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Processo Adm. 028/2018 Inexigibilidade 006/2018

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS "ASSESSORIA EM GESTÃO JUNTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE" N°. 031/2018

Contrato celebrado entre o Município de IUIU/BA,
através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE lUlU - CNPJ10.540.906/0001-52, neste
ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal e a
Secretaria de Saúde, doravante denominado de
CONTRATANTE, e do outro lado a pessoa física
MARIANA AMARAL ALMEIDA - CPF nO.
040.097.255-75, doravante denominada
simplesmente de CONTRATADA, respectivamente,
para execução de serviços técnicos especializados em
gestão de serviços da saúde pública de acordo com as
Cláusulase condições seguintes:

O MUNiCíPIO DE IUIU/BA, neste ato representado pela FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE IUIU/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJsob o nO
10.540.906/0001-52, com sede na Praça Abílio Pereira, 232 - centro, vinculado a
Prefeitura Municipal de IUIU/BA, aqui representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
REINALDOBARBOSADE GÓES, Brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula
de identidade n° 04923403-07 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nO 608.929.435-72,
residente e domiciliado na cidade de IUIU/BA, e pela Secretária Municipal de Saúde
OSANA MALHEIROS VILAS BOAS, brasileira, casada, servidora pública, portador da
cédula de identidade nO 02.077.730-25, inscrito no CPF sob o nO 247.667.985-20,
residente e domiciliada na cidade de IUIÚ/BA, a seguir denominada simplesmente
CONTRATANTEe a pessoa física MARIANA AMARAL ALMEIDA, inscrita no CPF sob
N0 040.097.255-75 e RG sob N° 11.286.343-41 SSP/BA, com domicílio na Rua
Plínio Salgado, 386, Apto. 202, Vomita Mel - CEP 46.430-000 - na cidade de
Guanambi/BA, abaixo assinado, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA,
firmam o presente contrato, na forma e condições que se seguem:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Este contrato tem por finalidade a contratação de pessoa física para prestação de serviços
técnicos especializados em assessoria de gestão de serviços da saúde pública. Devendo a
contratada desempenhar os serviços abaixo descritos:

• Assessoria especializada em gestão e auditoria em saúde a Secretaria Municipal de
Saúde;

• Assessoria especializada em gestão a coordenação da atenção básica do município;
• Elaboração e Acompanhamento dos instrumentos de gestão da saúde (plano anual

de saúde, relatório anual de gestão, programação anual de saúde, etc.);
• Organização e acompanhamento do Conselho Municipal de Saúde;
• Levantamento e acompanhamento dos indicadores de saúde, incluindo o SISPACTO

e PMAQ.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO

Os serviços aludidos na Cláusula anterior serão executados dentro dos prazos
estabelecidos em Lei, quando for o caso ou nas datas especificadas. Este contrato tem
início na data da assinatura, com duração até 31 de Dezembro de 2018, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses,
observadas as disposições do inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E VIGÊNCIA

o preço global dos serviços será de R$ 21.160,00 (vinte e um mil cento e sessenta
reais), em 10 (dez parcelas) mensais pela execução dos serviços objeto correspondentes
à área de autuação, no valor de R$ 2.116,00 (dois mil cento e dezesseis reais) cada.

CLÁUSULA QUARTA - DA RELAÇÃO JURÍDICA DA CONTRATADA

A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTEe a CONTRATADA.

Parágrafo Único - É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA,caso se
faça necessário, a utilização de pessoal para a execução do objeto deste contrato,
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incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes
de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser
transferidas para o CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução dos serviços objeto do presente Contrato, na importância
prevista na Cláusula anterior correrá à Conta da:

Unidade Orçamentária - Secretaria de Saúde - SESAD
02.80.2005/3.3.9.0.36.00 - Gestão das Ações Piso de Atenção Básica - PAB
02.80.2007/3.3.9.0.36.00 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde

Parágrafo Único - (Das previsões Orçamentárias) - Fica o Poder Executivo obrigado
a fazer prever, nas propostas orçamentárias subsequentes, vigentes durante o tempo de
duração deste contrato, dotações suficientes para atender as obrigações aqui
estabelecidas.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Correrão por conta da CONTRATADAas despesascom combustível, hospedagem, viagens,
alimentação e passagens quando a serviço da PREFEITURA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Salvo ocorrência de força maior, plenamente justificável na forma do CCB, o não
cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, importará para a parte faltosa, no
pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DO PREÇO

Os valores estipulados na Cláusula Terceira serão reajustados na mesma proporção e
índice da inflação utilizado pelo Governo Federal na atualização de suas obrigações,
garantido sempre o equilíbrio econômico financeiro do contrato, nos termos e normas
gerais da Lei Federal No. 8.666/93 de Licitações e contratos administrativos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU •
ESTADO DA BAHIA lUlU

E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87
QBilhJ" 1M ... 'Bp',

A Força do Povo

PROC.I\DM 028/2018 - INEXIGIBILlDADE 006/2018
CTR 031/2018

CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO

A execução do presente contrato será avaliada pelos órgãos competentes do
CONTRATANTE, mediante procedimentos de supervisão, os quais observarão o
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer
outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADAfacilitará ao CONTRATANTEo acompanhamento e
a fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem
solicitados pelos servidores do CONTRATANTEdesignados para tal fim.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese é assegurado a CONTRATADAamplo direito
de defesa nos termos da Lei Federal de licitações e contratos administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA

O presente contrato é celebrado com inexigibilidade de licitação de acordo com o que
estabelece o art. 25, Inciso II da Lei Federal nO8.666/93 de 21.06.93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento de qualquer de
suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a
licitações e contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula

Sétima.

Parágrafo Único - A CONTRATADAreconhece desde já os direitos do CONTRATANTEem
caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos

administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

O resumo do presente contrato será afixado no mural da Prefeitura Municipal, bem como
no D.O.M. (Diário Oficial do Município) por meio eletrônico, no prazo de 20 dias, contados
da data de sua assinatura.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO

o presente contrato reqer-se-á pelo disposto na Lei 8.666/93 e os casos omissos aplicar
se-á subsidiariamente as leis especiais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

As partes contratantes elegem o Fórum da Comarca da CARINHANHA/BA, para dirimir
qualquer dúvida do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado

" que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias
datilografadas nos claros, todas de igual forma e teor, contratante e contratada, na
presença de duas testemunhas a tudo presentes.

PREF
REINALDO BARBOSA DE GÓE

,®oo --,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OSANA MALHEIROS VILAS BOAS
DECRETO N° 037/2017

~

( Lw.~J.OmQ Uroo:\n9 ih\~V \!1ARIANA AMA LALMEIDA
CVi: nO. 040.097.255-75

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- '57

5



3
IUIÚ
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UCITACOES

Fundo Municipal de Saúde de IUIU/BA - RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILlDADE DE
LICITAÇÃO. Em cumprimento às disposições do art. 26, da Lei 8.666/93, RATIFICO a Inexigibilidade
de Licitação 006/2018, formalizado através do Processo 028/2018 pela Comissão Permanente de
Licitações, com base no inciso II, art. 25 da lei 8.666/93 corroborado com inciso III do art. 13 da mesma
lei. Objeto: prestação de serviços técnicos especializados em assessoria de gestão de serviços da
saúde pública, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2018; através da
Pessoa Física: MARIANA AMARAL ALMEIDA - CPF nO. 040.097.255-75, com domicílio na Rua Plínio
Salgado, 386, Apto. 202, Vomita Mel - CEP 46.430-000 - na cidade de Guanambi/BA, pelo valor global
de R$ 21.160,00 (vinte e um mil cento e sessenta reais). IUIU(BA), 01 de março de 2018. Reinaldo
Barbosa de Góes - Prefeito Municipal.

Este documento toi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certltlcaçào de Documentos Eíetrónicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https:!ivJww.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8C9C-C8C8-FD78-981F.
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CONTRATOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N° 031/2018. Em
cumprimentoàs disposiçõesdo ParágrafoÚnico,do art. 61, da lei 8.666/93,torna-se públicoa síntesedo
ContratoAdm. de Prestaçãode Serviços de Assessoria de Gestão de Serviços da Saúde Pública, com
quatorzecláusulas, celebradocom a seguinte Pessoa Física: MARIANA AMARAL ALMEIDA - CPF nO.
040.097.255-75,no valor global de R$ 21.160,00 (vintee um mil cento e sessenta reais). Objeto: Objeto:
prestação de serviços técnicos especializadosem assessoria de gestão de serviços da saúde pública,
solicitado pela Secretaria Municipalde Saúde, durante o exercício de 2018. Data Contrato: 01/03/2018-
Vigência: 01/03/2018 a 31/12/2018 Dotação Orçamentária: 02.80.2005/3.3.9.0.36.00;
02.80.2007/3.3.9.0.36.00.Origemdo Contrato:Processo Adm. 028/2018- Inexigibilidade de Licitação
006/2018,art. 25, Inciso II da lei 8.666/93,corroboradocom Inciso III, art. 13 da mesma lei. Assinaturas:
pelo Contratado: Mariana Amaral Almeida; pela Contratante Reinaldo Barbosa de Góes, Prefeito
Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e c;erliiícação de Documento_~~I,et'-ôni~?~ r

Pam verificar as assinaturas v{Jao site https:ilv."NvJ.portaldeasslnaturas.com.br:443 e utilize o codiqo 8C9C-\"B\"8-FD, 8-981 r.


