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E3TAD0 DA PAR/áBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
CCWISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇAO

CONTRATO N°: 040/2021-CPL

PREGÃO PRESENCIAL M° OQ036/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO M» 210/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA HumCIP.il.
DE SANTA RITA E INSTITUTO DB ENSINO POLIS CIVITAS LTDA, P»«RA
EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA
FORMA ABAIXO;

A Preíeitura Municipal, üe Santa Rita, por incermêtiio do fundo HUNICiPtó
_  1 O/n.

DS SAÚDE, SOD O CHPJ n"

03.5^4.1:22/0001-63, situado a Av. Governador Flâvio Ribeiro
representado pelo Excelentissimo Secretário Municipal de Saúde, o Senhor LUCIAHO CORREIA
no CPF/KF sob o n.» 339.800.471-72, doravante denominado CCWTHATAHTE, e do outro fíTÍ 9
em.TS crvTTAS ltda CNPJ n' 05.745.509/0001-87, com sede na AV AHTONIO ESCORSIN, n 1650 SALA 5, , ,
E'0 - CEP 82.300-490 - SAO BRAZ - CURITIBA/PR, doravante simplesmente CONTRATAM,
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas clâusu.as e condições seguintes.

SS^S^trííTd™ r\f L^^S^^mcdáUdade PREGÃO PRESENCIAL N" 00036/2020 pr°cessada
Federal n' 10.520. de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei ' f
Lei complementar n» 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n» 3.555, de 08 de Agosto de 2000; e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

^a^o" fSr;b,ctO: CONTRATAÇÃO DB EMPRESA ESPECIALIZA EH sS
GRÍiDUAÇÂO em gestão de saúde pública, visando a qualificação dos SERVIDORES DA SECRETÃRIA MUNICIPAL DE SAU^

ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas
apresentada, especitlcações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade
00036/2020 e instruções do Contratante, documentos esses que ficara fazendo partes i g • P ^
contrato, independente de transcrição. u;

preço proposto, e de RS 28.594,92 fV.nto , oito -11 qulnh-nto,|
noventa o quatso caais a noventa • dola centavos). Representado por:

ITB4 DISCRamiAÇAO 0}TE DE VAGAS UHD PREÇO POR Aturo "
MATRiCULAISE

HOUVER)

VAD9R TOTAL b

s
3

iH

COIlTRATAÇt.O PE EMPRESA
£SFEC:ALl:,-.3r. F-M HIHI.STRAR

CfSSU 3:)L!SE DF ?5S-GRAi5UAÇAO
yy. nrsTAo tr. íAúrE pOhl:ca,

VlSAUrO A SU.ALiFtCAvAO COS
i-9V:!XftK5 t.l £ECSET«i.:A t!'.

ÕAPtF :c SÍ.ST.A -AITA/PH.

13 twn BS 3.382,91

TOTAL

BS 2a.991, ^

RS 28.594.9zi $

CLÁUSULA QUARTA - OO BEAJUSXAMEKTO: ei o
Os preços contratados sâo fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. OS
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os ® Sf
reagustc após o interregno de ura ano, na rr,esma proporção da variação verificada no ircA IB(^ âc^l^|,
tcmando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações -nici^»
e concluídas apOs a ocorrência da anualidade. »»„£&
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a patt.t aos
financeiros do úlcimo reaguste. , _ . P- tL
no caso de atraso ou nSo divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Concraiat®»
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tao logo^£
divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar nemõria de cálculo re£erenc«»
reajustârnenio de preços do valor remanescente, senpte que este ocorrer. g to
Nas aferições finais, o Índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. ^ 5
Caso o i.-.aice estabelecido para reajustamenco venha a ser extinto ou de qualquer forma nSo possa mais av
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então emç^or. g s
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo Índice offlpiV. !»Ç»
reajuscamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilaraento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As desDBSfts correiSo iior conta da seguinte docaçáo, constante do orçamento vigente;
Recursos Rrtprios Qo Município de Santa Rita:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA; 32.101 FüllDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IJ.;2L.;605.;c.".! Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde
IC.129.2635.2050 Capacitação e Qualificação dos Profissionais de Saúde
ELaíEBTOS DE DESPESAS: 3390.39 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica

Estu documepfBAEaró^itBcORSOltnSIle perjâa:ORbtiEi Sfed^Rc» Júnior.
Para verifloaraa a.samaluras vá ao site h:ips:/Avww.portóldeas8Ínaturas.com.br.443 e ulillzo o código C4E9-5F47-48F8-5SB4.



'4̂
CLÁUSULA SBXIA - DO PAfiAMEHTO: .
6 1 O nagamenio s^-r^ .-íccuado na Toaourotia do Contratante, mediante processo reguUt, da
fara ccor.rer n<j piaao d-, trinta din», contados do período de ^d^lemento. -^vríAS
6.2. 0.S Dadoe Bancários pata pagamento da COHTOMAPfc IK8TITUW DB cmUS
n^.-;j6-',n9/nnni-BT. cuno BAKCO earA BRADESCO. AGEHCIA 2936 - COSTA COMtEHTB 16260-

CLÁUSUIA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VICSHCIA: ,,r..rio nue ad.--ter
i-íci- de .'tapas de execoçâo e de conclusão do objeto ora contratado, que

prorroçacao n-.s condicies e -dipoteses previstas no Art. 57. S 1». da Lei 8.6b6/93. estào abaiito indicado,
e seràc considerados da assinatura do Contrato:
a - IniciO! 3 (trôs) dias;

ft prLlÍtrcoTt^to .lera determinada: 12 Idote) meses, eonsidatad» ds data da •«« aasinatura;
podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57. da Lei 9.666/93.

a^o^^Ts^vico eeetivamente realirado, de acordo com as respectiv.
f-''?reoL4Lnir!r'çon?rItado'toaos os meios necessários para a fiel esecuçío Tv.co" exeWendo
c - Kotlficar o Contratado sobre qualquer irregolaridade encontrada quanto a
a Mis ampla e completa fiscalitaçao. o que nâo exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais

d'-"esignat representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos teraos do
especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação
terceiros para assistência e subsidio de infonaaçOes pertinentes a essas atribuições.
CLÁUSULA NONA - D/,S OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: „„„rrai-o dentro dOS
a - Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do presente "ntraw, de"-"^os
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contraiu .
com observância aos prazos estipulados: ,,.h,iTA--.í

b - Sesponsâbllirar-se por todos os ônus e obrigações concernentes á logislaçâo **
e trabalhist.». bem ccmo por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; , ^r.^rrarr, mie o
- Manter preposio capacitado e idônoc, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, quec

represento integralmente em todos os seus atos; -..-i,i,.r-iTiiBorí«
d - Permitir e facilitar a flsc.iliracao do Contratante devendo prestar os informes o esclareci ^

''responsável oelos danos causados diretamente ao Cotitracante ou a terceiros,
culpa ou dolo na execução do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscali-aç ^
o acompanhamento pelo ótçáo interessado; ..«nho...nenfc
í - Hàoceder, transferir ou subcontratat. no todo ou cm parte, o objeto deste instrumento, sen o conhecinsngi
e a devida autorização e.xpressa do Contratante; .. . . „ h..
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as to
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatôrio, apresentando Ç.
Contratante or. documontos neceasârios# aetnpse que solicitado.

•q

CLÁUSUXA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO: . .
Este contrato portetá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou P".*""-
entre as parcos, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposgi
nos Ares. 77, 79 e "'9. todos da Lei B.666/93. .5,
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrôsciiMS ou supressões ̂  »
:i:ere.-n nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, 5 1» da Lei 8.666/93. £
supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado .nt|
03 cor.tracânte.3. § |

•

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO: ^
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações
procedimentos e pratos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, ás disposi^^
dos <»rts. 73 a 76, da Lei 8.666/93. Cg

01 a
O 0)

CLlUlSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: ^
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitara o Con-cat^ç
garantida a prévia defesa, ás seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 6.666/93:
advertência; b - muita de mora de O.S* Izero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o "O Çont^i)
por diâ de atraso na entrega, no inicio ou na execuçflo do objeto ora contratado; c - multa do 10» (dez^g
cento) sobre o v.ilcr contratado pela iiiexecuçâo total ou p.iccSal do contrato; d - simultaneamente, quai^giw
da;; penalidades cabíveis fundament.idas n«i Lei 8.666/93 e no Lei 10.520/01:.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CCHPEH3ACÀO FINANCEIRA: . Aâ.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instroisento. e desde que o Contratado nâo t^.i^a
concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data
fixada para o paq.imento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moraton®
devidos em ta;:âo üo atraso no pagamento soráo calculados com utilizaçáo da seguinte fórmula: EH ~ N •

onde: EM = encargos moratõrioa; H = nünero de di.is entre a data prevista para o pagamento c a do efeig.^
pagamento; VP - valor da parcela a .ser puga; e I " Índice de compensação financeira, assim apurado: I
- lOO) - 365. .Hendg TX - percencu.il do tPCA-l3GE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um
índice adotado polo Governo Federal que o substitua. Ma hipótese do referido Índice estabelecido pá»
;;ompensaç3o fiiuncoiia ve.-.ha a ser extinto ou de qualquer forma náo possa mais ser utilizado, será adot^ç
em substituição, o que vier a ser determinado pela legisl.tçAo entáo em vigor. ~

CLÁUSUIA DÉCIMA QUARTA - OA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO '
13.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscaiizaçfio e a
cepresentanti! da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o(a) Srlâ) .EMILIX F<
ALVES DE LIMA, porCadur(a) do CPF 032.271.196-04, com lotação fixada na Secrotaria Municipal

Esle doaimenfo foi z^sma^o tf^IaVmen^^^por PaSõ Maia De Oliveira Júnior.
Pam verificar as assmaluras vá ao sile littps:í/VAVw.portalüeassinaluras.co)n.Dr:443 e utiliza o código C4E9-5F47-48Fa-55B4.



13.^0 fisca: cio contrato, 0(a) Sr(al . ANA THERB2A DIAS UM8 DE ALBlíQUEBÍ^- ^,1^1
34. cor. lotâcao na Secretaria !4unicipal do Saúde do Município de Santa Rita - f
co;provadamenic. habilitado para gerenciar o presente termo, sera o reaponsâvel pelo fiei cumprimento
cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos cottiplen«ntaies.

OÁUSÜIA DÉCIMA QUINTA - DO EOROs canta Rica
para dirimi, as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Toro da
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado c presente contrato eta.OS.lduas) vias. o qual vai assina p
partes e por duas testemunhas. / ̂  \ Fevereiro de 2021

TESTEMUNHAS

PELO

LUCZANO CÍRRBfaLdAHMEIRO
secreVauiü DE^í^nE

PELO caiTRATADO

INSTITUTO DE ENSINO POLIS CIVITAS LIDA
CSPJ 05.745.509/0001-8''
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It^te documento fo) essinado digi^almenlo por Paulo Maia De Oliveira Junfor.
Pata veiificer as assinaturas vá ao site htlps;//www.porlaltíeassinaluras.com.br:443 e uiflíEe o código C4E9-5F47-48FÔ-55B4-
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