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TERMO

DE

CONTRATO

PRESTAÇÃO

GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA,

NO

DE

SERVIÇOS

ATENDIMENTO

MÉDICOS

DE

AMBULATORIAL

NO

HOSPITAL MUNICIPAL MARCUS ALLAN CASTRO ROCHA, DESTE MUNICÍPIO
DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA Nº 145/2022

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE BONINAL - BAHIA E A
EMPRESA CLIMOBA – CLÍNICA MÉDICOODONTOLÓGICA

S/C

LTDA-ME,

NA

FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG nº
02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia,
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e como CO-PARTICIPANTE O FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Francisco Antônio da Rocha, n° 66, Centro, na cidade de
Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 13.066.068/0001-15, neste ato
representada pela Senhora Adriana Araújo Silva, Secretária Municipal de Saúde,
portadora da cédula de identidade RG nº 07.631.092-23, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob
nº 815.907.255-49, neste ato denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE
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ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, Sociedade Empresária Limitada, Enquadrada
como

Microempresa,

com

sede

na

Travessa

Manoel

Martins,

nº

26,

Apartamento/Prédio, Distrito de Salobro, Município de Canarana, Estado da Bahia,
CEP 44.890-000, inscrita no CNPJ sob o nº 08.718.345/0001-97 e Inscrição Municipal
sob o n° 74001800, neste ato representada pelo Senhor Carlos Anibal Torres de
Almeida, portador da Carteira de Identidade RG Nº 00.739.521-33, expedida pela
Secretaria da Segurança do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas sob o nº 033.545.045-87, com endereço residencial na Rua José Rodrigues
de Souza, nº 136, Bairro Alto do Moura, Município de Canarana, Estado da Bahia,
CEP

44.900-000,

doravante

denominada

de

CONTRATADA,

onde

a

CONTRATANTE, utilizando suas prerrogativas legais, com base no art. 25, caput, da
Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, para casos de
INEXIGÍVEL

LICITAÇÃO,

CREDENCIAMENTO

nº

conforme
002/2022,

CHAMAMENTO
que

culminou

no

PÚBLICO

PARA

PROCESSO

DE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2022, RATIFICADA EM 01/09/2022,
originário do Processo Administrativo nº 418/2022, datado de 31/08/2022, resolvem e
acordam na celebração do presente CONTRATO DE CREDENCIAMENTO, regulado
pela Lei Federal nº. 8.666/93, nas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: Constitui objeto do presente termo a
prestação

de

Serviços

Médicos

de

GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA,

no

atendimento ambulatorial no Hospital Municipal Marcus Allan Castro Rocha,
contemplando 60 (sessenta) consultas mensais, conforme agendamento pelo Fundo
Municipal de Saúde de Boninal, deste Município de Boninal, Estado da Bahia. Carga
horária: 20hs (vinte horas) semanais para realização das atividades (ITEM 03).
§1º. Havendo número de credenciados maior que a demanda, será respeitado a
ordem de credenciamento, ou seja, será dado prioridade a quem se credenciar
primeiro.
§2º. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimo ou supressões nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
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inicial atualizado do Contrato (art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93), os quais se
realizarão mediante aditamento formalizado nos termos do art. 61, parágrafo único.
§3º. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a
fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
§4º. A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao PROCESSO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2022, RATIFICADA EM 01/09/2022,
originário do Processo Administrativo nº 418/2022, datado de 31/08/2022, que
também passa a fazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse
descrito, inclusive toda e quaisquer correspondências trocada entre as partes.
§5º. Este contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, à
qual as partes se sujeitam para resolução dos casos omissos e de qualquer
divergência surgida durante a execução do mesmo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Os serviços serão remunerados segundo o critério de preço unitário, de acordo com
os valores fixados no edital e propostos pelo credenciado e mediante ordem do
serviço requisitado, totalizando o valor global de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais), conforme abaixo descrito:
ITE
M

3

DESCRIÇÃO DOS
SERVIÇOS

UNID
ADE

Prestação
de
Serviços
Médicos
de
GINECOLOGISTA
/
OBSTETRÍCIA,
no
atendimento ambulatorial no
Hospital Municipal Marcus MESE
Allan
Castro
Rocha,
S
contemplando 60 (sessenta)
consultas mensais, conforme
agendamento pelo Fundo
Municipal de Saúde de
Boninal.

QUAN
VALOR
T
Nº
VALOR
UNITÁRI
ANUA VAGAS
GLOBAL
O
L

12,00

1,00

10.000,0
0

120.000,0
0
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O profissional credenciado
para a prestação deste
serviço obrigar-se-á: Realizar
atenção
à
saúde
aos
indivíduos
sob
sua
responsabilidade;
realizar
consultas clínicas, realizar
atividades programadas e de
atenção
à
demanda
espontânea;
encaminhar,
quando necessário, usuários
a outros pontos de atenção,
respeitando fluxos locais,
mantendo
sua
responsabilidade
pelo
acompanhamento do plano
terapêutico
do
usuário;
indicar,
de
forma
compartilhada com outros
pontos
de
atenção,
a
necessidade de internação
hospitalar
ou
domiciliar,
mantendo
a
responsabilização
pelo
acompanhamento
do
usuário.
Carga horária: 30hs (trinta
horas)
mensais
para
realização das atividades
VALOR GLOBAL

120.000,0
0

§1º. O pagamento dos serviços será efetuado em até 15 (quinze) dias após a
emissão da Nota Fiscal que deverá ser emitida em favor do Fundo Municipal de
Saúde de Boninal, conforme dados do preâmbulo deste termo e deverá conter
atestado de conformidade assinado pela Secretaria Municipal de Saúde ou Técnico
Responsável.
§2º. As faturas deverão ser emitidas em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua
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Francisco Antônio da Rocha, n° 66, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia,
inscrito no CNPJ sob o n° 13.066.068/0001-15.
§3º. O pagamento ao contratado somente será efetuado após a apresentação do
documento comprobatório dos serviços e atestada pela Secretaria Municipal de
Saúde de Boninal a sua efetiva execução, sendo realizado mediante depósito em
conta bancária.
§4º. Na Nota Fiscal, deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS e ao
ISSQN, caso ocorra o fato gerador destes ou outros impostos, sob pena de retenção
dos valores no ato do pagamento.
§5º. Fica expressamente estabelecido que no preço estejam incluídos todos os
custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto especificado na
cláusula primeira deste instrumento, constituindo-se na única remuneração devida.
§6º. Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as
obrigações e especificações constantes na tabela da Clausula Primeira.
§7º. Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Fatura, 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 e/ou
atualização monetária.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS: O prazo de vigência do presente contrato é
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o
limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o artigo 57, da Lei Federal nº
8.666/93, vigendo para os períodos subseqüentes o preço fixado no contrato ou em
tabela oficial publicada na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINACEIROS: As
despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos
orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente,
através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE
GESTORA
ORGÃO

FONTE DE
PAGAMENT
O

PROJETO/ATIVIDADE
PROGRAMA DE
TRABALHO

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA
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08/08
– 0002
SECRETARIA
0014
MUNICIPAL
DE
SAÚDE – FUNDO
MUNICIPAL
DE
SAÚDE

2023 – MANUTENÇÃO 3390.39.00
DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE
2024 – TFECD - TETO
FINANCEIRO
EPIDEMIOLÓGICO
E
CONTROLE
DE
DOENÇAS
2025 – MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA TFD
2026 – MANUTENÇÃO
DAS
AÇÕES
DA
ATENÇÃO
ESPECIALIZADA
À
SAÚDE
2027 – MANUTENÇÃO
DAS
AÇÕES
DE
ATENÇÃO PRIMÁRIA À
SAÚDE
2028 – MANUTENÇÃO
DO
HOSPITAL
MUNICIPAL
2029 – MANUTENÇÃO
DOS
SERVIÇOS
DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2030 – MANUTENÇÃO
DOS
SERVIÇOS
DE
ASSISTÊNCIA
FARMACEUTICA
2071
–
DESENVOLVIMENTO
DAS
AÇÕES
DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA
2072 – MANUTENÇÃO
DAS
AÇÕES
DO
CENTRO
DE
APOIO
PSICOSSOCIAL
2106 – AÇÕES DE
ENFRENTAMENTO AO
COVID-19

CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO: O presente Contrato será
realizado em regime de Empreitada por Preço Global devendo os serviços objeto
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deste Contrato serem prestados por profissionais devidamente habilitados e
qualificados para as atividades a que se propõem, de forma contínua.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA,
além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obrigar-se-á:
a) responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste
Contrato;
b) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados ao
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua culpa ou em conseqüência de erros,
imperícia ou imprudência, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na
execução dos serviços contratados;
c) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos
os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo
CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigência que lhe forem
solicitadas;
d) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente Contrato, inclusive as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas dos
seus empregados;
e) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para
a assinatura deste Contrato.
f) prestar os serviços acima em alta qualidade e padrão, nos prazos e segundo as
condições aqui convencionadas, responsabilizando-se integralmente pelos serviços
executados;
g) pagar todas as despesas de viagem, estadia e alimentação de seus funcionários,
em eventuais deslocamentos que se façam necessários, sendo reembolsado pela
CONTRATANTE;
h) cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste
edital ou do contrato dele decorrente.
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CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: A CONTRATANTE,
além das obrigações consideradas contidas neste Contrato por determinação legal,
obrigar-se-á:
a) publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a
Lei federal 8.666/93;
b) transmitir à CONTRATADA as informações necessárias a prestação do serviço;
c) designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço
prestado objeto do presente Contrato, com competência para atestar o efetivo serviço
bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
d) efetuar,

nos

prazos

previstos

neste

Contrato,

o

pagamento

devido

à

CONTRATADA oriundos do serviço prestado;
e) verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
inexatas e/ou incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o
qual somente começará a fluir após a apresentação da nova fatura, devidamente
retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo
para efeito de atualização do valor contratual.
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante através de
pessoa designada com poderes para:
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Recusar os serviços que não tenham sido executados de
acordo com as condições especificadas neste Contrato;
PARÁGRAFO SEGUNDO - Comunicar à Contratada quaisquer irregularidades
encontradas na execução dos serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas
sejam regularizadas;
PARÁGRAFO TERCEIRO - Notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de
descumprimento dos itens e cláusulas constantes neste termo;
PARÁGRAFO QUARTO - Proceder ao acompanhamento da execução do contrato,
na forma do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou
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omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de
total responsabilidade na execução do contrato.
a) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não
excluindo nem reduzindo a responsabilidade da contratada.
b) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante
em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada
no que concerne à execução do objeto contratado.
c) A fiscalização e o acompanhamento da execução deste Contrato, não reduz
ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, para escusá-la dos seus
encargos.
d) A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo Senhora Adriana
Araújo Silva, Secretária Municipal de Saúde, deste município de Boninal, Estado
da Bahia.
e) Fica designada a Servidora Ismene Santos de Aquino, Chefe de Enfermagem
do Hospital Municipal, lotada na Secretária Municipal de Saúde, deste município
de Boninal, Estado da Bahia, como responsável pelo acompanhamento da
execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
f) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante
em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada
no que concerne à execução do objeto contratado.
g) A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá
à CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: A inexecução total ou parcial
do presente contrato, enseja a sua rescisão, na forma estipulada nos artigos 77 a 79
da Lei nº 8.666/93, ficando desde já reconhecido pela contratada os direitos da
Administração previstos nestes artigos.
PARÁGRAFO ÚNICO: Será assegurado a parte que tiver dado motivo à rescisão, o
contraditório e a ampla defesa.
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CLAUSULA DÉCIMA: DO VÍNCULO: A presente contratação não gerará entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA qualquer vínculo, principalmente, de caráter
empregatício.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES: A CONTRATADA será
penalizada com multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, quando
der causa à rescisão contratual.
§1º. O atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA às
seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:
a) multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega
dos bens ou execução de cronograma de serviços;
b) Suspensão temporária de licitar com a CONTRATANTE, atendido o prazo
máximo legal.
c) Declaração de inidoneidade.
§2º. A CONTRATADA estará sujeita às mesmas penalidades previstas no item
anterior quando:
As sanções estabelecidas neste contrato não eximem a CONTRATADA das
responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO: As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato
que porventura persistirem após esgotarem todas as tentativas de composição
amigável.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.

Boninal (BA), 1º de setembro de 2022.
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CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

ADRIANA ARAÚJO SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL
CO-PARTICIPANTE

CARLOS ANIBAL TORRES DE ALMEIDA
CLIMOBA – CLÍNICA MÉDICO-ODONTOLÓGICA S/C LTDA-ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Carmem Maria Araújo Brandão
CPF nº: 000.822.815-99

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E
APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA Nº 146/2022.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE BONINAL - BAHIA E A EMPRESA
PROCED - PROCESSAMENTO DE DADOS E
CONSULTORIA S/C LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG
nº 02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e como CO-PARTICIPANTE o FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME - BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica
de direito público, com sede na Avenida Professor Armênio Santana Paiva, n° 229,
Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n°
30.555.813/0001-09, neste ato representada pelo Senhor Erivaldo de Souza Santos,
Secretário Municipal de Educação e Cultura, portador da cédula de identidade RG nº
09.763.943-59, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 000.034.795-79, neste ato
denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME –
BONINAL e a empresa

PROCED - PROCESSAMENTO DE DADOS E

CONSULTORIA S/C LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, Sociedade Simples
Limitada, Enquadrada como Microempresa, com sede na Rua Mato Grosso, nº 42B, 1º Andar, Bairro Fórum, Município de Irecê, Estado da Bahia, CEP 46.900-000,
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inscrita no CNPJ sob o nº 16.251.266/0001-47 e Inscrição Municipal sob o nº
000.004.449/001-22,

neste

ato

representada

na

forma

dos

seus

Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo Senhor Murilo Barreto Matos, portador
da Carteira de Identidade RG nº 09435766-87, expedida pela Secretaria da
Segurança do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
010.734.585-47, residente e domiciliado na Rua Tancredo Neves, nº 147, Térreo,
Município de Irecê, Estado da Bahia, CEP 46.900-000, doravante denominada
apenas CONTRATADA, onde a CONTRATANTE, utilizando suas prerrogativas
legais, com base no artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e
alterações posteriores, que diz que é dispensada a licitação “para outros serviços e
compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II
do artigo anterior (23) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que
não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto
que possa ser realizada de uma só vez”, para casos de DISPENSA DE LICITAÇÃO,
conforme PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2022, RATIFICADA
EM 01/09/2022, originário do Processo Administrativo nº 417/2022, datado de
31/08/2022, resolvem e acordam na celebração do presente INSTRUMENTO
CONTRATUAL, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93, mediante as cláusulas e
condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços combinados de
escritório e apoio administrativo, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
deste município de Boninal, Estado da Bahia, visando planejamento de Ações
Articuladas para captação de recursos junto ao FNDE, bem como prestação de
contas no PAR 2, conforme proposta de preços apresentada que fica fazendo parte
deste termo, como se aqui estivesse transcrita.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta
licitação, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: É vedada a subcontratação parcial do objeto, a
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou
parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA,
não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido
por aquela com terceiros.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO - O Regime de
Execução do presente contrato será o de Empreitada por Preço Global.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os serviços serão executados de forma contínua por meio
de telefone, e-mail e de forma visita presencial por um preposto da contratada, uma
vez por mês, nos termos da proposta de preços apresentada.

CLÁUSULA

TERCEIRA

-

DA

VINCULAÇÃO

AO

INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO - A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2022, RATIFICADA EM
01/09/2022, originário do Processo Administrativo nº 417/2022, datado de
31/08/2022, que também passa a fazer parte integrante deste instrumento como se
aqui estivesse descrito, inclusive toda e quaisquer correspondências trocada entre
as partes.
PARAGRÁFO ÚNICO – DA VINCULAÇÃO LEGAL: Este contrato é regido pela Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para
resolução dos casos omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução
do mesmo.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS
RECURSOS – As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento
municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE
GESTORA
ORGÃO
05/05
SECRETARIA

FONTE DE
PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE
PAGAMENTO PROGRAMA
DE DESPESA
TRABALHO
NATUREZA DA
DESPESA
– 0001.0025
2010 – MANUTENÇÃO 3390.39.00
DAS
AÇÕES
DA
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MUNICIPAL
EDUCAÇÃO
CULTURA

DE
E

SECRETARIA
EDUCAÇÃO

DE

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA – O
contrato terá vigência de até 05 (cinco) meses e o prazo de execução dos serviços
será de 04 (quatro) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses,
desde que em comum acordo entre as partes, conforme o disposto no art. 57, II, da
Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor
deste contrato é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, totalizando
o valor global de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços serão fixos e irreajustáveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços ofertados na proposta da Contratada já
estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros,
impostos, taxas de qualquer natureza e outras quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
instrumento, inclusive despesas com deslocamento e alimentação.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados mensalmente, através
de ordem bancária ou crédito em conta corrente, após recebimento do objeto ora
licitado, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do
objeto licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição
e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de
tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor
contratual.
PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento,
Fatura(s), Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta
licitação, apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a
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cessão tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente
autorizada, por escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria
Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO SEXTO: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento
da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra
forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - O valor do contrato
será reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o índice que
legalmente vier a lhe substituir.
PARÁGRAFO ÚNICO: A revisão de preços, nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal
8.666/93, dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço
que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, do Contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei nº.
8.666/93. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas
hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art.
78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das obrigações
contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obrigar-se-á:
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a) Cumprir integralmente as condições contidas neste termo e na Proposta de
Preços;
b) Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas a favor de terceiros
envolvidos na execução dos serviços, em particular no que se refere às
contribuições sociais e tributos;
c) Zelar pela execução de todos os serviços necessários ao fornecimento do objeto
contratado e o controle dos recursos humanos empregados;
d) Obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificações exigidas na licitação.
e) Responder, por quaisquer danos que venham a causar a(o) contratante, em
função do objeto do contrato firmado.
f) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e imposto que incidiam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente contrato, bem como observar e respeitar as legislações federal, estadual
e municipal, relativas ao objeto do contrato;
g) Assumir todas as despesas, direta ou indiretas oriundas das obrigações
assumidas para cumprimento do objeto contratual, sem qualquer ônus para a
parte contratante;
h) Assumir, em relação aos seus empregados, todas as despesas decorrentes da
execução dos serviços objeto deste contrato, tais como: salários, seguros de
acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeições e outras
que venham a ser criadas ou exigidas pelo governo;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das
obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se-á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial
até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto
ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,
§1º da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo.
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c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE
exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a facilitar o exercício deste direito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO

SEGUNDO:

A

presença

da

fiscalização

não

atenua

a

responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação
dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata
correção das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO: As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou
entidade contratante em nada restringe a responsabilidade única, integral e
exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.
PARÁGRAFO SEXTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo
Servidor Erivaldo de Souza Santos, Secretário Municipal de Educação e Cultura,
deste município de Boninal, Estado da Bahia.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Fica designada a Servidora Claudiana dos Reis Santos
Lima, Diretora Pedagógica da Rede Municipal de Ensino, vinculada à Municipal de
Educação e Cultura, como responsáveis pelo acompanhamento e Fiscalização da
execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento
parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela
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Contratante, sujeitará a contratada às seguintes sanções, previstas na Lei Federal nº
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de
contratar com este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não entregue;
d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo
Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: 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.
PARAGRAFO

TERCEIRO:

Retenção

de

pagamento

enquanto

perdurarem

quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse
período não incidirá atualização monetária;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas
pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
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PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito
Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto
contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do
objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes
alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;

d) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação
em vigor.

PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único
do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.
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Boninal (BA), 01 de setembro de 2022.

CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

ERIVALDO DE SOUZA SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME – BONINAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CO-PARTICIPANTE

MURILO BARRETO MATOS
PROCED - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONSULTORIA S/C LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Carmem Maria Araújo Brandão
CPF nº: 000.822.815-99

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGÓGICOS PARA FORMAÇÃO
CONTINUADA

DE

DIRETORES

ESCOLARES

E

COORDENADORES

PEDAGÓGICOS DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA
Nº 147/2022.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE BONINAL - BAHIA E A EMPRESA
FORMAÇÃO DOCENTE IBITIARA LTDA, NA
FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG
nº 02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e como CO-PARTICIPANTE o FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME - BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica
de direito público, com sede na Avenida Professor Armênio Santana Paiva, n° 229,
Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n°
30.555.813/0001-09, neste ato representada pelo Senhor Erivaldo de Souza Santos,
Secretário Municipal de Educação e Cultura, portador da cédula de identidade RG nº
09.763.943-59, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 000.034.795-79, neste ato
denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME –
BONINAL e a empresa FORMAÇÃO DOCENTE IBITIARA LTDA, Pessoa Jurídica
de

Direito

Privado,

Sociedade

Empresária

Limitada,

Enquadrada

como

Microempresa, com sede na Rua Pedra Azul, nº 171, Bairro Moreira, Município de
Ibitiara, Estado da Bahia, CEP 46.700-000, inscrita no CNPJ sob o nº
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30.860.479/0001-05,

neste

ato

representada

na

forma

dos

seus

Estatutos/Regimento/Contrato Social, pela Senhora Gislainy Araújo Xavier de
Andrade, portadora da Carteira de Identidade RG nº 14.238.579-41, expedida pela
Secretaria da Segurança do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas
Físicas sob o nº 547.366.505-59, residente e domiciliada na Rua Pedra Azul, nº 171,
Bairro Moreira, Município de Ibitiara, Estado da Bahia, CEP 46.700-000, doravante
denominada apenas CONTRATADA, onde a CONTRATANTE, utilizando suas
prerrogativas legais, com base no artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666 de 21 de junho
de 1993 e alterações posteriores, que diz que é dispensada a licitação “para
outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na
alínea "a", do inciso II do artigo anterior (23) e para alienações, nos casos previstos
nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez”, para casos de
DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 111/2022, RATIFICADA EM 01/09/2022, originário do Processo Administrativo nº
416/2022, datado de 31/08/2022, resolvem e acordam na celebração do presente
INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93,
mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços pedagógicos para
formação continuada de diretores escolares e coordenadores pedagógicos das
séries iniciais do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, deste
município de Boninal, Estado da Bahia, conforme proposta de preços apresentada
que fica fazendo parte deste termo, como se aqui estivesse transcrita.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta
licitação, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: É vedada a subcontratação parcial do objeto, a
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou
parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA,
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não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido
por aquela com terceiros.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO - O Regime de
Execução do presente contrato será o de Empreitada por Preço Global.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os serviços pedagógicos, nos termos da proposta de
preços apresentada, compreenderão: I – A formação com diretores escolares e
coordenadores pedagógicos, visando a abordagem dos conteúdos formativos e o
monitoramento do trabalho encaminhado a partir da formação continuada; II –
Acompanhamento a distância para equipe técnica e devolutivas em materiais
produzidos pela coordenação e direção escolar.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Serão realizadas 05 (cinco) oficinas de formação com
carga horária de 8h e 05 (cinco) acompanhamento a distância com carga horária de
8h, totalizando 16h mensal, no período de setembro de 2022 a janeiro de 2023.

CLÁUSULA

TERCEIRA

-

DA

VINCULAÇÃO

AO

INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO - A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2022, RATIFICADA EM
01/09/2022, originário do Processo Administrativo nº 416/2022, datado de
31/08/2022, que também passa a fazer parte integrante deste instrumento como se
aqui estivesse descrito, inclusive toda e quaisquer correspondências trocada entre
as partes.
PARAGRÁFO ÚNICO – DA VINCULAÇÃO LEGAL: Este contrato é regido pela Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para
resolução dos casos omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução
do mesmo.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS
RECURSOS – As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento
municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE

FONTE DE

PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE
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GESTORA
ORGÃO
05/05
SECRETARIA
MUNICIPAL
EDUCAÇÃO
CULTURA

PAGAMENTO PROGRAMA
TRABALHO
– 0001.0025
DE
E

DE DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA
2010 – MANUTENÇÃO 3390.39.00
DAS
AÇÕES
DA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA – O
contrato terá vigência de até 06 (seis) meses e o prazo de execução dos serviços
será de 05 (cinco) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses,
desde que em comum acordo entre as partes, conforme o disposto no art. 57, II, da
Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor
deste contrato é de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) mensais, totalizando
o valor global de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços serão fixos e irreajustáveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços ofertados na proposta da Contratada já
estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros,
impostos, taxas de qualquer natureza e outras quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
instrumento, inclusive despesas com deslocamento e alimentação.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados mensalmente, através
de ordem bancária ou crédito em conta corrente, após recebimento do objeto ora
licitado, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do
objeto licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição
e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de
tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor
contratual.
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PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento,
Fatura(s), Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta
licitação, apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a
cessão tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente
autorizada, por escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria
Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO SEXTO: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento
da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra
forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - O valor do contrato
será reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o índice que
legalmente vier a lhe substituir.
PARÁGRAFO ÚNICO: A revisão de preços, nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal
8.666/93, dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço
que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, do Contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei nº.
8.666/93. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas
hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art.
78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das obrigações
contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obrigar-se-á:
a) Cumprir integralmente as condições contidas neste termo e na Proposta de
Preços;
b) Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas a favor de terceiros
envolvidos na execução dos serviços, em particular no que se refere às
contribuições sociais e tributos;
c) Zelar pela execução de todos os serviços necessários ao fornecimento do objeto
contratado e o controle dos recursos humanos empregados;
d) Obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificações exigidas na licitação.
e) Responder, por quaisquer danos que venham a causar a(o) contratante, em
função do objeto do contrato firmado.
f) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e imposto que incidiam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente contrato, bem como observar e respeitar as legislações federal, estadual
e municipal, relativas ao objeto do contrato;
g) Assumir todas as despesas, direta ou indiretas oriundas das obrigações
assumidas para cumprimento do objeto contratual, sem qualquer ônus para a
parte contratante;
h) Assumir, em relação aos seus empregados, todas as despesas decorrentes da
execução dos serviços objeto deste contrato, tais como: salários, seguros de
acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeições e outras
que venham a ser criadas ou exigidas pelo governo;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das
obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se-á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial
até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto
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ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,
§1º da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE
exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a facilitar o exercício deste direito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO

SEGUNDO:

A

presença

da

fiscalização

não

atenua

a

responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação
dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata
correção das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO: As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou
entidade contratante em nada restringe a responsabilidade única, integral e
exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.
PARÁGRAFO SEXTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo
Servidor Erivaldo de Souza Santos, Secretário Municipal de Educação e Cultura,
deste município de Boninal, Estado da Bahia.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Fica designada a Servidora Claudiana dos Reis Santos
Lima, Diretora Pedagógica da Rede Municipal de Ensino, vinculada à Municipal de
Educação e Cultura, como responsáveis pelo acompanhamento e Fiscalização da
execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento
parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela
Contratante, sujeitará a contratada às seguintes sanções, previstas na Lei Federal nº
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de
contratar com este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não entregue;
d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo
Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: 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.
PARAGRAFO

TERCEIRO:

Retenção

de

pagamento

enquanto

perdurarem

quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse
período não incidirá atualização monetária;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas
pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.
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PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito
Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto
contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do
objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes
alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;

d) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação
em vigor.

PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único
do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.
Boninal (BA), 01 de setembro de 2022.

CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

ERIVALDO DE SOUZA SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME – BONINAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CO-PARTICIPANTE

GISLAINY ARAÚJO XAVIER DE ANDRADE
FORMAÇÃO DOCENTE IBITIARA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Carmem Maria Araújo Brandão
CPF nº: 000.822.815-99

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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TERMO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO
GERAL) EM ATENDIMENTO DE PLANTÃO DE 24HS (VINTE E QUATRO HORAS),
CONFORME ESCALA DE TRABALHO EM HORÁRIOS DE SEGUNDA A
DOMINGO E FERIADOS, DETERMINADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
E/OU HOSPITAL MUNICIPAL MARCUS ALLAN CASTRO ROCHA, SEDE,
MUNICÍPIO DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA Nº 148/2022

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE BONINAL - BAHIA E A
EMPRESA C H ROCHA OLIVEIRA LTDA,
NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG nº
02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia,
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e como CO-PARTICIPANTE O FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Francisco Antônio da Rocha, n° 66, Centro, na cidade de
Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 13.066.068/0001-15, neste ato
representada pela Senhora Adriana Araújo Silva, Secretária Municipal de Saúde,
portadora da cédula de identidade RG nº 07.631.092-23, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob
nº 815.907.255-49, neste ato denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE
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SAÚDE e a empresa C H ROCHA OLIVEIRA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, Sociedade Unipessoal Simples Limitada, Enquadrada como Microempresa,
com sede na Rua Ranulfo A. de Souza, nº 434, Bairro Centro, Município de Boninal,
Estado da Bahia, CEP 46.740-000, inscrita no CNPJ sob o nº 47.499.242/0001-35 e
Inscrição Municipal sob o nº 3644, neste ato representada pelo Senhor CARLOS
HENRIQUE ROCHA OLIVEIRA, Médico, inscrito no Conselho Regional de Medicina
do Estado da Bahia - CREMEB/BA sob o nº 22750, inscrito no CPF nº 277.883.29800, residente e domiciliado na Rua Nalvina Sales Dourado, S/N, Centro, na cidade de
Boninal,

Estado

da

Bahia,

CEP

46.740-000,

doravante

denominada

de

CONTRATADA, onde a CONTRATANTE, utilizando suas prerrogativas legais, com
base no art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações
posteriores, para casos de INEXIGÍVEL LICITAÇÃO, conforme CHAMAMENTO
PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO nº 002/2022, que culminou no PROCESSO
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 020/2022, RATIFICADA EM 02/09/2022,
originário do Processo Administrativo nº 421/2022, datado de 01/09/2022, resolvem e
acordam na celebração do presente CONTRATO DE CREDENCIAMENTO, regulado
pela Lei Federal nº. 8.666/93, nas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: Constitui objeto do presente termo a
prestação de Serviços Médicos (Clínico Geral) em atendimento de plantão de
24hs (vinte e quatro horas), conforme escala de trabalho em horários de segunda a
domingo e feriados, determinados pelo Fundo Municipal de Saúde e/ou Hospital
Municipal Marcus Allan Castro Rocha, Sede, Município de Boninal, Estado da Bahia
(ITEM 01).
§1º. Havendo número de credenciados maior que a demanda, será respeitado a
ordem de credenciamento, ou seja, será dado prioridade a quem se credenciar
primeiro.
§2º. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimo ou supressões nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato (art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93), os quais se
realizarão mediante aditamento formalizado nos termos do art. 61, parágrafo único.
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§3º. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a
fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
§4º. A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao PROCESSO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 020/2022, RATIFICADA EM 02/09/2022,
originário do Processo Administrativo nº 421/2022, datado de 01/09/2022, que
também passa a fazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse
descrito, inclusive toda e quaisquer correspondências trocada entre as partes.
§5º. Este contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, à
qual as partes se sujeitam para resolução dos casos omissos e de qualquer
divergência surgida durante a execução do mesmo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Os serviços serão remunerados segundo o critério de preço unitário, de acordo com
os valores fixados no edital e propostos pelo credenciado e mediante ordem do
serviço requisitado, totalizando o valor global de R$ 184.800,00 (cento e oitenta e
quatro mil e oitocentos reais), conforme abaixo descrito:
ITEM

01

DESCRIÇÃO
QUANT
Nº
VALOR
VALOR
UNIDADE
DOS SERVIÇOS
ANUAL VAGAS UNITÁRIO GLOBAL
Prestação
de
Serviços
Médicos (Clínico
Geral)
em
atendimento de
plantão de 24hs
(vinte e quatro
horas), conforme
escala de trabalho PLANTÃO
84,00
1,00
2.200,00
em horários de
segunda
a
domingo
e
184.800,00
feriados,
determinados pelo
Fundo Municipal
de Saúde e/ou
Hospital Municipal
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Marcus
Allan
Castro
Rocha,
Sede, Município
de
Boninal,
Estado da Bahia.
VALOR GLOBAL

184.800,00

§1º. O pagamento dos serviços será efetuado em até 15 (quinze) dias após a
emissão da Nota Fiscal que deverá ser emitida em favor do Fundo Municipal de
Saúde de Boninal, conforme dados do preâmbulo deste termo e deverá conter
atestado de conformidade assinado pela Secretaria Municipal de Saúde ou Técnico
Responsável.
§2º. As faturas deverão ser emitidas em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua
Francisco Antônio da Rocha, n° 66, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia,
inscrito no CNPJ sob o n° 13.066.068/0001-15.
§3º. O pagamento ao contratado somente será efetuado após a apresentação do
documento comprobatório dos serviços e atestada pela Secretaria Municipal de
Saúde de Boninal a sua efetiva execução, sendo realizado mediante depósito em
conta bancária.
§4º. Na Nota Fiscal, deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS e ao
ISSQN, caso ocorra o fato gerador destes ou outros impostos, sob pena de retenção
dos valores no ato do pagamento.
§5º. Fica expressamente estabelecido que no preço estejam incluídos todos os
custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto especificado na
cláusula primeira deste instrumento, constituindo-se na única remuneração devida.
§6º. Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as
obrigações e especificações constantes na tabela da Clausula Primeira.
§7º. Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Fatura, 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 e/ou
atualização monetária.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS: O prazo de vigência do presente contrato é
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o
limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o artigo 57, da Lei Federal nº
8.666/93, vigendo para os períodos subseqüentes o preço fixado no contrato ou em
tabela oficial publicada na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINACEIROS: As
despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos
orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente,
através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE
GESTORA
ORGÃO

FONTE DE
PAGAMENT
O

08/08
– 0002
SECRETARIA
0014
MUNICIPAL
DE
SAÚDE – FUNDO
MUNICIPAL
DE
SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE
PROGRAMA DE
TRABALHO

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA
2023 – MANUTENÇÃO 3390.39.00
DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE
2024 – TFECD - TETO
FINANCEIRO
EPIDEMIOLÓGICO
E
CONTROLE
DE
DOENÇAS
2025 – MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA TFD
2026 – MANUTENÇÃO
DAS
AÇÕES
DA
ATENÇÃO
ESPECIALIZADA
À
SAÚDE
2027 – MANUTENÇÃO
DAS
AÇÕES
DE
ATENÇÃO PRIMÁRIA À
SAÚDE
2028 – MANUTENÇÃO
DO
HOSPITAL
MUNICIPAL
2029 – MANUTENÇÃO
DOS
SERVIÇOS
DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2030 – MANUTENÇÃO
DOS
SERVIÇOS
DE
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ASSISTÊNCIA
FARMACEUTICA
2071
–
DESENVOLVIMENTO
DAS
AÇÕES
DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA
2072 – MANUTENÇÃO
DAS
AÇÕES
DO
CENTRO
DE
APOIO
PSICOSSOCIAL
2106 – AÇÕES DE
ENFRENTAMENTO AO
COVID-19
CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO: O presente Contrato será
realizado em regime de Empreitada por Preço Global devendo os serviços objeto
deste Contrato serem prestados por profissionais devidamente habilitados e
qualificados para as atividades a que se propõem, de forma contínua.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA,
além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obrigar-se-á:
a) responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste
Contrato;
b) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados ao
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua culpa ou em conseqüência de erros,
imperícia ou imprudência, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na
execução dos serviços contratados;
c) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos
os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo
CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigência que lhe forem
solicitadas;
d) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente Contrato, inclusive as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas dos
seus empregados;
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e) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para
a assinatura deste Contrato.
f) prestar os serviços acima em alta qualidade e padrão, nos prazos e segundo as
condições aqui convencionadas, responsabilizando-se integralmente pelos serviços
executados;
g) pagar todas as despesas de viagem, estadia e alimentação de seus funcionários,
em eventuais deslocamentos que se façam necessários, sendo reembolsado pela
CONTRATANTE;
h) cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste
edital ou do contrato dele decorrente.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: A CONTRATANTE,
além das obrigações consideradas contidas neste Contrato por determinação legal,
obrigar-se-á:
a) publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a
Lei federal 8.666/93;
b) transmitir à CONTRATADA as informações necessárias a prestação do serviço;
c) designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço
prestado objeto do presente Contrato, com competência para atestar o efetivo serviço
bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
d) efetuar,

nos

prazos

previstos

neste

Contrato,

o

pagamento

devido

à

CONTRATADA oriundos do serviço prestado;
e) verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
inexatas e/ou incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o
qual somente começará a fluir após a apresentação da nova fatura, devidamente
retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo
para efeito de atualização do valor contratual.
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
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A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante através de
pessoa designada com poderes para:
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Recusar os serviços que não tenham sido executados de
acordo com as condições especificadas neste Contrato;
PARÁGRAFO SEGUNDO - Comunicar à Contratada quaisquer irregularidades
encontradas na execução dos serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas
sejam regularizadas;
PARÁGRAFO TERCEIRO - Notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de
descumprimento dos itens e cláusulas constantes neste termo;
PARÁGRAFO QUARTO - Proceder ao acompanhamento da execução do contrato,
na forma do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou
omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de
total responsabilidade na execução do contrato.
a) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não
excluindo nem reduzindo a responsabilidade da contratada.
b) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante
em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada
no que concerne à execução do objeto contratado.
c) A fiscalização e o acompanhamento da execução deste Contrato, não reduz
ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, para escusá-la dos seus
encargos.
d) A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo Senhora Adriana
Araújo Silva, Secretária Municipal de Saúde, deste município de Boninal, Estado
da Bahia.
e) Fica designada a Servidora Ismene Santos de Aquino, Chefe de Enfermagem
do Hospital Municipal, lotada na Secretária Municipal de Saúde, deste município
de Boninal, Estado da Bahia, como responsável pelo acompanhamento da
execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
f) As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 – FL. 8/10

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZUXNTY1NTZCRDIWRKVDOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
5 de Setembro de 2022
41 - Ano XV - Nº 2189

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

----------------------------------------------------------------------------------------------------

em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada
no que concerne à execução do objeto contratado.
g) A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá
à CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: A inexecução total ou parcial
do presente contrato, enseja a sua rescisão, na forma estipulada nos artigos 77 a 79
da Lei nº 8.666/93, ficando desde já reconhecido pela contratada os direitos da
Administração previstos nestes artigos.
PARÁGRAFO ÚNICO: Será assegurado a parte que tiver dado motivo à rescisão, o
contraditório e a ampla defesa.
CLAUSULA DÉCIMA: DO VÍNCULO: A presente contratação não gerará entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA qualquer vínculo, principalmente, de caráter
empregatício.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES: A CONTRATADA será
penalizada com multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, quando
der causa à rescisão contratual.
§1º. O atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA às
seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:
a) multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega
dos bens ou execução de cronograma de serviços;
b) Suspensão temporária de licitar com a CONTRATANTE, atendido o prazo
máximo legal.
c) Declaração de inidoneidade.
§2º. A CONTRATADA estará sujeita às mesmas penalidades previstas no item
anterior quando:
As sanções estabelecidas neste contrato não eximem a CONTRATADA das
responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO: As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato
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que porventura persistirem após esgotarem todas as tentativas de composição
amigável.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.

Boninal (BA), 02 de setembro de 2022.

CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

ADRIANA ARAÚJO SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL
CO-PARTICIPANTE

CARLOS HENRIQUE ROCHA OLIVEIRA
C H ROCHA OLIVEIRA LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Carmem Maria Araújo Brandão
CPF nº: 000.822.815-99

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 – FL. 10/10

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZUXNTY1NTZCRDIWRKVDOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
5 de Setembro de 2022
43 - Ano XV - Nº 2189

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATO LOCAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR REVESTIDO COM 51M
(CINQUENTA E UM METROS) DE TUBO DE PVC, LOCALIZADO NO POVOADO
LAGOÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE BONINAL, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA, EM
CARÁTER EMERGENCIAL Nº 144/2022.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE
SI O MUNICIPIO DE BONINAL BAHIA E O SENHOR AFONSO DE
MATOS

SANTOS,

NA

FORMA

ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG
nº 02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e o Senhor AFONSO DE MATOS
SANTOS, Pessoa Física, residente e domiciliado no Povoado Lagoão, Zona Rural,
neste Município de Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portador da Cédula
de Identidade RG nº 27.502.583-4, expedida pela Secretaria da Segurança Pública
do Estado de São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº
172.688.738-32,

doravante

denominada

apenas

CONTRATADA,

onde

a

CONTRATANTE, utilizando suas prerrogativas legais, com base no artigo 24,
Inciso II, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, que diz
que é dispensada a licitação “para outros serviços e compras de valor até 10% (dez
por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior (23) e para
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de
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um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de
uma só vez”, para casos de DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme PROCESSO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2022, RATIFICADA EM 30/08/2022, originário
do Processo Administrativo nº 412/2022, datado de 29/08/2022, resolvem e acordam
na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se regerá pela Lei
Federal nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Prestação de serviços na locação de um
Poço Tubular revestido com 51M (cinquenta e um metros) de tubo de PVC,
localizado no Povoado Lagoão, Zona Rural, deste Município de Boninal, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes,
deste Município de Boninal, no Sistema de Abastecimento de água da Comunidade
de Lagoão, Zona Rural, deste Município de Boninal, Estado da Bahia, em caráter
emergencial, conforme proposta de preços apresentada que fica fazendo parte deste
termo, como se aqui estivesse transcrita.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta
licitação, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou
parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA,
não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido
por aquela com terceiros.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O combustível para abastecimento do equipamento será
de inteira responsabilidade da CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO - O Regime de
Execução do presente contrato será o de Empreitada por Preço Global.
CLÁUSULA

TERCEIRA

-

DA

VINCULAÇÃO

AO

INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO - A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2022, RATIFICADA EM
30/08/2022, originário do Processo Administrativo nº 412/2022, datado de
29/08/2022, que também passa a fazer parte integrante deste instrumento como se
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aqui estivesse descrito, inclusive toda e quaisquer correspondências trocada entre
as partes.
PARAGRÁFO ÚNICO – DA VINCULAÇÃO LEGAL: Este contrato é regido pela Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para
resolução dos casos omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução
do mesmo.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS
RECURSOS – As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento
municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE
GESTORA
ORGÃO

FONTE DE PROJETO/ATIVIDADE
PAGAMENTO
PROGRAMA DE
TRABALHO

06/06
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INFRAESTRUTURA
E TRANSPORTES

0000

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA
2038 – MANUTENCAO 3390.36.00
SISTEMA
ABASTECIMENTO DE
ÁGUA.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA - O contrato terá vigência de 04 (quatro)
meses e o prazo de execução dos serviços será de 03 (três) meses, contados da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos,
até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que em comum acordo entre as partes,
conforme o disposto no art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor
deste contrato é de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, totalizando o valor global
de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços serão fixos e irreajustáveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços ofertados na proposta da Contratada já
estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros,
impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
instrumento.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados através de ordem
bancária ou crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA, após
recebimento do objeto ora contratado, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados
a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo
Contratante o recebimento definitivo do objeto, desde que não haja pendência a ser
regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição
e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de
tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor
contratual.
PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento,
Fatura(s), Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta
licitação, apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a
cessão tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente
autorizada, por escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria
Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO SEXTO: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento
da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra
forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - O valor do contrato
será reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o índice que
legalmente vier a lhe substituir.
PARÁGRAFO ÚNICO: A revisão de preços, nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal
8.666/93, dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço
que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
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desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, do Contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei nº.
8.666/93.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art.
78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das obrigações
contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obriga-se a:
a) Cumprir integralmente as condições contidas neste termo e na Proposta de
Preços;
b) Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas a favor de terceiros
envolvidos na execução dos serviços, em particular no que se refere às
contribuições sociais e tributos;
c) Zelar pela execução de todos os serviços necessários a execução do objeto
contratado e o controle dos recursos humanos empregados;
d) Obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificações exigidas na licitação.
e) Responder, por quaisquer danos que venham a causar a(o) contratante, em
função do objeto do contrato firmado.
f) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e imposto que incidiam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente contrato, bem como observar e respeitar as legislações federal, estadual
e municipal, relativas ao objeto do contrato;
g) Assumir todas as despesas, direta ou indiretas oriundas das obrigações
assumidas para cumprimento do objeto contratual, sem qualquer ônus para a
parte contratante;
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h) Assumir, em relação aos seus empregados, todas as despesas decorrentes da
execução dos serviços objeto deste contrato, tais como: salários, seguros de
acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeições e outras
que venham a ser criadas ou exigidas pelo governo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das
obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obriga-se á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial
até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto
ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,
§1º da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE
exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a facilitar o exercício deste direito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO

SEGUNDO:

A

presença

da

fiscalização

não

atenua

a

responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação
dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata
correção das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo
Servidor Maciel Matos Xavier Barbosa, Secretário Municipal de Infraestrutura e
Transportes, deste município de Boninal, Estado da Bahia.
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PARÁGRAFO SEXTO: Fica designado o Servidor Gleissiano Moreira Alves,
Coordenador de Transportes (DECRETO MUNICIPAL Nº 2060), lotado na Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Transportes, deste município de Boninal, Estado da
Bahia, como responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização da execução do
contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento
parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela
Contratante, sujeitará a contratada às seguintes sanções, previstas na Lei Federal nº
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de
contratar com este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não entregue;
d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo
Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: 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.
PARAGRAFO

TERCEIRO:

Retenção

de

pagamento

enquanto

perdurarem

quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse
período não incidirá atualização monetária.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas
pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito
Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto
contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do
objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes
alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em
vigor.
PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único
do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
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CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.

Boninal (BA), 30 de agosto de 2022.

CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

AFONSO DE MATOS SANTOS
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Carmem Maria Araújo Brandão
CPF nº: 000.822.815-99

02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 422/2022
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2022

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, RATIFICO e RECONHEÇO a situação de INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, fruto do CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE
SERVIÇOS MÉDICOS Nº 002/2022, devidamente enquadrada no art. 25, caput, da
Lei Federal nº 8.666/93, nos termos do Parecer Jurídico, tornando-o parte
integrante deste ato, determinando sua publicação como condição de sua eficácia,
para contratação direta com a empresa MULLER TAP MEDICINA INTEGRATIVA
LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, Sociedade Empresária Limitada
Unipessoal, Enquadrada como Microempresa, com sede na Avenida Dr. Aurélio
Justiniano Rocha, nº 365, Cômodo, Centro, Município de Paramirim, Estado da
Bahia, CEP 46.190-000, inscrita no CNPJ sob o nº 43.375.852/0001-76 e Inscrição
Municipal sob o nº 2976, objetivando a prestação de Serviços Médicos (Clínico
Geral) em atendimento de plantão de 24hs (vinte e quatro horas), conforme
escala de trabalho em horários de segunda a domingo e feriados, determinados
pelo Fundo Municipal de Saúde e/ou Hospital Municipal Marcus Allan Castro Rocha,
Sede, Município de Boninal, Estado da Bahia (ITEM 01) e prestação de Serviços
Médicos (Clínico Geral) em atendimento ambulatorial de 40hs (quarenta horas)
semanal, na Unidade de Atendimento Programa Saúde da Família (PSF), Distrito
Cedro, Zona Rural, Município de Boninal, Estado da Bahia (ITEM 02), totalizando o
valor global de R$ 344.120,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, cento e vinte
reais), pelo período de 12 (doze) meses.

Autorizando neste ato a emissão do competente empenho.

Boninal (BA), 05 de setembro de 2022.

Celeste Augusta Araújo Paiva
Prefeita Municipal
----------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 – E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZUXNTY1NTZCRDIWRKVDOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

