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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

coNTRATO No O2l2019

CONTRATO DE PRESTAçAO DE SERVIçOS QUE
ENTRE SI CELEBR4M, DE UM LADO, O FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE ARETA BRANCA, E, DO
OIJÍRO, A ESTRAÍÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E
]URÍDICA LTDA, DECORRENTE DA
TNEXIGIBILIDADE DE LICITAçAO N" O2/2019

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA/SE, iNSCT|tO NO CNPJ SOb O N"

11.402.091/0001-08, localizado à Rua Heracliton Diniz, no 90, Centro, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. FRANCISCO
JOSE SAMPAIO, brasileiro, casado, dentista, portadora do RG no 2'889.856 SSP/PE e do
CPF no 222.577.313-34, residente e domiciliado em Areia Branca/SE; e a empresa
ESTRATÉGrA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPI sob o no 14.757.053/0001-66, com sede à Rua Euclides Góis, no

1.499, Atalaia, Aracaju/SE, doravante denominada CONTRATADA, neste ato,
representada pelo Sr. IORGE ELIAS MENEZES TELES, portador do RG 1 337.782 SSP/SE
e do CPF 000.147.465-06, têm justo e acordado entre si o presente Contrato de Prestação
de Serviços, de acordo com as disposições regulamentares contidas na Lei no 8.666, de 21

de junhode 1993, e suas alterações posteriores, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo de Inexigibilidade de Licitação no 02/2019, mediante cláusulas e condições
seg u intes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO ( rt.55, inciso L da Lei n o 8.666 /93).
Constitui objeto deste contrato é a prestação de serviços especializados na captaç ão de
recursos, gestão de projetos e elaboração de prestação de contas para o Fundo Municipal
de saúde deste Município.

C LAUSU SEGUNDA DO REGI ME DE EXECUCAO ( a rt. 55. inciso IL da Lei no

8.666/93).
Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, sob a forma de execução
indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com as necessidades do

Fundo Municipal de Saúde, visando à perfeita consecução do objeto deste Contrato.

CLÁUSUL TE RCEI RA DOP ECO. DAS CONDIC ES DE PAGAMENTO íârt. 55.
inciso III. da Lei no 8,666/93).
A CONTRATANTE pagará à CoNTRATADA a importância global de R$ 38.400,00 (trinta e

oito mil e quatrocentos reais). O pagamento será efetuado, mensalmente, em parcelas no
valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).
§1o - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, em até 30 (trinta) dias, na

sede da CONTRATANTE, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente
atestada pelo setor responsável pelo recebimento do serviço.
§2o - Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com
o documento de cobrança, prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e prova
de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e perante o FGTS -
CRF e Débitos Tra ba lh ista.
§3o - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto houver pendência de
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
§4o - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
§50 - Os preços serão fixos e irreajustáveis, durante o período contratado.
§60 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor
mencionado no caput desta Cláusula, o Indice Nacional de Preços ao Consumidor -
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CLÁUSULA OUARTA. DA VIGÊNCIA íATt. 55. iNCiSO IV, dA LEi NO A.666/93)
o presente contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data

de sua assinatu ra.
parágrafo único - o prazo contratual acima mencionado poderá ser, excepcionalmente,
prorrógado na ocorrência das hipóteses previstas nos incisos do arl. 57, §IVo da Lei no

8.666/93.

CLAUS ULA OUINTA - or execucÃo DOS SERVI cos íArt. 55 tnciso IV. da Lei no

8.66 /93)
Os serviços deverão ser executados na sede da CONTRATADA, em con form idade com o
Projeto Básico apresentado na Proposta

ULA SEXT DOTACA O ORCAMEN rÁnIl ía 55. rnct o da Lei n. o
CLAU
a.666/93).
As despesas com o pagamento do referido objeto

assifica ao or amentária deta lhada abaixo:
PROJETO

OU ATIVIDADE
CLASSIFICAç o

UNIDADE ECONOMICA
1932 206 3 3390.39.00

estão previstas no orçamento 2018 deste

FONTE DE
RECU RSOS

CLA ETIM IR
inciso vII e XIIL d Lêi no 8.666/93).

ENALI ADES E MULTÂS íArt.55. ts

P a

ete-se a:
meira deste instru mento.
m de orientar e acompanhar

inotnc o VII. d Le

LI

A CONTRATADA, durante a vagência deste Contrato, comprom
I - Prestar os serviços profissionais constantes da clausula pri

II - Comparecer a sede do MUNICIPIO, quando necessário, a fi
"in loco" os serviços decorrentes deste contrato. 

das.III - Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações inicialmente pactua

A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

I - Fornecer à CONTRATADA, ãm tempo hábil de, no máximo, até o dia 10 (dez) do mês

subsequente ao solicitado, todas as informações e documentos necessários ao fiel

desempenho do presente Contrato.
II - Efetuar o pagamento na forma e prazo acordados neste instrumento'

DÂS PCLA US tlar)rTA Â-
a.66 /93)

pela inexecução total cu parcial do
E poderá aplicar à CoNTRATADA as

66/93, garantida a Prévia defesa:

Pelo atraso injustificado na execução do Contrato,
objeto pactuado, conforme o caso, a CONTRATANT
seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei no 8.6
I - adve rtência;
II - multa de 0,5olo (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10o/o (dez por

cento) sobre o valor do CoÃtrato, em decorrência de atraso injustificado no início dos

se rviços;
III j multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de

inexecução total ou parcial do mesmo;
IV - suipensão temporária de participar em Iicitação e impedimento de contratar com a

Administração do Contratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
v - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçã,o Pública. )."..

CLÁ DA ÍIESC ISA rt íârt- 55- II da I êi no I .66 6 /(l3\-.isô VIUS II LÀ N oNA-
I ndependentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extraiu
motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77

d iciais, constituem
e 78, na forma do
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arligo 79, da Lei no 8.666/93.
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§10 - o presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência
ãdministrativa, a JuÍzo da CONTRATANTE, sem que caiba à C9NTRATADA qualquer ação

ou interpelação j ud icial.
§20 - No caso de rescasão do contrato na forma do pará9rafo anterior, a contratante fica

ãbrigado a comunicar tal decisão à C9NTRATADA, por escrito, no mínimo com 30 (trinta)
d ias de a ntecedência.
§3o - Na ocorrência da rescisão prevista no caput desta cláusula, nenhum ônus recairá

Àobre a CONTRATANTE em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 20 do artigo
79 da Lei no 8.666/93 e alterações.

CLAUSULA DECIMA - D S DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE R scrsÃo
íArt.55. inciso Ix, da Lei no 8.666/93)'
llu nipat"re áá rescisão administrativa do presente Contrato, a CoNTRATADA reconhece,

de logo, o direito da CoNTRATANTE de adotar, no que couberem, as medidas previstas no

artigo 80 da Lei no 8.666/93.

CLAUS ULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLA O APLICAV L A EXECUC oDo
CO NT ATOEOSC OS OMI s íart.55, nciso XIL da Lei no 8.666 /93).
O presente Contrato fundamenta-se:
I - nos termos da Inexigibilidade de Licitação no 02/2019 que, simultaneamente:

. Constam do Processo Administrativo que a originou;

. Não contrariem o interesse público;
II - nas demais determinações da Lei no 8.666/93;
III - nos preceitos do Direito Público; ..
IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos contratos e nas disposições do

Direito Privado.
Éiàg."f" único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em

decoriência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião,

Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉcrul se U N DA - DAS ALTERACOES íA 65. Lei no 8.666l93).
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no

artigo 65 da Lei no 8.666/93, desde que devidamente comprovados'

5ro - o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

ãcréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65,

§1o da Lei no 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato'

§2o - t\enhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta

ãondição, salvo as supressões resuitantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo

com o art.65, §20, II da lei no 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
nrfart"r contrutantes elegem o Foro da Cidade de Areia Branca, Estado de Sergipe, como

único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do

presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.
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E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento, a fim de
que produza seus efeitos legais.

Areia Branca/SE, 02 de janeiro de 2019.

FUNDO MUNTqIPAL DElls4UDE
ContrFtante I

FRANCISCO ,('SE SAMqAIO

ú*

Gestor do FMS
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CN URIDICA LTDA

EZES TELES
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