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CONTRAT0 N° 028/2022
Contrato que entre si celebram, na forma e condig6es
segiiintes. de urn lado, como contratante, o Fundo Municipal
de Satide de Augustin6polis/TO e de outro. como contratada

HYSLLA CAROLAINE MENDES DE SOUZA.

0 FUNDO MUNICIPAL DH SAUDE DO MUNICIPIO DE AUGUSTINOPOLIS, Estado
do Tocantins, pessoajuridica de direito ptiblico, inscrita no CNPJ sob o n°.11.421.097/0001-22,

com sede a Rua Dom Pedro I, n° 275 - Centro, nesta cidade de Augustin6polis/TO, neste ato
representado por seu Gestor Municipal, Sr. YATHA ANDERSON PEREIRA MACIEL,
brasileiro, solteiro, portador do CPF n° 012.711.024-04 e RG n° 2.609.371 SSP-PB, residente na

cidade de

Augustin6polis/TO, aqui denominado CONTRATANTE, no final assinado, e, de

outro lado, a Sra. HYSLLA CAROLAINE MENDES DE SOUZA, brasileira, solteira, Tecnica em
Radiologia devidamente inscrita no Conselho Regional de Tecnico em Radiologia 9a Regiao sob CRTR n°
08772T, portadora do RG n°. 0679638120184, 6rgao expedidor SESP/MA, inscrita no CPF sob o n.0
066.900.431-69, residente e domiciliada na Rua XV de Novembro, Centro, Augustin6polis/TO,
simplesmente denominado de CONTRATADO, resolvem firmar o presente contrato de PRESTACAO
DE SERVICOS mediaiite as Clausulas e coiidie6es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENT0 LEGAL
1.1. Processo Licitat6rio n° 064/2022, modalidade Dispensa, n° 013/2022, em conformidade com
a Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA - DO 0BJETO
2.1. Prestacao de servicos profissionais Tecnico em Radiologia para atender o Fundo Municipal
de Sadde de Augustin6polis/TO.
2.2. Os servicos de Tecnico em Radiologia serao prestados junto a Unidade de Pronto

Atendimento -UPA.
2.3. Os servicos serao prestados com as seguintes atribuic6es:
a) Ser realizado por profissional portador de certificado de conclusao do ensino medio e

possuir formacao profissional minima de nivel tecnico em Radiologia; (Art. 2°, Inc. I, da
Lei 7.394/85);

b) Realizar exames radiol6gicos dentro de sua area de atuagao;
c) Operar os diversos metodos de obteneao de imagens;
d) Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em
sua missao, visao e valores;
e) Realizapao de exames convencionais (raio x);
f) Realizapao de exames contrastados (raio x);

g) Realizapao de exames com arco cirdrgico;
h) Processamento de imagens digitais;
i) Realizagao de registros e protocolos de atendimentos, conforme servico;

j)

Participar e colaborar comas atividades de ensino, pesquisa e extensao, de acordo com as
necessidades institucionais;
k) Atender todas as normativas que regem os servicos de Tecnico de Radiologia, em

especial o atendimento a suajomada de trabalho.
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2.4. DA ESCALA DE SERVICO
2.4.1. A escala da de servi¢o dos T6cnicos em Radiologia serao disponibilizadas atraves da

Gerencia da Unidade de Pronto Atendimento -UPA;
2.4.2. A escala obedecera as normativas da Lei 7.394/85, que "Regula o Exercicio da Profissao
de Tecnico em Radiologia, e da outras providencias".
2.4.3. A escala podera ser realizada por plantao de 24 horas semanais ou de 4 horas diarias` a
criterio da Gestao da Unidade de Pronto Atendimento -UPA de Augustin6polis/TO.

CLAUSULA TERCEIRAPAGAMENTO

D0

VALOR

D0

CONTRAT0

E

CONDICOES

DE

3.1. Pelos servicos ora pactuados, a CONTRATANTE remunerara a CONTRATADA com o
montante de R$ 16.590,00 (dezesseis mil e quinhentos e noventa reais), referentes a 39,5 (trina e
move e meio) plant6es, a serem realizados de acordo com a escala a ser elaborada pelo Diretor
Responsavel.
3.1.1. Os pagamentos serao realizados mediante apresentacao de relat6rio de execucao de
plant6es realizados. sendo que o valor unitario de cada plantao realizado sera de R$ 420.00

•

Sqa::tgrr°acfi:ni::meeYi:%:aj%amentos serao efetuados ate loo (decimo) dia titil do mss seguinte ao
vencido, contra emissao de nota fiscal e recibo.
Paragrafo Segundo: Ocorrendo mais de 10 (dez dias) de atraso nos pagamentos, serao incorridos
multa de 10% (dez por cento), acrescidos de juros morat6rios de 1% (urn por cento) ao mes.
alem de corregao monetaria pelo indice do IGP-M da Fundacao Gettilio Vargas, este tiltimo na
hip6tese de atraso em prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias.

3.2. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
3.1. Os pagamentos serao realizados mediante apresentacao de nota fiscal, contendo:
a) Data de emissao;
b) Estar enderegada ao Fundo Municipal de Satide, conforme CNPJ e enderego do 6rgao
c)
d)
e)
3.2. 0

solicitante.
Valor unitario;
Valor total;

Mencao ao presente procedimento licitat6rio e ao respectivo contrato.
gestor do contrato somente atestara o servico e liberara a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s)

para pagamento quando cumpridas pela Contratada, todas as condic6es pactuadas.
3.3. Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA devera protocolar na Sede da Prefeitura.
Nota Fiscal/Fatura, especificando o servico, devendo estar formalmente atestado pelo servidor
designado para tal.
3.4 0 pagamento sera realizado em ate 30 (trinta) dias ap6s a apresentagao da Nota Fiscal/Fatura
discriminando os servicos, o valor unitario e o valor total, devidamente atestada, seguido de
recibo de quitapao e requerimento solicitando o pagamento do valor faturado, acompanhados das
certid6es necessarias.
3.5. Caso a proponente nao protocolize seu pedido de pagamento mos prazos avengados, reservase a Contratante o direito de pagar o valor da Nota Fiscal/Fatura, somente no mss subsequente
sem alteracao de valor, ou aplicaeao de qualquer cominagao legal.
3.6 0 eventual erro nos valores constantes da nota fiscal/fatura sera comunicado a Contratada.
ficando o pagamento sustado/suspenso ate a correcao do erro.
3.7. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacao qualquer
obrigagao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia, salvo se ja
houver reten¢ao cautelar, ou garantia contratual, suficientes para satisfazer o valor da multa e/ou
indenizaeao devidas, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos.
,_
3.8. Por ocasiao do pagamento devera ser verificada a regularidade da Contratada:
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a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicilio ou sede do licitante. mediante
Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa. de debitos relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Uniao;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
mediante Certidao Negativa de Debitos Tributarios ou Positiva com Efeitos de Negativa,
ou documento que comprove a regularidade quanto ao ICMS emitida pelo 6rgao
competente;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
mediante Certidao Negativa de Debitos ou Positiva com Efeitos de Negativa. emitida
pelo 6rgao competente;
e) Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho - Certidao
Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), mos termos do Titulo VII-A da Consolida?ao
das Leis do Trabalho, conforme Lei Federal n° 12.440/2011 e Resolugao Administrativa
do TST n° 1.470/2011, emitida por meio eletr6nico pelo Tribunal Superior do Trabalho
(http://www.tst.jus.br/certidao).
3.9. Em caso de irregularidade na emissao dos documentos fiscais e trabalhista. o prazo para

pagamento sera contado a partir de sua reapresentacao. desde que devidamente regularizados.

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE
4.1. Os precos dos servicos fomecidos, objeto ora contratado, deverao ser considerados de preco

praticado avista e estarao sujeitos a variac6es (aumento ou reducao) de acordo com a variagao
dos valores oficiais fixados pelo Govemo Federal para as respectivas categorias.

CLAUSULA QUINTA -DA VIGENCIA:
5.1 0 presente instrumento de contrato tera como termo inicial de vigencia a data de sua
assinatura e vigorara ate 31/12/2022, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por
igual periodo, a criterio da Administrapao e com a anuencia da CONTRATADA, mos termos do
art. 57, inciso IV, da Lei n°. 8.666/93, ate o maximo de 48 meses.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTACAO 0RCAMENTARIA
6.1. Para o cumprimento do previsto no presente contrato serao utilizados recursos classificados
sob as seguintes dotac6es orcamentarias e para os anos seguintes devera ser feito provisao nos
respectivos orgamentos, conforme abaixo indicada.

ORGAO: 05.13.00 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 05.13.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ATIVIDADE: 10.302.0208.2.057 -MANUTENCAO DA UPA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
FONTE -401. Bloco de Custeio

CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZACAO
7.1. A fiscalizacao e o acompanhamento da execucao do contrato caberao a Contratante, atraves
do Secretario Municipal de Satide e Gestor do FMS deste Municipio. na pessoa do Sr. YATHA
ANDERSON PEREIRA MACIEL. ou por servidor devidamente designado para esta
fiscalizacao, com poderes para verificar se os servicos serao entregues de acordo com o previsto.
fazer advertencia quanto qualquer falta, aplicar multas e demais ag6es necessarias a Contratada.
7.2. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora.
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeic6es
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t6cnicas, e, na ocorrencia desta, nao implica em co-responsabilidade da Administracao ou de
seus agentes e prepostos. de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666. de 1993.
7.3. 0 fiscal do contrato anotara em registro pr6prio todas as ocorrencias relacionadas com a
execucao 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.

CLAUSULA 0ITAVA -DA 0BRIGACAO DAS PARTES
8.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposic6es do instrumento
convocat6rio, da Lei Federal n° 8.666/93.
8.2. A CONTRATADA obriga-se a executar fielmente o objeto desta peca contratual, epigrafada
na Clausula Segunda desta, e ainda:
a) Realizar o planejamento e controle da rotina de realizacao de exames;
b) Implantar e realizar a manuten¢ao de equipamentos geradores de imagem mos diferentes
metodos;
c) Realizar a informatizagao do setor de diagn6sticos e implantacao das redes de
comunicacao e arquivos de imagens;
d) Realizar o controle de materiais e insumos utilizados na realiza?ao dos exames;
e) Realizar a administracao de recursos humanos.
f) Elaborar estudos e pareceres para orientacao do processo decis6rio na area relacionada as
atividades de exames radiol6gicos, dentre outras atribuic6es de sua competencia
profissional.

g) Emitir mensalmente relat6rios de producao, isto e, relat6rio de atendimentos com ndmero
de exames radiol6gicos realizados.
h) i de inteira responsabilidade da contratada qualquer dano ou prejuizo causado as
instalac6es, equipamentos ou a terceiros, correndo por sua conta exclusiva todas as
providencias e despesas decorrentes;

8.3. 0 CONTRATANTE obriga-se a:
a) A Contratante se obriga a proporcionar a CONTRATADA todas as condic6es necessarias
ao pleno cumprimento das obrigae6es decorrentes do Termo Contratual, consoante
estabelece a Lei no 8.666/93 e suas alterag6es posteriores;
b) Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
c) Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execu€ao do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;
d) Providenciar os pagamentos a CONTRATADA, devidamente atestadas pelo Setor
Competente.

CLAUSULA NONA - SANC6ES ADMINISTRATIVAS
9.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigac6es assumidas pelo CONTRATADO, sem

justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes,
poderao acarretar nas seguintes sanc6es:
a) Multa compensat6ria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total
estimado do contrato, pela recusa em assina-lo, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito)
horas ap6s regularmente convocada, sem prejuizo da aplicacao de outras sanc6es
previstas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93;
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o
valor total estimado do contrato, por dia de inadimplencia. ate o limite de 02 (dois) dias
titeis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecucao parcial;

RUA DOM PEDRO I, N°.175 CENTRO, TEL.: 63 3456-1576
r[D. 77 nan Ann / ^i ir_I ieTih.i^D^i ie Tr`

#;# £sR:€GFEjDTgi£AgT%i:!3A.iTD8

OnLfl037

iAI##8ft£#iEN6paELES

sECRETASRiA03E

c) Multa compensat6ria no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor
total estimado do contrato pela inadimplencia alem do prazo de 02 (dois) dias titeis.
caracterizando a inexecucao parcial do mesmo;
d) Advertencia.
9.2. A aplicagao das sang6es previstas neste contrato nao exclui a possibilidade da aplicacao de
outras, previstas na Lei Federal 8.666/93, inclusive a responsabilidade da CONTRATADA por
eventuais perdas e danos causados a Administracao.
9.3. A multa devera ser recolhida aos cofres ptiblicos do Municipio de Augustin6polis/TO` na
Secretaria da Fazenda Municipal, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de
recebimento da notificacao enviada pela Prefeitura Municipal de Augustin6polis/TO.
9.4. 0 valor da multa podera ser descontado na nota fiscal ou credito existente na Prefeitura
Municipal, em favor da CONTRATADA, sendo que. caso o valor da multa seja superior ao
credito existente, a diferenga sera cobrada na forma da lei.
9.5. As multas e outras sang6es aplicadas s6 poderao se relevadas motivadamente e por
conveniencia administrativa, mediante ato do Excelentissimo Prefeito Municipal, devidamente

®

justificado.
9.6. As sang6es aqui previstas sao independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
9.7. Em qualquer hip6tese e aplicagao de sang6es serao assegurados a CONTRATADA o
contradit6rio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA -DA RESCISAO
10.1. 0 presente Termo de Contrato podera ser rescindido:
10.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragao, nas situac6es previstas mos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplica¢ao das san¢6es previstas nesta peca contratual;
10.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso 11, da Lei n° 8.666, de 1993.
15.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a previa e ampla defesa.
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.4. 0 termo de rescisao sera precedido de Relat6rio indicativo dos seguintes aspectos.
conforme o caso:
10.4.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.4.2. Rela¢ao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos:
10.4.3. Indenizac6es e multas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DAS VEDAC6ES
12. I . i vedado a CONTRATADA:
12.1.1 caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer opera¢ao financeira;
12.1.2. Interromper a execu¢ao contratual sob alegacao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -ALTERACOES
13.1. Eventuais alterac6es contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666` de
1993 .

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS 0MISSOS.
14.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposig6es contidas
estabelecidas na Lei n. 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520/2002 e demais normas federais de
licitac6es e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposic6es contidas na Lei
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n° 8.078, de 1990 - C6digo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - D0 FORO
15.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Augustin6polis/TO como competente
para dirimir quaisquer quest6es oriundas da presente Ata` inclusive os casos omissos. que nao
puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor.
junto as testemunhas que tambem assinam, para que produza os devidos fins juridicos.
Augustin6polis/TO, 06 de abril de 2022.

REIRA MACIEL
il de Satide
Gestor do FMS de Augustin6polis/TO
Contratante

HysLLA!;£ife=;\}NfrM#;L±as€£it`ftys%uzA
CPF n° 066.900.431 -69

Contratada

2. -fy) #J%fty _±
`vi+;...
Nome:
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