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
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Quarta-feira
8 de Setembro de 2021
230 - Ano - Nº 3283

Coribe
ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
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, 25 de agosto de 2021.

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

Leonardo Tavares de Araújo Nascimento
OAB/BA n.º 37.875
SECONDINO NASCIMENTO
CONSUTORIA EMPRESARIAL E
ORGANIZACIONAL LTDA
CNPJ n.º 10.745.245/0001-00
Contratada

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 encontra-se examinado e aprovado
por esta Procuradoria Jurídica.
Em ______ / ______ / ______

Gabriela Oliveira Lessa
Procuradora Jurídica
OAB/BA sob o n.° 67.333
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