CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATO N.º013/2017
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE
ENTRE SÍ FIRMAM O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDEDE SANTA RITA DO TOCANTINS, como
CONTRATANTE, e de outro lado, CLEILSON RIBEIRO
LIMA MARQUES, como CONTRATADO.
Por este instrumento que fazem de um lado, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –
FMS inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.230.123/0001-35, com sede na Av. Tocantins, nº
108, Centro, CEP: 77.565-000, Santa Rita do Tocantins – Tocantins, representado pelo
Gestor VIVIANA NAVES SALES, brasileira, casada, portador do RG de nº 4.708.091
SSP/TO e CPF de nº 005.318.171-99, residente e domiciliado na Rua Paranaíba, s/n, QD
26 LT 08, Centro de Santa Rita do Tocantins, e de outro lado,CLEILSON RIBEIRO LIMA
MARQUES,brasileiro, casado, portador do RG de nº 785.614 SSP/TO 2ª VIA e CPF de nº
027.205.241-82, residente e domiciliado na Av. Marechal Rondon, nº 510, Centro, CEP:
77.455-000, Aliança do Tocantins – Tocantins, doravante denominado de
“CONTRATADO”.
CLÁUSULA 1ª -OBJETO DO CONTRATO
1.1 Constitui objeto do presente contrato de:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO,
TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA E-SUS PEC (PRONTUÁRIO
ELETRÔNICO DO CIDADÃO), DISPONIBILIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA RITA DO TOCANTINS.
CLÁUSULA 2ª – DO VALOR
2.1 O valor estimado pela execução dos serviços previstos na cláusula 1ª deste contrato,
é de R$ 3.000,00(Três Mil Reais).
CLÁUSULA 3ª - VIGÊNCIA
3.1 A prestação de serviço será realizada em três etapas pelo prazo total de 30 (trinta)
dias, de 09 de agosto à 09 de setembro de 2017.
a) Etapa 01 – Instalação/implantação do Sistema E-SUS PEC, Configuração da
rede de local, Atualização do banco de dados – 6 dias corridos
b) Etapa 02 – Treinamento/Capacitação dos Profissionais de Saúde da Atenção
Básica deste Município – 3 dias corridos
c) Etapa 03 – Início dos atendimentos utilizando o sistema E-SUS PEC e suporte
técnico - 21 dias corridos
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3.2 O CONTRATADO será facultado pedir a prorrogação do prazo, somente quando
ocorrer interrupção dos serviços determinados por um dos seguintes elementos:
a) Falta de elementos técnicos para o andamento dos trabalhos, quando o
fornecimento deles couber ao CONTRATANTE;
b)Ordem escrita do titular do CONTRATANTE, para restringir, ou paralisar os
serviços de interesse da Administração.
3.3. Nos casos acima mencionados, o requerimento da prorrogação deverá ser
protocolado em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data do evento alegado como
causa do atraso.
3.4. Este contrato poderá ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, quando de
interesse do CONTRATANTE e anuência do CONTRATADO, com vista à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a Administração, como previsto no artigo 57, II,
da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA 4ª - DOS PAGAMENTOS
4.1. Os pagamentos serão efetuados pelo CONTRATANTEe CONTRATADO conforme a
realização dos serviços, estabelecidos pelas três etapas.
a) Etapa 01 – R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);
b) Etapa 02 – R$ 1.000,00 (um mil reais);
c) Etapa 03 – R$ 800,00 (oitocentos reais).
4.2. Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem todos os custos
diretos e indiretos para a completa execução dos serviços.
4.3. Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período do contrato.
4.4. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal distribuídos
por etapa conforme discriminado nas alíneas do item 6.1 da cláusula sexta, e liberação do
setor competente, em até 05 dias após a prestação dos serviços em suas respectivas
etapas.
6.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao
CONTRATADO para as devidas correções.
CLÁUSULA 5ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1 As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta da
dotação orçamentária do orçamento vigente para o ano de 2017:
05 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
- Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
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CLÁUSULA 6ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá, garantia a
prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:
7.1.1 Advertência.
7.1.2 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, inadimplida.
CLÁUSULA 7ª - DA RESCISÃO DO CONTRATO
8.1 Este contrato poderá ser rescindido, constituindo-se motivo para tanto:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
c) a paralisação do serviço do CONTRATADO, sem justa causa e prévia comunicação ao
CONTRATANTE;
d) falta de pagamento do CONTRATANTE para ao CONTRATADO, dos serviços
prestados determinados na clausula 1ª do presente contrato.
8.2 A rescisão do contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo;
c)judicial, nos termos da legislação.
8.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA 8ª - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
9.1 É vedado ao CONTRATADO subcontratar ou transferir o presente contrato, no todo
ou em parte, sem estar expressamente autorizada por escrito pela CONTRATANTE.
9.2 Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização do Fundo,
será nula de pleno direito e não gerará qualquer efeito, além de constituir infração
passível de rescisão deste contrato e aplicação das combinações legais nele previstas.
CLÁUSULA 9ª - FUNDAMENTO LEGAL
10.1O presente contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e condições, disposições da
Lei Federal nº 8.666/93 e demais preceitos de direito público aplicáveis á matéria,
aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições
do direito privado.
CLÁUSULA 10ª - DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e tributários que venham a
incidir sobre o presente contrato, serão de inteira responsabilidade do CONTRATADO,
respondendo também está por toda e qualquer responsabilidade civil ou criminal, por
prática de ato seu ou de seus prepostos, em virtude de imprudência, negligencia ou
imperícia.
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12.2 O presente contrato não só obriga ao CONTRATADO, como também seus
sucessores, em todas as suas cláusulas e condições.
CLÁUSULA 11ª - DO FORO
13.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, para
dirimirem todas as questões decorrentes do presente.
E, por estarem justos combinados e contratados, assinam o presente em 02
(duas) vias de igual teor e forma.
SANTA RITA DO TOCANTINS, Estado de Tocantins, aosnove dias do
mês de agosto do ano de dois mil eDezessete.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratante

Gestora

CLEILSON RIBEIRO LIMA MARQUES
Contratado

Testemunhas:
1. __________________________________
CPF:
2. __________________________________
CPF:
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