
CONTRAT0 N° 036/2021-FMS
Disp€nsa de Licita§ao n.022/2021
Processo Administrativo n.0 102/2021

Contrato    que    entre    si    celebram,    na    forma    e
condi¢6es     seguintes,     de     urn     lado,     o     Fundo
Municipal  de  Sadde  de  Augustin6polisIT0  e  de
outro, GUILHERME NOLETO COSTA.

0 FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DO MUNIcipI0 DE AUGUSTINdpoLIS, Estado
do Tocantins, pessoa juridica de direito ptiblico, inscrita no CNPJ sob o n°.11.421.097/0001 -22
com sede a Rua Don Pedro  I, n°  175  -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 e
domiciliado na cidade de Augustin6polis/TO, aqui denominado CONTRATANTE, e, de outro
lado  o  profissional  GUILHERME  NOLETO  COSTA,  brasileiro,  Medico  Clinico  Geral,
inscrito  no  Conselho  Regional  de  Medicina -  CRM  sob  n°  6082/TO,  portador  da  celula  de
identidade  RG  n°  020499232002-0  SESP"A  e  do  CPF  n°.  050.480.063-  99,  residente  e
domiciliado  na  Rua  Simplicio  Moreira,  n°   1400,  Centro  na  cidade  de  lmperatriz  -  MA,
simplesmente  denominado  CONTRATADO,  tendo  em  vista  o  que  consta  no  Processo  n°
102/2021  e em observancia as disposie6es,  da Lei n°  8.666,  de  21  de junho  de  1993  e demais
legislapao  aplicavel, resolvem celebrar o presente Terlno de Contrato,  decorrente da Dispensa
de Licitagao n° 022/2021, mediante as clausulas e condie6es a seguir enunciadas.

e rna,is R$ 800,00gratificacao20% (vinte po-r cento) de insalubridade, 20% (vinte por cento) de

0

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJET0
I.1.  Contratapao de profissional da area da Satde,  sendo Medico Clinico  Geral,  para atuar na
UBS VI - Jardim Primavera, no ambito do Fundo Municipal de Satide de Augustindpolis/TO.
1.2. 0 Contratado tera que prestar os servigos como Medico Cl{nico Geral com carga horaria de

i:#::ef:taanhE:ro:S8::::a[;gsoeses::£:t:fe°sstaed:scinac°ao:1:a:ap°srashed:,=a:'erdesempenhadonauBS
VI - Jardiin Primavera, no ambito do Fundo Municipal de Satide de Augustihopolis/TO.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

0         :L]a. a3sT:£::,epvo;8:::;oa sde°r 3::SITe::eai::tFa:::i;ecr:£eo6££S:Ss::nnfao)faa.S'5;#]°osed2odda:aLde:
Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA -DOTACA0 0RCAMENTARIA
3.1.  As  despesas  decorrentes  desta  contratapao  estao  progranadas  em  dotapao  orcanentalia

8r£%ia8?r;;.i::ono°.°Ecfrmfn6°Md:#[|:;|]£fApi°bpEarsaA°uefeErciciode2021,naclassificacaoabaixo:
UNIDADE: 05.13.01  -FUNDO MUNICIPAL DE SAIJDE
10.301.0208.2.047  -MANUTENCAO  DO  PROGRAMA  PSF  -PROGRAMA  SAUDE  DA
FAMiLIA
3.3.90.36.00-Outros Servigos De Terceiros-Pessoa Fisica
Fonte: 401

CLAUSULA QUARTA - D0 PAGAMENTO
4.1-Pela prestagao  dos servi¢os acertados,  a CONTRATANTE pagafa ao CONTRATADO o
valor global de R$ 38.700,00 (trinta e oito mil e setecentos reais);
4.2-  0  valor  global  apresentado  constitui-se  do  salario  Base  no  valor  de  R$  13.250,00  mais
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(oitocentos reais) por servicos prestados no combate a pandemia do coronavirus (COVID-19),
pagos proporcionalmente aos dias trabalhados, ate o 100 (d6cimo) dia do mss subsequente.
4.3  -  As  despesas  de  deslocamento  e  de  estadia  do  CONTRATAD0  quando  a  servigo  do
CONTRATANTE fora de sua sede em local designado pela mesma, correra por conta desta.
4.4  -  Os   servicos  serao  executados  com  atendimento  dialo  ao  CONTRATANTE,   sendo
medido  pela  producao,  demonstrada  atraves  de  relat6rios  mensais,  apresentado  ao  Fundo
Municipal   de   Satde,   os   quais   servirao   para   o   atesto   do   pagamento   a   ser   efetuado   ao
CONTRATADO.
4.5  -  As  despesas  de  deslocamento  e  de  estadia  do  CONTRATADO  quando  a  servi9o  do
CONTRATANTE fora de sua sede em local designado pela mesma, correra por conta desta.
4.6. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinalias diretas e indiretas decorrentes
da   execucao   contratual,   inclusive   tributos   e/ou   impostos,   encargos   sociais,   trabalhistas,
previdenciarios,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  seguro  e  outros  necessatos  ao  cumprimento
integral do objeto da contratapao.

CLAUSULA QUINTA - REAJUSTE
5.1. Os valores ora contratados nao serao objeto de reajuste.

CLAUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO
6.1. Nao havera exigencia de garantia de execucao para a presente contratagao.

CLAUSULA SETIMA - DA OBRIGACAO DAS PARTES
7.1.   As   partes   se   obrigam   reciprocamente   a   cumprir   integralmente   as   disposic5es   do
instrunento convocat6rio, da Lei Federal n° 8.666/93.
7.2.   0   CONTRATADO   obriga-se   a   executar   fielmente   o   objeto   desta   peea   contratual,
epigrafada na Clausula Segunda desta, e ainda, o que disp6e na Politica Nacional de Atengao
Basica - PNAB, do Minist6rio da Satde.

CLAUSULA 0ITAVA - DA FISCALIZACAO
8.1   A  fiscalizapao  da  contratapao  competira  dirimir  as  ddvidas  que  surgirem  no  curso  da
execueao do contrato, e de tudo clara ciencia a Administrapao, que sera exercida por YATHA
ANDERSON PEREIRA MACIEL,  Secretdrio Municipal de Satde, a qualquer hora, dentro
dos padr6es determinados pela Lei Federal n°.  8.666/93 e posteriores alterag6es.
8.2.   A   fiscalizacao   de   que  trata  este   item  nao  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade   da
co-ntratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfeic5es tecnicas, vicios redibit6rios, ou emprego de servicos inadequados ou de qualidade
inferior,  e,  na ocorrencia desta,  nao  implica em  corresponsabilidade  da Administrapao  ou  de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de  1993.
8.3.  0  fiscal  do  contrato  anotara  em  registro  pr6prio  todas  as  ocorrencias  relacionadas  a
execngao   do   contrato,   indicando   dia,   mss   e   ano,   bern  como   o   nome   dos   funcionirios
eventualmente  envolvidos,  determinando  o  que  for  necessalo  a  regularizapao  das  faltas  ou
defeitos   observados   e   encaminhando   os   apontanentos   a  autoridade   competente   para  as
providencias cabiveis.
8.4.  A  gestao  contratul  sera  de  responsabilidade  do  Sr.  YATHA  ANDHRSON  PEREIRA
MACIEL,  Secretalio  Municipal  de  Satde,  a qualquer hora, dentro  dos padr6es  determinados
pela Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores altera¢5es.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
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b.  Efetuar o pagamento  ao  CONTRATADO,  por meio  de  credito  em conta corrente
ancdria.

c.  Atestar o  adimplemento  da obrigacao,  desde  que  satisfapa as  exigencias  previstas
neste contrato.

d.  Prestar  as  informap6es  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelo
CONTRATADO.

e.  Proporcionar  ao  CONTRATADO  as  condig6es  para  que  possa  prestar  o  servigo
dentro das normas estabelecidas.

9.2. Das Obrigac6es da CONTRATADA:
a.  Cumprir rigorosamente o disposto no objeto deste instrunento contratual.
b.  Manter  sempre  atualizado  o  prontuino  medico  dos  pacientes  e  o  seu  arquivo

medico;
c.  Responsabilizar-se,  ressarcindo todo  e qualquer dano  a contratante  ou a terceiros,

em decorrencia de apao ou omissao na prestapao dos servicos;
d.  Manter sigilo  sobre  dados  que  porventura venha a ter conhecimento  por  forga da

contratapao.
e.  Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer

esclarecimentos   de   ordem   tecnica   pertinente   ao   contrato   administrativo,   que
venham a ser solicitados pelo contratante.

f.   A  contratada  nao  podera  invocar  desconhecimento,  incompreensao,  ddvidas  ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo a execugao do objeto, responsabilizando-
se por quaisquer Onus decorrentes destes fatos.

9.  A  contratada nao podera divulgar nem fomecer dados ou infomae6es obtidas em
fungao do vinculo contratual estabelecido, tampouco utilizar o nome da Contratante
para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com previa
e expressa autorizapao;

h.  Dar   destino   adequado   ao   lixo   hospitalar,   residuos  Lbiol6gicos   ou   radioativos
conforme nomas da Vigilancia Sanifaria;

CLAUSULA DECIMA - SANC6HS ADMINISTRATIVAS
10.1.  Pelo  descunprimento total  ou parcial  das  obrigap6es  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 assind-lo, no prazo maximo de 48 (quarenta
e  oito)  horas  ap6s  regularmente  convocada,  sem  prejuizo  da  aplicapao  de  outras
sane6es 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
a valor total estimado do contrato, por dia de inadimplencia, ate o limite de 02 (dois)
dias uteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecucao parcial;

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 uteis,
caracterizando a inexecugao parcial do mesmo;

d.  Advertencia.
10.2.  A aplicagao  das  sang6es previstas neste contrato nao  exclui  a possibilidade da aplicapao
de outras, previstas na Lei Federal 8.666/93 , inclusive a responsabilidade da CONTRATADA
por eventuais perdas e danos causados a Administrapao.
10.3.   A  multa  devera  ser  recolhida  aos  cofres  pdblicos  do  Municipio  de  Sao  Miguel  do
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®a  contar  da  data  de  recebimento  da  notificagao  enviada  pela  Prefeitura  Municipal  de  Sao

Miguel do Tocantins/TO.
101.4.  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.
10.5.  As  multas  e  outras  sanc6es  aplicadas  s6  poderao  se  relevadas  motivadamente  e  por
conveniencia administrativa, mediante ato da Excelentissima Prefeita Municipal,  devidalnente
justificado.
10.6.  As  sanc6es  aqui  previstas  sao  independentes  entre  si  podendo  ser  aplicadas  isoladas  ou
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
10.7.  Em  qualquer  hip6tese  e  aplicacao  de  sanc6es  serao  assegurados  a  CONTRATADA  o
contradit6rio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -RESCISAO
11.1. 0 presente Termo de Contrato podera ser rescindido:
11.1.1.  Por ato unilateral e escrito da Administrapao, nas situap6es 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 aplicacao das sane6es previstas nesta pega contratual;
11.1.2. amigavelmente, mos termos do art.  79, inciso 11, da Lei n° 8.666, de  1993.
11.1.3.   Os   casos   de   rescisao   contratual   serao   formalmente   motivados,   assegurando-se   a
CONTRATADA o direito a previa e ampla defesa.
11.1.4.  A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  CONTRATANTE  em  caso  de  rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de  1993.
11.2.   0  termo  de  rescisao   sera  precedido  de  Relat6rio   indicativo   dos   seguintes  aspectos,
confome o caso:
11.2.1. Balanco dos eventos contratuais ji cumpridos ou parcialmente cumpridas;
11. I .2.3 .  Indeniza?6es e multas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -VEDACOES
12.1. i vedado a CONTRATADA:
12.2. Caucionar ou utilizar este Temo de Contrato para qunlquer operagao financeira;
12.3.   Interromper   a   execuGao   contratual   sob   alegagao   de   inadimplemento   por   parte   da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

®          CLAUSULADECIMATERCHIRA-ALTERAC6ES
13.1. Eventuais alterap5es contratuais reger-se-ao pe'la disciplina do art.  65 da Lei n° 8.666, de
1993.

13.2.   A   CONTRATADA   e   obrigada   a   aceitar,   nas   mesmas   condic6es   contratuais,   os
acr6scimos ou supress6es que se fizerem necessdrios, ate o limite de 50% (cinquenta por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, mos termos do artigo 4°,I, da Lei n.  13.979/2020.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS.
14.1.   Os   casos   omissos   serao   decididos   pela   CONTRATANTE,   segundo   as   disposig5es
contidas  estabelecidas  na Lei  n.13.979/2020,  na  Lei  n°  8.666,  de  1993,  na  Lei  n°  10.520,  de
2002  e  demais  normas  federais  de  licitag6es  e  contratos  administrativos  e,  subsidiariamente,
segundo as disposic6es contidas na Lei n° 8.078, de  1990 -C6digo de Defesa do Consunidor -
e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA   DECIMA
LICITACAO

-   DA   PUBLICACAO   I    DA   DISPENSA   DE
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15 .1. A lavratura do presente Termo de Contrato referente a Dispensa de Licitapao n°. 022/2021
6 feita com base no artigo 4° da Lei 13.979/2020, devendo o contratante disponibilizar em sitio
oficial   especffico   na  rede   mundial   de   computadores   (internet),   no   que   couber   alem  das
infomag6es previstas no  §  30 do art.  8° da Lei n°  12.527, de  18 de novembro de 2011, o nome
do  contratado,  o ntimero  de  sua inscricao  na Receita Federal  do Brasil,  o  prazo  contratual,  o
valor e o respectivo processo de contratapao ou aquisieao.
15.2.  0  presente  Termo  de  Contrato  se  vincula  ao Temo  Simplificado  de  Referencia  da
Contratante e a proposta da Contratada.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -FORO
16.1. i eleito o Foro da Comarca de Augustin6polis/TO, para dirimir os litigios que decorrerem
da  execucao   deste   Termo   de  Contrato   que  nao  possam   ser  compostos  pela  conciliapao,
confome art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.
Para  firmeza e  validade  do  pactuado,  o  presente  Termo  de  Contrato  foi  lavrado  em  03  (tres)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Augustin6polisITO, aos  18 dias do mss de maio de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE

TESTEMUNHAS:

sA&\DE AUGUSTINOPOLIS-TO
YATHA ANDERSON PEREIRA MACIEL

Gestor do FMS
CONTRATANTE

t`LLi!iL,_`tL`,,tirfefLbt6
GUILHFRME NOLET0 COSTA

CPF sob n° 050.480.063-99
CONTRATADO

None:
CPF:

2.

Gcfo` C!ob  6J,s-6c6

/„,
Nome:
CpF: 99'5   37S   43/  -c7  7
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