CONTRATO N° 054/2018 -FMS

As partes abaixo identificadas tern, entre si, justas
e acertado os termos do contrato de
credenciamento para prestagao de servigos n
area de satlde, que se regera pelas normas
principios do direito Administrativo, pela Lei

8.666/1993, pelo edital de credenciamento
001/2018 e pelas clausulas e condig6es
seguintes:

FUNDO MUNICIPAL DE SAODE, Estado de Goias, pessoa Juridica de direito pdblico
interno, com sede na Av. Tancredo Neves, Qd. 19, Lt. 05, Setor do Estadio, CEP
76520-00, inscrito no CNPJ n° 11.307.617/0001-70, representado pelo Senhor Gestor
do FMS, SALOMAO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR, nomeado pelo DECRETO
MUNICIPAL N° 003/2017, inscrito no CPF sob n° 694.285.811-00, residente e
domiciliado nesta cidade, denominado CONTRATANTE; e de outro lado JARDELMA
JOSE MARTINS , brasileira, portadora da ldentidade n° 4708285-2 via- DGPC GO e
inscrito no CPF sob o n° 011.988.631-61, lnscrigao no conselho sob n° 920.213,

profissional T6cnico em Enfermagem, enderego R. 04, Qd. 06, LT. 04, S/N Setor Maria
Xavier Caiado, Crixas - GO, doravante denominado CONTRATADO, tern justo e
contratado, o que mutuamente aceitam e outorgam mediante as clausulas seguintes:

I -FUNDAMENTO

1.1. Este contrato se fundamenta no Edital de Credenciamento n° 001/2018 realizado
pela Administragao Municipal, estando as partes sujeitas as normas das Leis Federais
n° 8.666/1993, e considerando as exigencias contidas na lnstrugao Normativa n°
007/2016 e 001/2017, ambas exaradas pelo Tribunal de Contas dos Municipios, bern
como as clausulas e as condig6es a seguir pactuadas.

1[ -D0 0BJETO

I

2.1. Contratagao de Profissional Especializado na Prestagao de Servigos como
+ecnica em enfermagem, em regime de plantao 12 HORAS, dos servigos constantes
das Tabelas de Servigos Prestados aprovado pelo Conselho Municipal de Saade,
onde a CREDENCIADA desenvolvefa por este instrumento servigos de seus
profissionais em sadde, consistindo especialmente nos procedimentos permitidos em
lei e pelo conselho de classe respectivo, desde que propicias as condie6es materiais
da prestaeao dos servigos sem vinculos trabalhistas, conforme quadro abaixo
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TECNICO EM ENFERMAGEM

R$ 120,80

Valor mensal: 2.174,40

VALOR GLOBAL

R$ 13.046,4b

I,[1 -DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES
3.1 -Constituem obrigag6es e responsabilidades da CREDENCIADA:

a) Correfao por conta da Contratada todas as despesas, enfim todos os
custos diretos e indiretos, tais como: impostos, fretes, transporfe,
despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos
necessarios a fiel execueao desse termo respectivo.
b) A Contratada esfa obrigada a prestar todos os esclarecimentos que
forem solicitados pela fiscalizagao da Contratante.

c) A Contratada devefa manter-se, durante toda a execugao do contrato,
em compatibilidade com as obrigag6es assumidas nesse termo, todas
as condig6es de
respectiva.

habilitagao e qualificagao exigidas

na

licitaeao

d) A Contratada esta obrigada a responsabilizar-se por danos causados
diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou
dolo na execueao desse termo, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade e fiscalizagao ou o acompanhamento da Contratante.
e) Contratada esta obrigada a assumir a responsabilidade por todas as
providencias e obrigae6es estabelecidas na legislagao especffica de
acidentes de trabalho, quando: em decorrencia da esp6cie, forem
vitimas seus empregados no desempenho dos servigos ou em conexao
com eles, ainda que ocorridas em dependencias da Contratante.
f)

Os beneficios previdenciarios e demais direitos trabalhistas do
contratado, deverao ser requeridos junto ao regime de previdencia geral,
a que serao vinculados, nao cabendo a administragao resguardar tais
direitos, tendo em vista a instrugao normativa 01/2018.

b) a Contratante designafa fiscal para acompanhar a fiel execugao do respectivo
termo, ficando todo e qualquer pagamento submetido a certificaeao da perfeita e
adequada execugao do objeto que trata este Termo.
c) diligenciar quaisquer ag6es em desacordo com o contrato;

d) proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

e) emitir todas informag6es necessarias para que o contratado execute o contrato de
maneira eficaz.

lv - DO CONTROLE E FISCALIZACAO

a)
A
fiscalizaeao
da
contratagao
sera
exercida
pelo
servidor
designado, ao qual competira dirimir as ddvidas que surgirem no curso da execugao
do contrato, e de tudo clara ciencia a Administragao.
b)
A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade
da
fprnecedora,
inclusive peranfe
terceiros,
qualquer ou
irregularidade,
que
-resultante de imperfeig6es
tecnicas,
vicios por
redibit6rios,
emprego de ainda
material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica em
corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

c)
0 fiscal do contrato anotara em registro pr6prio todas as ocorrencias
relacionadas com a execueao do contrato, indicando dia, mes e ano, bern como o
nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis.

V -DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1. 0 pagamento sera efetuado, mensalmente e/ou conforme a execugao de cada
servieo excepcional, de acordo com os valores aprovados pela Secretaria Municipal
de Sadde, mediante fatura de produgao emitida pelo CREDENCIANTE;

5.2. 0 Municipio efetuara o pagamento, considerando os valores brutos, conforme
Resolugao do Conselho Municipal de Sadde;

Vl - D0 PRAZO DE VIGENCIA

6.1. 0 presente contrato de credenciamento vigorafa a partir da assinatura deste
instrumento e findafa em 31 de dezembro de 2018.

Vll -DOS RECURSOS 0RCAMENTARIOS

I

As despesas resultantes dos credenciamentos a que se refere o presente Edital serao
cobertas pelo Ongamento vigente no exercicio de 2018, com a seguinte dotagao

FUNDO MUNICIPAL DE SAODE: lvIANUTENCAO DO END MUL. DE SAODE

13.05.10.301.1019.2.058-3.1.90.34.00-102 0uTRAS DESPESAS DE PESSOAL D.
DE CONTRATOS TERCEIRIZADOS.

0 valor supracitado, por ser meramente estimativo, podera ser aditivado, quando
suprimido, aumentado por reajuste determinado pela Secretaria Municipal de Satide
ou o acfescimo da demanda e/ou tamb6m por remanejamento de recursos, conforme
definido pela Administragao, durante a execueao do Contrato.

Vl]l -DA EXECUCA0 D0 CONTRATO

8.1. 0 presente instrumento contratual devefa ser executado fielmente pelas partes,
de acordo com as clausulas avengadas, nas normas do direito ptlblico e, no que
couber, as normas da Lei n° 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequencias
de sua inexecugao total ou parcial.

lx - DA RESCISAO DO CONTRATO
9.1. Configuram motivos para rescisao do contrato as raz6es descritas no artigo 78,
inciso I a Xvlll e tambem podefa ser:
I - por ato unilateral da Administragao, nos casos enumerados nas alineas "a'', "b",
``c", "d" e "e'', formalmente motivados em autos de processo, em que se assegurafa ao
CREDENCIADA, o contradit6rio e a ampla defesa:
a) Nab cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais;
b) Nao atendimento das determinag6es regulares da Secrefaria Municipal de

Satlde, destinadas a regulamentagao e desenvolvimento dos servigos
profissionais Credenciados;
c) Raz6es de interesse ptlblico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal, exaradas em processo
administrativo;

d) A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do contrato;
e) Quando do chamamento dos aprovados no concurso ptlblico.
11 -Em qualquer epoca, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de
credenciamento, desde que haja conveniencia para a Administraeao;
Ill -Judicial, nos termos da legislagao civil patria.

x _ DAS ALTERAcOEs,pRORROGAc6Es
10.1. DA ALTERACAO -Qualquer modificaeao de forma, qualidade e quantidade

(supressao ou acfescimo), podera ser determinada pela Administragao Ptlblica ou por
acordo das parfes nos casos previstos no artigo 65, I e 11, da Lei n° 8.666./93,
observado o limite estabelecido no pafagrafo primeiro do referido dispositivo legal.

10. 2. DA PRORROGAeAO --0 presente contrato podefa ser prorrogado por iguais
e sucessivos periodos, por acordo dos credenciados, conforme determina Qat±,-57 da
Lei 8.666/93, mediante termo aditivo.

ey

10.3. Toda alteragao ou prorrogagao devefa ser procedida por termo aditivo atendido
ao disposto nos artigos. 57 e 65 da Lei n°. 8.666, de 21 de 1993.

X[ -DAS MULTAS/PENALIDADES
11.1. DA MULTA -Sem prejuizo das sang6es administrativas previstas na Segao 11,
do Capftulo lv da Lei n° 8.666/93 o CREDENCIADA podefa incorrer na multa de 2%

(dois por cento) sobre o valor estimado do presente instrumento, a parte que
descumprir qualquer clausula ou condigao nele ajustada.
12. 2. DA PENALIDADE - Pela inexecugao total ou parcial do contrato, alem da
aplicagao da multa prevista deste Edital, podera o CREDENCIANTE, garantida pfevia
defesa no prazo de 5 (cinco) dias dteis, em processo administrativo, aplicar as
seguintes sang6es a CREDENCIADA:
I -Advertencia;

11 - Suspensao do direito de credenciar com o CREDENCIANTE em fungao da

natureza e da gravidade da falta cometida, sendo:
a) Por 6 (seis) meses - quando a credenciante recusar, inj.ustificadamente, assinar o
contr_ato ou recusar a cumprir com a proposta apresentada;
b) Por 1 (urn) ano -quando a CREDENCIADA prestar servigo de qualidade inferior ou
diferente das especificag6es contidas no contrato;

c) Por ate 2 (dois) anos, mos casos em que a inadimplencia acarretar prejuizos ao
CREDENCIANTE.

Xl[ -DAS CONRIC6ES GERAIS

12.1. 0 Credenciamento a que se refere o presente instrumento e de cafater
associativo e/ou aut6nomo, nao podendo o(a) CREDENCIADO(A) pleitear quaisquer
direitos outros que nao os aqui aveneados.
12.1.1. A presente contratagao NAO GERA VINCULO TRABALHISTA.

12.2. O(A) CREDENCIADO(A) que pretender rescindir o presente contrato devefa
manifestar sua intengao, por escrito, com antecedencia de, pelo menos, 30 (trinta)
dias, a menos que seja obrieado por determinagao judicial ou termo de ajuste de
conduta com o Ministerie pdblico Estaduel.

I

XllI -DOS CASOS OMISSOS
13.1. A presente avengada e regida pela lnstrugao Normativa n° 007/2016 e 001/2017
do TCM -Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goias e Lei n° 8.666, de
21/06/9 e especialmente os casos omissos neste instrumento.

I

XIV - DO FORO
14.1 E competente o Foro da Comarca Nova Crixas -Goias para dirimir quaisquer

quest6es oriundas deste contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, digitou-se o presente contrato em 03 (tres
vias) de idual teor e forma, sendo que uma delas constituifa o arquivo cronol6gico da
Prefeitura, que ap6s lido e achado conforme pelas parfes, na presenga das
testemunhas abaixo declaradas, foi em tudo aceite, sendo assinado pelas partes.

Gabinete do Gestor Municipal de Sat]de NOVA CRIXAS, Estado de Goias, aos 02 dias
do mes de Julho de 2018.

CREDENCIADA

Testemunhas:

Assinatura

Nome:

CPF: 05\ .L{ G)Lf . c25 ( ~ 01

Nome:

I

