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ESTADO DE SERGIPE

T,tUNTCÍPTO DE AREIA BRANCA
FUNDo MUNTcTPAL or saúoe

CoNTRATO No O2l2O2O

coNTRATo DE pREsrAÇÃo DE sERVIÇos euE ENTRE sI
CELEBRAM, DE UM UDO, O FUNDO MUNICIPAL- DE
SAUDE DE ARETA BRANCA, E, DO OUTRO,.A ESTRATEGIA
CONSULTORIA TECNICA E ]URIDICA LTDA,
DECORRENTE DA TNEXIGIBILIDADE DE LICÍTAÇAO NO

o2/2020

â FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNPI sob o n"
', 1.402.091/0001-08, localizado à Rua Heracliton Diniz, no 90, Centro, doravante
(renominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. FRANCISCO
JOSE SAMPAIO, portadora do RG no 2,889.856 SSP/PE e do CPF no 222.5U.313-34; e
a empresa ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURIDICA LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 74.7 57 .O53l0001-66, com sede à Rua Euclides
Góis, no 1.499, Atalaia, Aracaju/SE, doravante denominada CONTRÂTADA, neste ato,
reprêsentada pelo Sr. JORGE 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 junho de 1993, e suas alterações posteriores, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo de Inexigibilidade de Licitação no O2/2o20, mediante cláusulas e condições
seg u intes:

cr-Áusur-l PRTMETRA - Do oBrETo ( rt.55. inciso L da Lêi no 8.666/93).
Constitui objeto deste contrato e a prestação de serviços especializados na captação de
recursos, gestão de projetos e elaboração de prestação de contas para o Fundo Municipal
'i: Saúde deste Município.

]:: Â1ISTJLÀ SEGUNDÂ DO REG IME D E YFCtlaÀô íârt- 55- inciso II- dâ 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 I\4unicipal de Saúde, visando à perfelta consecução do objeto deste Contrato'

crÁusule rencelna - oo pneco, ols conotcÕes or plcauerro (art, ss.
inciso IIL 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).
§10 - 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
clocumento de cobrança, prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e prova de

'..oularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e perante o FGTS - CRF
.:bitos 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 atualiz
mencionado no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao
INPC/IBGE.
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8.666/93)
- p|esente Contrato terá prazo de vigência de doze meses, a partir da data de sua
assinatu ra.
Parágrafo único - O prazo contratual acima mencionado poderá ser, excepcionalmente,
prorrogado na ocorrência das hipóteses previstas nos incisos do art.57, §IVo da Lei no
8.666/93.

CLÁUSULA OUINTA - DA EXECUCÃO DOS SERVICOS (Art. 55, iNCiSO IV, dA LCi NO

8.666/93)
Os serviços deverão ser executados na sede da CONTRATADA, em conformidade com o
Projeto Básico apresentado na Proposta.

cLÁusuLA sExTA - DoTAcÃo oRCAMENTÁRIA (art. 55, inciso v, da Lei n. o

8,666/931,
As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento 2018 deste
Fundo conforme classifica o or amentária deta lhada a ba ixo:

CODIGO DA
UNIDADE

7932

CLAUSULA SETIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (ATt. 55,
inciso VII e XIII, da Lei no 8.666/93).
A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
I - Prestar os serviços profissionais constantes da clausula primeira deste instrumento.
II - Comparecer a sede do MUNICIPIO, quando necessário, a fim de orientar e acompanhar
"in loco" os serviços decorrentes deste contrato.
IiI - Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações inicialmente pactuadas,
A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
I - Fornêcer à CoNTRATADA, em 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.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS íArt. 55, iNCiSO VII, dA LEi NO

1.â6§./e3)
' . atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do
objeto pactuado, conforme o casof a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei no 8.666/93, garantida a prévia defesa:
I - advertência;
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 Contrato, em decorrência de atraso injustificado no início dos
serviços;
III - multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de
inexecução total ou parcial do mesmo;
IV - suspensão temporária de participar em licitação 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 Administração Pública.

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, const
motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na fo

.lSULA OUARTA - DA VIGENCIA (Art. 55, inciso IV, d

PROJETO
OU AT]VIDADE

CLASSIFICAÇAO
ECONOMICA

FONTE DE
RECURSOS

2063 33903900 72tL

atligo 79, da Lei no 8.666/93
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cLÁusuLA NoNA - DA RESCTSÃO (art. 55, inciso VIIr, da Lei no 8,666/93).
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único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na ex
presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.

cr-Áusula oÉcrul rrncernl - oo rono
As partes contratantes eleg em o Foro da Cidade de Areia Branca, Estado de Sergipe, mo

o

§1o - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência
administrativa, a luízo da CoNTRATANTE. sem que caiba à CONTRATADA qualquer ação
ou interpelação jud icia l.

§2o - No caso de rescisão do Contrato na forma do parágrafo anterior, a Contratante fica
obrigado a comunicar tal decisão à CONTRATADA, por escrito, no mínimo com 30 (trinta)
dias de antecedência,
§3o - Na ocorrência da rescisão prevista no caput desta cláusula, nenhum ônus recairá
sobre a CONTRATANTE em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 20 do artigo
79 da Lei no 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - Dos DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO
íArt.55, inciso Ix, da Lei no 8,666/93).
Na hipótese de rescisão admrnistrativa 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.

cúusur-l oÉcrul pntmrrm - oa lectstacÃo lpl-tcÁvet À execucÃo oo
CoNTRATO E OS CASOS OMTSSOS íart. 55, inciso XII, dâ Lei no 8.666/93).
O presente Contrato fundamenta-se:
I - nos têrmos da Inexigibilidade de Licitação no 02/2020 que, simultaneamente:

o Constam do Processo Administrativo que a originou;
. Não contrariem o interesse público;

II - nas demais determinações da Lei no A.666/93;
III - nos preceitos do Direito Público;
IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do
Direito Privado.
Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em
decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes. lavrando-se, na ocasião,
Termo Aditivo,

CLÁUSULA DÉCIÍ.IA SEGUNDA - DAS ALTERACõES íATt. 65. LEi NO 8,666/93).
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no
artigo 65 da Lei no 8.666/93, desde que devidamente comprovados.
§1o - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65,
§10 da Lei no 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.
§2o - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta
condição. salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo
com o art.65, §2o, II da lei no 8,666/93.
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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 2020.

FUNDO MUN ALD DE
Contrata nte

FRANCISCO ]OSÉ SAMPAIO
Gestor do FMS
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