
ESIÀDO DÀ
PREEEÍTT]RÀ MONICIPÀI DE MOGÊIRO

cor.lr ssÀo PERMÀNENTE DE LrCrTÀÇÀO

DTSPENSA N" DV00001/2023
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N. DV OOOOl/2023

CoIIIRATO N": 00007 /2023-cPL

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRÊ SI CELEBRÀM A PREEEITURÃ MÚNICIPAL DE

MOGEIRO E ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO

CONEORME DISCRIMINÀDO NBSTE INSTRUMENTO NA FOR}44 ÀBAIXO:

pelo p!esente instrumento de contrato, de urn lado Prefeitura Municipal de Moqeilo - Av.
presid-ente João Pessoa, 4? - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-67, neste ato
replesentada pelo Prereito Antonio .,osé Eerreira, Brasifeiro, Solteiro, Enpresario, Iesidente e

doÀi-ciliado na sitio Pintado de cimar 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPE ô' 840'199'644-91,
Carteira de Identidade n. 3360118 SSPPA, doravante simplesnente CONTRÀTANTE, e do outro lado

ERICK CISNEIROS DÀ CRUZ GOUVEIA - R PARANA, 12 - CÊNTRO - JURIPIRÀNGA - PB' CNPJ n'
21 -545.544/OOA1-95, doravante slnplesmente CoNTRATADO, decidiram as partes contratantês assinar
o presente contrato, o qual se regerá pefas cláusulas e condiçôes seguintes:

CIÁUSI,IÃ PRIMEÍRÀ - DOS EI'IIDÀI,,ENTOS

Esre co_r raLo decor re da D lspensd
Eederal no 8.666, de 21 de .runho de
legis 1aÇâo pertinente, cons ide radas

cÍÁusúÀ TERCETRÀ - DO VArOR E PREçOS:

O valor total deste contrato, a base do

QUATROCENTOS REAIS ) .

de LicitaÇâo n" DvOO001/2023, processada nos terlno§ da Lei
1993; Lei Compl.ementar no 123, de 14 de Dezembro de 2006; e

as altelaÇões posteriores das referidas normas'

CLI(USULÀ SEGUNDÀ . DO OBJETO:
o Õrêsêntê contrato tem por obieto: CoNTRÀTAÇÂO DE EMPRESÀ EM SERVIÇO ESPECÍALIZADO DE

ã*oliii*É""õ--e-liurpraçÂo i orcrraÇÃo Do pRoGRÀMÃ cNES (cADÀsrRo NÀcÍoNÀL DE EsrÀBELEcrMENros

DE SAúDE) EMiSsÃo DE RET,ATóRI6S E TR.ANSMISSÀO Dos DÀD6S Ao M5-DATASUS; srÀSUS (SISTEMA DE

TNFORMÀÇÕES AMBULATORIATS) EMÍSSÃO DE RELATORIOS E TRANSMISSÀO DOS DADOS AO MS-DATÀSUS PARÀ

ATENDBR AS DEMÀNDAS DA SECRETÀRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍP]O.

o servj.ço deverá ser executado rigorosamentê de acordo com as condiÇóes expressas nêste

instrumento,propostaapresentada,es-pecificaÇóestécoicascorrespondentes,plocessodeDispensa
ã.- ilãiláça'. n. Dv6OO0i/2023 e instiuções do contratante, documentos es§ês que ficam fazendo

partesintegrantesdopresentecontrato,independentedetranscri-Ção;esoboreqinede
empreirada Por PreÇo unilário.

preço proposto, é de R§ 1?.400,00 (DEZESSETE MIL E

DÍ
À;rên exêcutados: 1 - operacj,orlalizaÇ

o sistema dê infornação produÇôes, cadas!!o
NES. transmissões de dâdos ao MS-DATÀSUS; 2 -
ni!oramento e avaliaÇão dos cadastros,

t:
éd
nsais /quadrimestrais com transmissões

tr,ralizaÇôes realizados lro nunicipio, 4 Executsa

elaÇÕes, implantaçôês e adequações realizadas n

iclpio por unicladê de saúde) Atençâo Básicâ
ra'e Alta Complêxidade); 3 - Relatór:io

processamento dos pÍocedimentos dos Procedimen!o
eàtlzados na rede de saúde do municlpio, atravé
s clivêrsos sistemas de informaçÕes do SUS, como

PÀ . C/BPA-I, RÂÀS, FPO, sAÍ e tÍansmi s s ol- DATASUS .

crÁusul,À QÜÀRAÀ - DO REA,TUSÍÀ!'IENIO EM SEIITIDO ESTRITO:

os preÇos-contratados são fixos e irreajustáveis no prazÔ de um ano'

Dentro do pr:azo de vi.gêncla ào contrato e mediante solicitaçáo do contratado, os preÇos poderão

"ãii". 
t."iu"t. após á interregno de um ano, na mesma proporÇão da variaçáo verificâda no lPcA-

IBGE acumulado, tomando-se ior uase o Íriês de apresentação da -assinatura do contrato'
exclusivamente para as ofrigajÔês iniciadas ê concfuidâs após a ocorrência da anuafidade'
Nos reajustes subsêquêntes ão primeiro, o lnterregno mlnimo de um ano será contado a partir dos

êfeitos financeiros do último reajuste'
No caso dê atraso ou não divulgaÇão do índice
a importânciâ catculada pêla ú1timâ variaçã

de rêaj ustamento, o
o conhecida, I iquid

contratante Pâgará ao Cont ratado
do a diferenÇa corresPondênte

,at-
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tão fogo seja divulgado o lndice defj.nitivo. Pj-ca o Contratado obrigado a apresentar mêmória de
cálculo referente ao reajustanento de preÇos do valor remanescente, senple que estê ocorrer.
Nas àferiÇôes finais, o indicê utilizado para reajuste será, obrigatoliamênte, o dêfinitivo.
Caso o indice êstabelecido para reajustamento venha a ser extioto ou de qualquer forma não possa
nais sêr utilizado, será adotado, êm substj-tuição, o que vier a ser determinado pela legislaÇão
então em vigor.
Na ausência de previsão lega1 quanto ao lndice substituto, as partes elegeráo novo lndice
oficial, para reajustanento do preÇo do valor remanescente, por meio de têrmo âditivo,
O reajuste poderá ser r.ealizado por apostilamênto'

cúusuLÀ eurNTÀ - Dà DorÀÇÃo:
As despesas correrão por conta da segulnte dotaÇâo, constante do orÇanento vigente:
Recursàs próprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICIPÀL 384/2A22 02.040 SEC. MUNICIPAL DE

SAUDE/EMS ozoso .To.Tzz.oOOi.ZSZO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIÀ DE SAÚDE

02040.10.301.1012.2014 MÀNUT DAS ATrV ATENCAO BASlCA A SAUDE - PAB FrXO 02040.10.301.1012.203?
MANUTENCAO DÀS ATIVIDÀDES DO PROGRAMA SÀUDE BUCAL 02040.1.0.301.2007.2042 MANUT DAS ATIVIDADES

DÔ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICÀ

CLÁUSU,À SE]STÀ - DO PÀGÀ}.IEYIO:
o paqamento serlá êfetuado mediantê processo regular
adotados pelo Contratante, da sêguinte maneira: Para
do periodo de adimPIemenLo.

e en observância às normâs e praocedimentos
ocorrer no prazo de trinta dias, contados

cLÁusuÀ sÉTI}a - Dos PRAzos E DÀ vreÊNcÍÀ:
os prazos máximos de inlcio de etapas de execuÇão e de conclusáo do objeto ora
admitem prorrogaÇão nas condiÇões e hipótêses prêvistas no A!t' 57, S 1', da Lei
abaixo indicados e serão considerados da assinatula do contrato:
a - Início: Imediato;
b - Conclusão: 12 (doze) meses.
A vigêncla do plesente contrato será determinadai a".ê 19/al/2024, considerada
assj-;atura; podendo ser prorrogada nos termos do Art 5?, da Lei 8'666/93'

contratado, que
8.666l93, êstão

cúusul,À olTAvÀ - DÀs oBRrGÀÇõEs Do cotf,tRÀEÀNrE:
a - Efetuar o paganento relativo a execução do serviÇo efetivanente real"lzado, de acoldo con as

respectivas cIáusulas do presente cootrato;
b - proporcionar ao contratado todos os meios necessários para a fiel exêcuÇão do sêrviço
cont ratado;
c-Notificalocontratadosobrequalquerirregularidadeencontradaquantoàqualidadedo
serviÇo,exercendoamaisamplaecornplêtafiscalizaçáo,oquenãoeximêocontratadodesuas

da data de sua

responsabilidades cont ratuar s

d - Designar representantes
norÍnê vigênte, êsPecia lmente

e legais;
com atribuiÇôes de Gestor e Fiscal deste contrato, nos

para acompanhâr e fiscalizar a sua exêcuÇão, resPec
subsidio de ioformaÇÔes Pe

na C1áusula correspondente do presente

sda
nte,

permitida a contratação de terceiros para assistência e

essas atribuiçóes.

cÍ,ÁusulÀ NoNA - DÀs oBRrGÀÇôEs Do coNTRA:rÀDo
a - Êxecutar dêvldamente o serviÇo descrito
dentro dos nelhores parânetros de qualidade

sa

ontrato,
estabelecidos para o rano de atividadê relacionada

ao objeto contratual, com observância aos prazos estipuladosi
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obriqaÇões concernentes à legislaÇão fiscat' civiL'
tributária e tiabalhista, bem como pôr todas a§ despesas e conplomiasos assumidos, a qualquer

tltulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contratado;
ã - r.l..,tÉa preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇão do contrato,
que o represente lntegralmente em todos os seus atos;
d - Pernltir e facilitar a fiscalizaÇão do contratante devendo prestar Ôs informes e

esclarecimentos soLicitados ;
e-Seráresponsávelpelosdanoscausado§diretamenteaoContratanteouaterceiros,decorrentes
desuaculpaoudolonaexecuÇãodocontlato,nãoexc]uindooureduzindoessaresponsabilidade
a fiscatizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não cedár, transferir ou subconiratar, no todo ou en parte' o obieto deste instrunento' sem

o conhecimento e a devida autorizaÇão expressa do Contratante;
g I ,urla"a, durantê a vigênciâ do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇões assumidas,

todasascondiçÔesderegufaridadeequalificaÇãoexigidasnolespectivoprocessodecontlataÇáo
dj.reta, apresentando ao contlatante os documentos necessários' sempre que solicitado'

cLÁusu!À DÉcnn - DÀ ÀrrERÀÇÃo E REscrsÃo:
Estê contrato poderá ser alterado con a devida justificativa, unilateralmente pê1o Coôtratante

ou por acorclo entre as partes, nos casos previsto§ no Àrt' 65 e será rescindido' de pleno

airÊito, conforme o disposto nos Arts '7'7, '78 e ?9, todos da Lêi 8'666/93'
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mêsmas condições contratuais, os acréscimos or]

supressôês que se fizeren nos serviços, até o rêspectivo Ij'mite fixado no Art' 65' § 1o da Lei

8.666/93. Nenhum acréScimo o, ".]p."""ão 
poderá excêder o Lirnite estabelecido, salvo as suprêssões

lesultaotês de acoldo celebrado entre os contratantes'

CU(USUI.A DÉCÍMÀ PRII.EIRÀ . DO RECEBÍMENTO:
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Executado o presente contrato e observâdas as condiÇões de adirnplemento das obrigaÇões pactuadas,
os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o
caso, às disposiÇôes dos Arts. 73 a'16, da T,ei 8.666l93.

c!ÁUsI,I.À DÉCD.IA SEGUTDà - DÀS PENÀ!ÍDÀDES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, suieltará o

contratado, garantida a prévia defesa, às segulntes pênalidades previstas nos Arts. 86 ê 8? da

Lei 8.666/93: a - advertêncj.a; b - multa de mora dê 0,5? (zero vÍrgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execuÇão do objeto ora
contratadoi c - mufta de 1Og (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou
parcial do contrato; d - suspensâo temporária de participar em licitação e inpedj.mento de
contratar cor0 a AdministraÇão, por prazo de até 02 (dois) ânos; e - declaraÇão de inidoneidade
para licitar ou contrata! com a Admini§t.aÇão Pública enquanto perdula!êm os motivo§
determinantes da puniÇão ou até que seja promovida sua reabilitaÇão perante a própria autoxidade
que aplicou a peoalidade; f - simul taneamente, qualquer das penalidades cablveis fundamêntadas
nâ Lêi 8.666l93.
Se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recothido no prazo de 15 dias após a comunlcaÇão
ao contratado, será automaticanente descontâdo da piimeira parcela do pagamento a que o

contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moxatóríos de 1t (um pol cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialÍnente.

clÁosl,IÀ DÉCIUA TERCEIRÀ - DÀ COMPENSÀÇÀO FÍNÀNCEIRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de paganento nos terrnos deste instrumênto, e dêsde que o Contratado
nâo tenha concorrido de alguna forma para o atraso, será admitida a compensaÇão financei!a,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondênte ao efetivo paqamento

da parcelê, Os encatgos moratórios devidos em razão do atraso no pagamênto serão calculados con

utiiizaçãodaseguintefórnula:EM=NxVPxI,onde:EM=encargosmoratórios;N=núnerode
dias entre a datà prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP : valor da parcela a

serpaga;e1=indicedecompensaÇâofinanceira,assimapurado:I=(Tx-100)+365/sendoTx
= percàntual do IpCA rBGE acumufado nos últlmos doze meses ou, na sua faltar um novo lodice
adàtaao peto Governo Fêderal que o substitua. Na hipótêse do rêferido indice estabêlecido para

a compensação financeira venha a sêr extinto ou dê qualquêr forma nâo possa mais ser utilizado,
será ãaotaào, em substituiÇão, o que vier a 5er determinado pela legi§taÇão então em vigor'

cúrrsu.À DÉcna QIrÀRTÀ - Do E'tcRo:

Para dirimir as questôes decorrentes deste
Itabaiana.

TESTEMUNHÀS

ú. ,çss íí -4

ZI, ,u ^rÍ> 4 { q/-l.o

$tú \qt '8)tt - iq

contrato, as partes elegerÍl o Foro da Conarca dê

E, por estareÍn de pleno acordo, foi lavrado o presentê
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

cont rato 02 (duas )

M elro PB, 19 d

vias, o qual vai

,'Janeiro de 2A23,

PELO CON 4,rTE

ANTONIO JOS
Pre feito
840.199.644-91

PELO CONTRATADO

ERICK CISNEÍROS DÀ
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