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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
ESTADO DA BAHIA
CNPJ – 14.210.512/0001-97

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CR-087/2019

VALOR: R$: 120.000 (cento e vinte mil reais)

Primeiro Termo Aditivo ao
contrato n° CR 087/2019 para
aumento de prazo, que entre
si celebram a Prefeitura
Municipal Itanhém e a
Empresa
CLINICA
BOMJARDIM
LTDA-EPP,
conforme segue:
O MUNICIPIO DE Itanhém, Estado da Bahia, através da Prefeitura Municipal de
Itanhém inscrita no CNPJ sob nº 14.210.512/0001-97, localizada na Praça Castro Alves,
Nº 1, Centro, Itanhém – Bahia, CEP 45.970-970, legalmente representado por sua
prefeita, a Sra. Zulma Pinheiro dos Santos, doravante denominada CONTRATANTE, e
de outro lado a senhora CLINICA BOMJARDIM LTDA-EPP, CNPJ/MF nº. 14.267.558/000142, com sede Rua Vila Nova, nº. 269 –Centro- Itanhém-Bahia, denominado
CONTRATADO, firmam o presente Termo Aditivo em conformidade com o inciso II e § 4º
do Artigo 57 da Lei 8.666/93, conforme clausulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITAMENTO
O presente Termo Aditivo tem como finalidade a alteração do prazo constantes do
contato nº CR-087/2019, originário do Credenciamento nº. 01/2019, que passam a fazer
parte integrante do presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E QUANTIDADES

Fica aditivado o prazo e todo o objeto contratado em mais 334 (trezentos e trinta e
quatro) dias, ao prazo contratado. Prorrogando a vigência do contrato para o Dia
31/11/2020.
Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato
original.
E por estarem de pleno e perfeito acordo, para todos os fins legais, assinam as partes o
presente termo em 02(duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas
abaixo:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
ESTADO DA BAHIA
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Itanhém 02 de janeiro de 2020.

Zulma Pinheiro dos Santos Vaz
Prefeita Municipal

CLINICA BOMJARDIM LTDA-ME
CNPJ: 14.267.558/0001-42
CREDENCIADO
Testemunhas:___________________________________
___________________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
ESTADO DA BAHIA
CNPJ – 14.210.512/0001-97

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PP098/2017
Quinro Termo Aditivo ao contrato n°
PP055/2017 para aditamento de prazo,
que entre si celebram a Prefeitura
Municipal Itanhém e a empresa
ANTONIO GONÇALVES SALOMÃO EPP, conforme segue:
O MUNICIPIO DE Itanhém, Estado da Bahia, através da Prefeitura Municipal de Itanhém inscrita no CNPJ sob nº
14.210.512/0001-97, localizada na Praça Castro Alves, Nº 1, Centro, Itanhém – Bahia, CEP 45.970-970, legalmente
representado por sua prefeita, a Sra. Zulma Pinheiro dos Santos, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro
lado a empresa ANTONIO GONÇALVES SALOMÃO - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.858.028/0001-06 e Inscrição
Estadual nº 012.613.764, situada na Rua Belo Horizonte, nº 532, Galpão, Bairro São João - Itanhém – BA, neste ato
representada pelo sócio administrador o Senhor Antônio Gonçalves Salomão, brasileiro, maior, casado, portador da
CNH/DETRAN/BA nº 00805093152 e CPF (MF) sob o nº 473.695.315 - 20, aqui denominada CONTRATADA, firmam o
presente Termo Aditivo em conformidade com o inciso II do Artigo 57 da Lei 8.666/93, conforme clausulas e condições a
seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITAMENTO:
O presente Termo Aditivo tem como finalidade a alteração do prazo constantes do Processo Administrativo nº 114/2017,
referente ao contrato nº PP098/2017, originário Pregão Presencial nº SRP 023/2017, que passam a fazer parte integrante
do presente termo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO:
Fica aditivado o prazo e todo o objeto contratado por igual período do contrato original.
CLÁUSULA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
Fica alterada a cláusula décima do contrato original ficando agora a fiscalização do fornecimento do material sob a
responsabilidade da Senhora Elaine Ferreira do Carmo, Segundo a Portaria nº 07/2017 e conforme artigo 67 da Lei
8666/93.

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
E por estarem de pleno e perfeito acordo, para todos os fins legais, assinam as partes o presente termo em 02(duas) vias
de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo:

Itanhém-Ba 02 de Janeiro de 2020.

Zulma Pinheiro dos Santos Vaz
Prefeita Municipal

ANTONIO GONÇALVES SALOMÃO - EPP
Empresa Contratada

Testemunhas: 1ª _________________________
CPF nº

2ª ________________________
CPF nº
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CONTRATO Nº - CR - 025/2020

Valor global: 33.000,00 (trinta três mil reais)

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE ITANHÉM, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ SOB O Nº 14.210.512/0001-97, com sede na Praça
Castro Alves, n° 01 - Centro, Estado da Bahia, neste ato representado pela Sra. Zulma
Pinheiro dos Santos Vaz, Prefeita legitimamente eleita para o cargo, brasileira, casada,
inscrita no CPF sob n° 784.411.297-20 e Cédula de Identidade n° 297862 SSP/ES,
residente e domiciliada na Fazenda Suíssa I, nesta cidade de Itanhém – Estado da
Bahia, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e SEBASTIANA

SANTOS FERREIRA, portadora do documento de identidade n.º 03.657.35400 emitido por SSP/BA e CPF nº. 438.746.575-15, residente e domiciliada
na Rua Tiradentes, nº. 126 – Bairro São Joao - CEP 45.970-000, adiante
denominado CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO DE CREDENCIAMENTO,
regulado pela Lei Federal nº. 8.666/93, nas cláusulas e condições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a contratação da pessoa física SEBASTIANA

SANTOS FERREIRA, Profissional na área ENFERMAGEM, de acordo com as
especificações, valores e obrigações constantes no anexo II do Edital de
Credenciamento.
Parágrafo Primeiro: Havendo um número de Profissionais Credenciados maior que a
demanda, será realizado uma rotatividade entre os Profissionais Credenciados,
respeitando a ordem de credenciamento, de forma a assegurar um tratamento isonômico
aos contratados;
Parágrafo Segundo: O CONTRATADO 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 nº 8.666/93), os quais se
realizarão mediante aditamento formalizado nos termos do art. 61, parágrafo único.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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Os serviços serão remunerados segundo o critério de preço global, de acordo com os
valores fixados no edital e mediante ordem de serviço requisitado. Cada profissional tem
um valor estimado para contratação. Neste caso, o Profissional SEBASTIANA SANTOS
FERREIRA, com carga horária 40 horas semanais, tem um contrato no valor estimado de
R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais) mensal.
Parágrafo Primeiro: O pagamento dos serviços será efetuado em 10 (dez) dias após a
emissão da RPA (recibo de profissional autônomo) pessoa física e Nota Fiscal (Pessoa
Jurídica), que deverá conter atestado de conformidade assinado pela Secretária
Municipal de Saúde ou Técnico Responsável, e ainda, constar em local de fácil
visualização, a indicação do nº da Nota de empenho;
Parágrafo Segundo: No RPA (Recibo de Profissional Autônomo) 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.
Parágrafo Terceiro: 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.
Parágrafo Quarto: Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade
com as obrigações e especificações constantes na tabela da Clausula Primeira.
Parágrafo Quinto: 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 - DO PRAZO
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, vigendo
para os períodos subsequentes o preço fixado no contrato ou em tabela oficial publicada
na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINACEIROS
As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, correrão à conta dos
recursos constantes do orçamento do Órgão requisitante, previamente indicado a saber:
05

2082

-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

-

Programa de Saúde Família (SF) – Atenção Básica Variável

Praça Castro Alves, 01 – Fone: (73) 295-2062 – CEP 45.970-970 – Itanhém - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TFMEAFHWLPTTLFRRVR7DQA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Itanhém

14

Segunda-feira
16 de Março de 2020
7 - Ano - Nº 2058

Estado da Bahia
-0

8

3.3.90.36

-

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física

0114

-

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde

CLÁUSULA QUINTA

– 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 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
O CONTRATADO, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal,
obriga-se a:
a)
responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste
Contrato;
b)
c)
arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados ao
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua culpa ou em consequência de erros, imperícia
ou imprudência, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos
serviços contratados;
d)
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;
e)
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;
f)
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.
g)
prestar os serviços acima em alta qualidade e padrão, nos prazos e segundo as
condições aqui convencionadas, responsabilizando-se integralmente pelos serviços
executados;
h)
pagar todas as despesas de viagem, estadia e alimentação de seus funcionários,
em eventuais deslocamentos que se façam necessários, sendo reembolsado pela
CONTRATANTE;
i)
cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste
edital ou do contrato dele decorrente.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste Contrato por
determinação legal, obriga-se a:
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a) publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a
Lei federal 8.666/93;

b) Fornecer uniformes, objetos e outros materiais de uso pessoal e profissional
necessários à prestação dos serviços objeto do presente termo contratual;
c) Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias a prestação do serviço;
d) 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;
e) Efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA
oriundos do serviço prestado;
f) 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 RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial do presente contrato, enseja a sua rescisão, na forma
estipulada nos artigos 77 à 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 NONA - VÍNCULO
A presente contratação não gerará entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA qualquer
vínculo, principalmente, de caráter empregatício;
CLÁUSULA DÉCIMA -

DAS SANÇÕES

O CONTRATADO 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:
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As sanções estabelecidas neste contrato não eximem a CONTRATADA das
responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -

FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Itanhém, para dirimir quaisquer dúvidas que por
ventura persistirem após esgotarem todas as tentativas de composição amigável.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03
(três) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo
assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Itanhém(Ba), 06 de janeiro de 2020.

ZULMA PINHEIRO DOS SANTOS VAZ
PREFEITA MUNICIPAL

SEBASTIANA SANTOS FERREIRA
CONTRATADO

Testemunhas:

Assinatura: ______________________________________
CPF.: ___________________________________________

Assinatura: _______________________________________
CPF.: ____________________________________________
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Itanhém

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
ESTADO DA BAHIA
CNPJ – 14.210.512/0001-97

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PP 177-2019

Primeiro
Termo
Aditivo ao contrato n°
PP
177-2019
para
aumento de prazo, que
entre si celebram a
Prefeitura Municipal
Itanhém e a empresa
LOURIVAL LOPES DE
SOUZA-ME , conforme
segue:
O MUNICIPIO DE Itanhém, Estado da Bahia, através da Prefeitura
Municipal de Itanhém inscrita no CNPJ sob nº 14.210.512/0001-97,
localizada na Praça Castro Alves, Nº 1, Centro, Itanhém – Bahia, CEP
45.970-970, legalmente representado por sua prefeita, a Sra. Zulma
Pinheiro dos Santos, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro
lado a empresa LOURIVAL LOPES PEREIRA-ME, empresa estabelecida à
Praça da Matriz, nº. 201 – Ibirajá – Itanhém - Bahia - CNPJ sob nº
24.999.173/0001-23, neste ato denominado CONTRATADA, firmam o
presente Termo Aditivo em conformidade com o inciso II do Artigo 57 da Lei
8.666/93, conforme clausulas e condições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITAMENTO:
O presente Termo Aditivo tem como finalidade a alteração do prazo
constantes do contato nº PP-177/-2019, originário Pregão Presencial nº
009/2019, que passam a fazer parte integrante do presente termo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO:
Fica aditivado o prazo de vigência deste contrato por mais 180 (cento e
oitenta) dias, prevalecendo até o dia 28/06/2020.
Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições do
contrato original.
E por estarem de pleno e perfeito acordo, para todos os fins legais, assinam
as partes o presente termo em 02(duas) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas abaixo:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
ESTADO DA BAHIA
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Itanhém 06 de janeiro de 2020.

Zulma Pinheiro dos Santos Vaz
Prefeita Municipal

LOURIVAL LOPES PEREIRA-ME
CNPJ: 07.297.775/0001-10

Testemunhas: 1ª. ___________________________________
RG/CPF____________________

2ª. ___________________________________
RG/CPF____________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
ESTADO DA BAHIA
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CONTRATO Nº - CR - 018/2020
Valor global: 33.000,00 (trinta e três mil reais)

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE ITANHÉM, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ SOB O Nº 14.210.512/0001-97, com sede na Praça Castro Alves, n°
01 - Centro, Estado da Bahia, neste ato representado pela Sra. Zulma Pinheiro dos Santos Vaz,
Prefeita legitimamente eleita para o cargo, brasileira, casada, inscrita no CPF sob n°
026.801.685-26 e Cédula de Identidade n° 297862 SSP/ES, residente e domiciliada na Fazenda
Suíssa I, nesta cidade de Itanhém – Estado da Bahia., doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e TAMIRES PORTO ALVES, portador (a) do RG nº. 09645503-93 SSP/BA
CPF nº. 026.801.685-26, residente e domiciliado(a) na Rua Bela Vista – Centro - ItanhémBahia, adiante denominado(a) CONTRATADO(a), firmam o presente CONTRATO DE
CREDENCIAMENTO, regulado pela Lei Federal nº. 8.666/93, nas cláusulas e condições
seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a contratação da pessoa física TAMIRES PORTO ALVES
Profissional da área de ENFERMAGEM, o (a) Contratado(a) obriga-se ao serviço como Regulador
- TFD deste município, acordo com as especificações, valores e obrigações constantes no anexo
II do Edital de Credenciamento.
Parágrafo Primeiro: Havendo um número de Profissionais Credenciados maior que a demanda,
será realizado uma rotatividade entre os Profissionais Credenciados, respeitando a ordem de
credenciamento, de forma a assegurar um tratamento isonômico aos contratados;
Parágrafo Segundo: 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 nº 8.666/93), os quais se realizarão mediante
aditamento formalizado nos termos do art. 61, parágrafo único.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os serviços serão remunerados segundo o critério de preço global, de acordo com os valores
fixados no edital e mediante ordem de serviço requisitado. Cada profissional tem um valor
estimado para contratação. Neste caso, o (a) Profissional TAMIRES PORTO ALVES, com carga
horária 40 horas semanais, tem um contrato no valor estimado de R$ 2.750,00 (dois mil,
setecentos e cinquenta) reais mensal.
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Parágrafo Primeiro: O pagamento dos serviços será efetuado em 10 (dez) dias após a emissão
da RPA (recibo de profissional autônomo) pessoa física e Nota Fiscal (Pessoa Jurídica), que
deverá conter atestado de conformidade assinado pela Secretária Municipal de Saúde ou Técnico
Responsável, e ainda, constar em local de fácil visualização, a indicação do nº da Nota de
empenho;
Parágrafo Segundo: No RPA (Recibo de Profissional Autônomo) 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.
Parágrafo Terceiro: 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.
Parágrafo Quarto: Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as
obrigações e especificações constantes na tabela da Clausula Primeira.
Parágrafo Quinto: 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 - DO PRAZO
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, vigendo para os períodos
subsequentes o preço fixado no contrato ou em tabela oficial publicada na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINACEIROS
As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, correrão à conta dos
recursos constantes do orçamento do Órgão requisitante, previamente indicado a saber:
0501

-

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2083

-

Outras Ações da Atenção Básica

3.3.90.36

-

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
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6102

-

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA

– 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 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
O (a) CONTRATADO(a), além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal,
obriga-se a:
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 consequência 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

O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste Contrato por determinação
legal, obriga-se a:

a) publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei
federal 8.666/93;

b) Fornecer uniformes, objetos e outros materiais de uso pessoal e profissional necessários à
prestação dos serviços objeto do presente termo contratual;

c) Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias a prestação do serviço;

d) 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;
e) Efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA
oriundos do serviço prestado;
f) 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 RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial do presente contrato, enseja a sua rescisão, na forma estipulada
nos artigos 77 à 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 NONA - VÍNCULO
A presente contratação não gerará entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA qualquer vínculo,
principalmente, de caráter empregatício;
CLÁUSULA DÉCIMA -

DAS SANÇÕES
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O CONTRATADO 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

c)

Declaração de inidoneidade.

legal.

§ 2º A CONTRATADA estará sujeita às mesmas penalidades previstas no item anterior quando:
As sanções estabelecidas neste contrato
responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -

não

eximem

a

CONTRATADA

das

FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Itanhém, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura
persistirem após esgotarem todas as tentativas de composição amigável.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo assinadas, para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Itanhém(Ba), 06 de janeiro de 2020.

ZULMA PINHEIRO DOS SANTOS VAZ
PREFEITA MUNICIPAL

TAMIRES PORTO ALVES
CREDENCIADO (a)

Testemunhas:
Assinatura: ______________________________________
CPF.: ___________________________________________
Assinatura: _______________________________________
CPF.: ____________________________________________
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QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PP-104-2017

Quinto Termo Aditivo ao
contrato n° PP106/17 para
aditamento de prazo, que
entre
si
celebram
a
Prefeitura
Municipal
Itanhém
e
a
empresa
VINICIUS
PEREIRA
MIRANDA PUBLICIDADE,
conforme segue:
O MUNICIPIO DE ITANHÉM, Estado da Bahia, através da Prefeitura Municipal de Itanhém
inscrita no CNPJ sob nº 14.210.512/0001-97, localizada na Praça Castro Alves, Nº 1, Centro,
Itanhém – Bahia, CEP 45.970-970, legalmente representado por sua prefeita, a Sra. Zulma
Pinheiro dos Santos, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
VINICIUS PEREIRA MIRANDA PUBLICIDADE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 27.622.387/0001-74, com sede na Rua José Resende Sobrinho,
nº. 43 – Grinaldo Medeiros, Itanhém - BA, neste ato denominado CONTRATADA, firmam o
presente Termo Aditivo em conformidade com o inciso II do Artigo 57 da Lei 8.666/93,
conforme clausulas e condições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITAMENTO E JUSTIFICATIVAS:
O presente Termo Aditivo tem como finalidade a alteração do prazo constantes do contato nº
PP 104-2017, originário Pregão Presencial nº 026/2017, que passam a fazer parte integrante
do presente termo.
O presente termo aditivo se justifica devido a uma discricionariedade da Administração
Pública em realizar o cumprimento integral do contrato já firmando com a Contratada,
ensejando, desta feita, melhor adequação às finalidades do interesse público para o
cumprimento do referido contrato no corrente ano de 2019, com base no artigo 58 c/c com o
art. 57, inciso II, e parágrafo 4º, todos da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO:
Fica aditivado o prazo de vigência deste contrato até 20/06/2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS:
As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta da Dotação
Orçamentária:
03.01: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2020 – Man. dos Serv. Téc. E Administrativos da Secretaria Municipal de Administração
33903900 – 0100000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
04.01 – FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
2039 – Man. dos Serv. Téc. E Administrativos da Secretaria de Ação Social
33.90.39.00 -0100000 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica
05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2054 – Man. dos Serv. Téc. E Administrativos da Secretaria de Saúde
33903900 - 6102 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica
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06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
2104 – Gestão de Ações Administrativas da Educação
33903900 – 010000 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
E por estarem de pleno e perfeito acordo, para todos os fins legais, assinam as partes o
presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas
abaixo:

Itanhém – BA, 20 de janeiro de 2020.

Zulma Pinheiro dos Santos Vaz

VINICIUS PEREIRA MIRANDA

PUBLICIDADE
Prefeita Municipal

Empresa Contratada

Testemunhas: 1ª _________________________
CPF nº

2ª ________________________
CPF nº
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CONTRATO Nº - CR - 040/2019
Valor global: 43.200,00 (quarenta e tres mil e duzentos reais)

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE ITANHÉM, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ SOB O Nº 14.210.512/0001-97, com sede na Praça Castro Alves,
n° 01 - Centro, Estado da Bahia, neste ato representado pela Sra. Zulma Pinheiro dos
Santos Vaz, Prefeita legitimamente eleita para o cargo, brasileira, casada, inscrita no CPF
sob n° 034.772.565-14 e Cédula de Identidade n° 297862 SSP/ES, residente e domiciliada
na Fazenda Suíssa I, nesta cidade de Itanhém – Estado da Bahia., doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE e THAINAN GOMES SCHIMIDT, portador (a) do RG nº.
297.862 SSP-BA e CPF nº. 034.772.565-14, residente e domiciliado(a) na Rua Afonso Pena,
nº. 16- Itanhém–Bahia, adiante denominado(a) CONTRATADO(a), firmam o presente
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO, regulado pela Lei Federal nº. 8.666/93, nas cláusulas
e condições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a contratação da pessoa física THAINAN GOMES
SCHIMIDT Profissional na área ODONTOLOGIA, o (a) Contratado(a) obriga-se ao serviço como
ODONTÓLOGA do CEO deste município, acordo com as especificações, valores e obrigações
constantes no anexo II do Edital de Credenciamento.
Parágrafo Primeiro: Havendo um número de Profissionais Credenciados maior que a
demanda, será realizado uma rotatividade entre os Profissionais Credenciados, respeitando a
ordem de credenciamento, de forma a assegurar um tratamento isonômico aos contratados;
Parágrafo Segundo: 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 nº 8.666/93), os quais se realizarão mediante
aditamento formalizado nos termos do art. 61, parágrafo único.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os serviços serão remunerados segundo o critério de preço global, de acordo com os valores
fixados no edital e mediante ordem de serviço requisitado. Cada profissional tem um valor
estimado para contratação. Neste caso, o (a) Profissional THAINAN GOMES SCHIMIDT, com
carga horária 40 horas semanais, tem um contrato no valor estimado de R$ 3.600,00 (três mil
e seiscentos reais) mensal.
Parágrafo Primeiro: O pagamento dos serviços será efetuado em 10 (dez) dias após a
emissão da RPA (recibo de profissional autônomo) pessoa física e Nota Fiscal (Pessoa
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Jurídica), que deverá conter atestado de conformidade assinado pela Secretária Municipal de
Saúde ou Técnico Responsável, e ainda, constar em local de fácil visualização, a indicação do
nº da Nota de empenho;
Parágrafo Segundo: No RPA (Recibo de Profissional Autônomo) 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.
Parágrafo Terceiro: 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.
Parágrafo Quarto: Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com
as obrigações e especificações constantes na tabela da Clausula Primeira.
Parágrafo Quinto: 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 - DO PRAZO
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, vigendo para os
períodos subsequentes o preço fixado no contrato ou em tabela oficial publicada na Imprensa
Oficial.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINACEIROS
As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, correrão à conta dos
recursos constantes do orçamento do Órgão requisitante, previamente indicado a saber:
0501

-

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2078

-

MAC - CEO - Centro de Espec. Odontológicas

3.3.90.36

-

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física

0114

-

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde

CLÁUSULA QUINTA

– REGIME DE EXECUÇÃO
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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 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
O (a) CONTRATADO(a), além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal,
obriga-se a:
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 consequência 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.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigações
determinação legal, obriga-se a:

consideradas

contidas

neste

Contrato

por
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a) publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei
federal 8.666/93;

b) Fornecer uniformes, objetos e outros materiais de uso pessoal e profissional
necessários à prestação dos serviços objeto do presente termo contratual;

c) Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias a prestação do serviço;

d) 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;

e) Efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA
oriundos do serviço prestado;
f) 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 RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial do presente contrato, enseja a sua rescisão, na forma estipulada
nos artigos 77 à 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 NONA - VÍNCULO
A presente contratação não gerará entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA qualquer vínculo,
principalmente, de caráter empregatício;
CLÁUSULA DÉCIMA -

DAS SANÇÕES

O CONTRATADO 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;
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b)

Suspensão temporária de licitar com a CONTRATANTE, atendido o prazo máximo

c)

Declaração de inidoneidade.

legal.

§ 2º A CONTRATADA estará sujeita às mesmas penalidades previstas no item anterior
quando:
As sanções estabelecidas neste contrato não
responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -

eximem

a

CONTRATADA

das

FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Itanhém, para dirimir quaisquer dúvidas que por
ventura persistirem após esgotarem todas as tentativas de composição amigável.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo assinadas, para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Itanhém(Ba), 06 de janeiro de 2020.

ZULMA PINHEIRO DOS SANTOS VAZ
PREFEITA MUNICIPAL

THAINAN GOMES SCHIMIDT
CREDENCIADO (a)

Testemunhas:

Assinatura: ______________________________________
CPF.: ___________________________________________

Assinatura: _______________________________________
CPF.: ____________________________________________

Praça Castro Alves, 01 – Fone: (73) 295-2062 – CEP 45.970-970 – Itanhém - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TFMEAFHWLPTTLFRRVR7DQA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
16 de Março de 2020
24 - Ano - Nº 2058

Itanhém

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM
ESTADO DA BAHIA
CNPJ – 14.210.512/0001-97

CONTRATO Nº - CR - 014/2020
Valor global: 33.000,00 (trinta e três mil reais)

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE ITANHÉM, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ SOB O Nº 14.210.512/0001-97, com sede na Praça
Castro Alves, n° 01 - Centro, Estado da Bahia, neste ato representado pela Sra. Zulma
Pinheiro dos Santos Vaz, Prefeita legitimamente eleita para o cargo, brasileira, casada,
inscrita no CPF sob n° 013.655.325-77 e Cédula de Identidade n° 297862 SSP/ES,
residente e domiciliada na Fazenda Suíssa I, nesta cidade de Itanhém – Estado da
Bahia., doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e TIEGO GOMES
ROCHA, portador (a) do RG nº. 12705685-82 SSP/BA CPF nº. 039.031.985-60,
residente e domiciliado (a) na Teixeira de Freitas, nº. 255 – Centro - Itanhém-Bahia,
adiante denominado(a) CONTRATADO(a), firmam o presente CONTRATO DE
CREDENCIAMENTO, regulado pela Lei Federal nº. 8.666/93, nas cláusulas e
condições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a contratação da pessoa física TIEGO GOMES
ROCHA Profissional da área de ENFERMAGEM, o (a) Contratado(a) obriga-se ao serviço
como ENFERMEIRO COORDENADOR DO SAMU deste município, acordo com as
especificações, valores e obrigações constantes no anexo II do Edital de
Credenciamento.
Parágrafo Primeiro: Havendo um número de Profissionais Credenciados maior que a
demanda, será realizado uma rotatividade entre os Profissionais Credenciados,
respeitando a ordem de credenciamento, de forma a assegurar um tratamento isonômico
aos contratados;
Parágrafo Segundo: 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 nº 8.666/93), os quais se
realizarão mediante aditamento formalizado nos termos do art. 61, parágrafo único.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os serviços serão remunerados segundo o critério de preço global, de acordo com os
valores fixados no edital e mediante ordem de serviço requisitado. Cada profissional tem
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um valor estimado para contratação. Neste caso, o (a) Profissional TIEGO GOMES
ROCHA, com carga horária 40 horas semanais, tem um contrato no valor estimado de R$
2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta) reais mensal.
Parágrafo Primeiro: O pagamento dos serviços será efetuado em 10 (dez) dias após a
emissão da RPA (recibo de profissional autônomo) pessoa física e Nota Fiscal (Pessoa
Jurídica), que deverá conter atestado de conformidade assinado pela Secretária
Municipal de Saúde ou Técnico Responsável, e ainda, constar em local de fácil
visualização, a indicação do nº da Nota de empenho;
Parágrafo Segundo: No RPA (Recibo de Profissional Autônomo) 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.
Parágrafo Terceiro: 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.
Parágrafo Quarto: Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade
com as obrigações e especificações constantes na tabela da Clausula Primeira.
Parágrafo Quinto: 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 - DO PRAZO
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, vigendo
para os períodos subsequentes o preço fixado no contrato ou em tabela oficial publicada
na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINACEIROS
As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, correrão à conta dos
recursos constantes do orçamento do Órgão requisitante, previamente indicado a saber:
0501

-

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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2065

-

Gestão do Programa de Atendimento Móvel às Urgências-SAMU192 (MAC)

3.3.90.3600

-

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física

3.3.90.3699

-

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física

0114

-

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde

CLÁUSULA QUINTA

– 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 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
O (a) CONTRATADO(a), além das obrigações contidas neste Contrato por determinação
legal, obriga-se a:
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 consequência 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;
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h)
cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste
edital ou do contrato dele decorrente.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste Contrato por
determinação legal, obriga-se a:
a) publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a
Lei federal 8.666/93;
b) Fornecer uniformes, objetos e outros materiais de uso pessoal e profissional
necessários à prestação dos serviços objeto do presente termo contratual;
c) Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias a prestação do serviço;
d) 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;
e) Efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA
oriundos do serviço prestado;
f) 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 RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial do presente contrato, enseja a sua rescisão, na forma
estipulada nos artigos 77 à 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 NONA - VÍNCULO
A presente contratação não gerará entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA qualquer
vínculo, principalmente, de caráter empregatício;
CLÁUSULA DÉCIMA -

DAS SANÇÕES

O CONTRATADO 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:
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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 PRIMEIRA -

FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Itanhém, para dirimir quaisquer dúvidas que por
ventura persistirem após esgotarem todas as tentativas de composição amigável.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03
(três) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo
assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Itanhém(Ba), 20 de janeiro de 2020.

ZULMA PINHEIRO DOS SANTOS VAZ
PREFEITA MUNICIPAL

TIEGO GOMES ROCHA
CREDENCIADO (a)

Testemunhas:

Assinatura: ______________________________________
CPF.: ___________________________________________
Assinatura: _______________________________________
CPF.: ____________________________________________
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CONTRATO Nº - CR - 033/2020
Valor global: 33.000,00 (trinta e três mil reais)

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE ITANHÉM, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ SOB O Nº 14.210.512/0001-97, com sede na Praça Castro Alves, n°
01 - Centro, Estado da Bahia, neste ato representado pela Sra. Zulma Pinheiro dos Santos Vaz,
Prefeita legitimamente eleita para o cargo, brasileira, casada, inscrita no CPF sob n°
072.946.055-05 e Cédula de Identidade n° 297862 SSP/ES, residente e domiciliada na Fazenda
Suíssa I, nesta cidade de Itanhém – Estado da Bahia., doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e VITOR LUIZ PIRES RUAS, portador (a) do RG nº. 1461748950 SSP/BA CPF
nº. 072.946.055-05, residente e domiciliado(a) na Rua Carijós, s/n – Batinga - Itanhém-Bahia,

adiante

denominado(a)

CONTRATADO(a),

firmam

o

presente

CONTRATO

DE

CREDENCIAMENTO, regulado pela Lei Federal nº. 8.666/93, nas cláusulas e condições
seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a contratação da pessoa física VITOR LUIZ PIRES RUAS
Profissional da área de ENFERMAGEM, o (a) Contratado(a) obriga-se ao serviço como
ODONTOLOGO NA USF 003 deste município, acordo com as especificações, valores e
obrigações constantes no anexo II do Edital de Credenciamento.
Parágrafo Primeiro: Havendo um número de Profissionais Credenciados maior que a demanda,
será realizado uma rotatividade entre os Profissionais Credenciados, respeitando a ordem de
credenciamento, de forma a assegurar um tratamento isonômico aos contratados;
Parágrafo Segundo: 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 nº 8.666/93), os quais se realizarão mediante
aditamento formalizado nos termos do art. 61, parágrafo único.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os serviços serão remunerados segundo o critério de preço global, de acordo com os valores
fixados no edital e mediante ordem de serviço requisitado. Cada profissional tem um valor
estimado para contratação. Neste caso, o (a) Profissional VITOR LUIZ PIRES RUAS, com carga
horária 40 horas semanais, tem um contrato no valor estimado de R$ 2.750,00 (dois mil,
setecentos e cinquenta) reais mensal.
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Parágrafo Primeiro: O pagamento dos serviços será efetuado em 10 (dez) dias após a emissão
da RPA (recibo de profissional autônomo) pessoa física e Nota Fiscal (Pessoa Jurídica), que
deverá conter atestado de conformidade assinado pela Secretária Municipal de Saúde ou Técnico
Responsável, e ainda, constar em local de fácil visualização, a indicação do nº da Nota de
empenho;
Parágrafo Segundo: No RPA (Recibo de Profissional Autônomo) 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.
Parágrafo Terceiro: 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.
Parágrafo Quarto: Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com as
obrigações e especificações constantes na tabela da Clausula Primeira.
Parágrafo Quinto: 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 - DO PRAZO
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, vigendo para os períodos
subsequentes o preço fixado no contrato ou em tabela oficial publicada na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINACEIROS
As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, correrão à conta dos
recursos constantes do orçamento do Órgão requisitante, previamente indicado a saber:
0501

-

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2082

-

Programa de Saúde da Família (SF) - Atenção Básica Variável

3.3.90.36

-

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física

0114

-

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
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CLÁUSULA QUINTA

– 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 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
O (a) CONTRATADO(a), além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal,
obriga-se a:
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 consequência 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.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste Contrato por determinação
legal, obriga-se a:
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a) publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei
federal 8.666/93;

b) Fornecer uniformes, objetos e outros materiais de uso pessoal e profissional necessários à
prestação dos serviços objeto do presente termo contratual;

c) Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias a prestação do serviço;

d) 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;
e) Efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA
oriundos do serviço prestado;
f) 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 RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial do presente contrato, enseja a sua rescisão, na forma estipulada
nos artigos 77 à 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 NONA - VÍNCULO
A presente contratação não gerará entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA qualquer vínculo,
principalmente, de caráter empregatício;
CLÁUSULA DÉCIMA -

DAS SANÇÕES

O CONTRATADO 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.
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c)

Declaração de inidoneidade.

§ 2º A CONTRATADA estará sujeita às mesmas penalidades previstas no item anterior quando:
As sanções estabelecidas neste contrato
responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -

não

eximem

a

CONTRATADA

das

FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Itanhém, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura
persistirem após esgotarem todas as tentativas de composição amigável.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo assinadas, para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Itanhém(Ba), 22 de janeiro de 2020.

ZULMA PINHEIRO DOS SANTOS VAZ
PREFEITA MUNICIPAL

VITOR LUIZ PIRES RUAS
CREDENCIADO

Testemunhas:

Assinatura: ______________________________________
CPF.: ___________________________________________

Assinatura: _______________________________________
CPF.: ____________________________________________
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CONTRATO Nº - CR - 053/2020
Valor global: 33.000,00 (trinta três mil reais)

PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2019

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE ITANHÉM, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ SOB O Nº 14.210.512/0001-97, com sede na Praça Castro Alves,
n° 01 - Centro, Estado da Bahia, neste ato representado pela Sra. Zulma Pinheiro dos
Santos Vaz, Prefeita legitimamente eleita para o cargo, brasileira, casada, inscrita no CPF
sob n° 784.411.297-20 e Cédula de Identidade n° 297862 SSP/ES, residente e domiciliada
na Fazenda Suíssa I, nesta cidade de Itanhém – Estado da Bahia, doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE e WILIANA SENA SILVA CORREIA, portadora do

documento de identidade n.º 0820000850 emitido por SSP/BA e CPF nº.
078.984.537-78, residente e domiciliado na Rua Castelo Branco, nº. 65 – Centro
-Itanhém-Ba, CEP 45.970-000, adiante denominado CONTRATADA, firmam o presente
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO, regulado pela Lei Federal nº. 8.666/93, nas cláusulas
e condições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a contratação da pessoa física WILIANA SENA SILVA
CORREIA, Profissional na área ENFERMAGEM, de acordo com as especificações, valores e
obrigações constantes no anexo II do Edital de Credenciamento.
Parágrafo Primeiro: Havendo um número de Profissionais Credenciados maior que a
demanda, será realizado uma rotatividade entre os Profissionais Credenciados, respeitando a
ordem de credenciamento, de forma a assegurar um tratamento isonômico aos contratados;
Parágrafo Segundo: O CONTRATADO 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 nº 8.666/93), os quais se realizarão
mediante aditamento formalizado nos termos do art. 61, parágrafo único.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os serviços serão remunerados segundo o critério de preço global, de acordo com os valores
fixados no edital e mediante ordem de serviço requisitado. Cada profissional tem um valor
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estimado para contratação. Neste caso, o Profissional WILIANA SENA SILVA CORREIA, com
carga horária 40 horas semanais, tem um contrato no valor estimado de R$ 2.750,00 (dois
mil, setecentos e cinquenta reais) mensal.
Parágrafo Primeiro: O pagamento dos serviços será efetuado em 10 (dez) dias após a
emissão da RPA (recibo de profissional autônomo) pessoa física e Nota Fiscal (Pessoa
Jurídica), que deverá conter atestado de conformidade assinado pela Secretária Municipal de
Saúde ou Técnico Responsável, e ainda, constar em local de fácil visualização, a indicação do
nº da Nota de empenho;
Parágrafo Segundo: No RPA (Recibo de Profissional Autônomo) 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.
Parágrafo Terceiro: 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.
Parágrafo Quarto: Somente serão pagos os serviços que estiverem em conformidade com
as obrigações e especificações constantes na tabela da Clausula Primeira.
Parágrafo Quinto: 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 - DO PRAZO
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, vigendo para os períodos
subsequentes o preço fixado no contrato ou em tabela oficial publicada na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINACEIROS
As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, correrão à conta dos
recursos constantes do orçamento do Órgão requisitante, previamente indicado a saber:
05

-

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

2082

-

Programa de Saúde Família (SF) – Atenção Básica Variável

3.3.90.36

-

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física

0114

-

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde
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CLÁUSULA QUINTA

– 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 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
O CONTRATADO, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obrigase a:
a)
responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato;
b)
c)
arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados ao
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua culpa ou em consequência de erros, imperícia ou
imprudência, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços
contratados;

d)
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;

e)
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;

f)
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.

g)
prestar os serviços acima em alta qualidade e padrão, nos prazos e segundo as
condições aqui convencionadas, responsabilizando-se integralmente pelos serviços
executados;

h)
pagar todas as despesas de viagem, estadia e alimentação de seus funcionários, em
eventuais deslocamentos que se façam necessários, sendo reembolsado pela CONTRATANTE;

i)
cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste edital
ou do contrato dele decorrente.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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O CONTRATANTE, além das obrigações
determinação legal, obriga-se a:

consideradas

contidas

neste

Contrato

por

a) publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei
federal 8.666/93;

b) Fornecer uniformes, objetos e outros materiais de uso pessoal e profissional
necessários à prestação dos serviços objeto do presente termo contratual;

c) Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias a prestação do serviço;

d) 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;

e) Efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA
oriundos do serviço prestado;

f) 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 RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial do presente contrato, enseja a sua rescisão, na forma estipulada
nos artigos 77 à 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 NONA - VÍNCULO
A presente contratação não gerará entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA qualquer vínculo,
principalmente, de caráter empregatício;
CLÁUSULA DÉCIMA -

DAS SANÇÕES
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O CONTRATADO 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

c)

Declaração de inidoneidade.

legal.

§ 2º A CONTRATADA estará sujeita às mesmas penalidades previstas no item anterior
quando:
As sanções estabelecidas neste contrato não
responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -

eximem

a

CONTRATADA

das

FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Itanhém, para dirimir quaisquer dúvidas que por
ventura persistirem após esgotarem todas as tentativas de composição amigável.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo assinadas, para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Itanhém(Ba), 06 de janeiro de 2020.

ZULMA PINHEIRO DOS SANTOS VAZ
PREFEITA MUNICIPAL

WILIANA SENA SILVA CORREIA
CONTRATADA

Testemunhas:
Assinatura: ______________________________________
CPF.: ___________________________________________
Assinatura: _______________________________________
CPF.: ____________________________________________

Praça Castro Alves, 01 – Fone: (73) 295-2062 – CEP 45.970-970 – Itanhém - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TFMEAFHWLPTTLFRRVR7DQA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

