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CONTRATO n' 15512022 CREDENCIAMENTO DE PESSOAS Junlorcaxs DE DIREITO PRNÁDO.

DEVIDAMENTE HABILITADAS. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EASSISTENCIA
ESPECIALIZADA PARA ATENDER A8 NECESSIDABES DAS UNIDADES DE SAUDE DO ARGUWÉLAGO DE

NNMARÉ, MUNICIPIO os CAIRU. ESYADO DA BAHIA.

oMUNICIPIO DE CAIRU, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAIRU. Praça Santo António.. SIN.
Centro. Cairu —
Bahia, CEP 45420-000. CNPJ nº. 11.4oe.1osmoo1 «oa. representada neste ato nos IEIIYIOS do
Decreto Municípal Nº 702. as os de agosto do 2021. peIa Seaeláda, senhora cruas Bonfim Rosemberg

Mnlroíos, brosnolra. casada. com endereço rasIdoncíaI na Praça da Bandeira. sin, cajueiro. nom cidade de
Corfu. Estado da asma, CEP 45,420«OO0. portadora da cédula do Identidade nª 08.460.435—21. expedida pelo

secretam: de Segurança PúbIIca do Eslado da asma, Inscrita no cadastro de Pessoas FIsícas sob n“
010171315-40. mnforme delegação do competencia suo-vés do termo de nosso; doravante denominado
CONTRAYANTE eaerr-presa NATALIA NADJA DINIZ DE SOUZA. Empresário Indivtdual, situada àRua Barão

,
g

Homem de Melo. u" 01. Sede. no MunIcIpIo de Caim. Estado da Bahia. CEP: 45.4_2D-000. Inscrita no ÇNPJ soh o
n“. 46A15.3B5l0O01—73. nesta alo rapresanrada na forma dos seus EsmtutosiRegímanIo/Oontraho Social. poIa
Sra. Natália Nadja DIM: do Souza. portadora do dowrrcento do tdenildáde ro? 10.131.t1'0—95. omIIIdo pelo
SSPIBA. Insaitota) no Cadastro da Pessoas Fisicas soh onª Menagem. «agendada-mo processo Sanatório

3

;3

na modalidade CREDENCIAMENTO N“ 0022022, originário do Processo Mmwstratiw nª 081/2022, danado de

ZBIDIIZOZZ. doravante dominada EMPRESA GREOENGIADA. resolvem eacordam na geminação dorwesonto
INSTRUMENYO CONTRAYUAL. mediam as cláusulas econdições owgulrozustndas:
CLÁUSULA PRIMEIRA —- OBJETO -constitua obioto do prosohxe termo apresração do servIços de enfermagem

,

nas
Unidades do USF.» UBS do Munícipio da Cairu/BA eenxergando em regime da plantão para atendimento
ambulatorial num tam! de 2118 horas «mais para aterramento das noceasidodoa da Secwtaria de Saúdo do

ª

:*

Municipio de CaIru- Bahia, de acordo com as esoecirimçõos ovalores estabelecidos nas!» contratar

'

PARÁGRAFO PRIMEIRO —DA REGENCIA LEGAL: Esto contrato é regido pela Lat Fednrai n“ 8568/3339

alterações posteriores. Lei Federal 8.080. de 19 de setembro de 1990. edemais normas do Matema único de
saúde aprIncfpInogeraIs do sdminístraçâo púhâica edemis legisiapses apfvcáveíarh qua! as partes se sujeitam
para resoIuçâo dos casos ormssos edo quaIquor divergénda sutgIda durante aexecução do msmo.
.-

'

PARÁGRAFO seouuoo - DA vmcuuxçlo DA UCUAÇÁO —VInouIa-se ao presente TERMO. DE
CONTRATO o PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Nª 01612022. dalaoo do common,

fundamentado no aro Zi, capuz n'a Lol Fedora! nº 8.68%?) e anos onomçóas, orIgInàrIo do Processo
AomInIstraIívg nº 267/2022. corado do 09/063022, que também passa afazer parte Integrante oeste lnsuumengº

como sa aqui estivesse-desmaio.. Incluswe toda e qualsquer corresponder-raias Irocadarenwe as partes. nos tamos
do modernamente nº 0022022.

“ ª“ºªªªª ºº
mmm» m»»
ºº àameno”) vedando sã, “Ownando BWV“ de
«gentes .
' ª ª Fªºªª " 355533. ªªªde que observadas às normas legal;
PARAGRAFO ÚNICO —OContrato, Ikuto deste censura.
ra : v
diápõo oartluº 81. 51". da u: Fedora! n' 8366193. pode er seu uma de “gência “afogado como"“
Temo Ãdttivo nos tomas do adígb ST dYul

CLÁUSULA TERCEIRA - 9

»

"Eçº, EººNºIÇºES DE PAGAMENTO - Pela prestação do servicos. _a

CDNTRAYANTE pagará àCONTRATADA. pelos serviços efeiivameme prestados , ª i m da

—

ªº "ªmªfº ª.” “ºfªª/Pºªªªºª efetlvamonto trabalhada estimando apresenta ooníraçação Zum1383341133?
R$ 4947130 (quarenta onovo ml! cento osetenta. o um mais o vinte can tavas),

durante: o, período da

«ganda deste temo conformo horas defInIdas no Anexo I desta Istmo do contraiu,

Praça MammaDamm âªâhãfvmaãwãmí?
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

J E ª ª ª B L DIRETORIA os COMPRAS, CONTRATOS ELICITACOES
PARAGRAFO PRIMEIRO - Opagamento dos serviços sera afamado em até 10 (dez) días opôs e emissão da

Nota Fiscal quo deverá ser omitida em levor do Fundo Munlclpal do Saúdo de Cairu. cºniºtmº dªdºª dº

preâmbulo deste termo edeverà conter atestado de conformidade assinado pelo secretário Municipal de saúdo
ou Técnico Responsável.

PARAGRAFO SEGUNDO - No Nota Flsml. deverao ostor destacados os valores rotativos eo IR. INSS e ao

ISSQN. caso ocorra o tato gerador destas ou outros Impostos. sob pena do retenção dos VDIOIDS no ato do
pagamento.

PARAGRAFO TERCEIRO - Fica expressamente estabelecido qua no preço estejam Induidos todos os custos
diretos o indiretos requerldos para e execuçao do objeto ospeclllcado na dausule primeira desta instrumento.
constituindo-so na única ramuneraào devido.

PARAGRAFO QUARTO - Somente serão pagos os serviços que estiveram em conformidade corn as obrigações
o especulações constantes na tabela da clausula Primeira.

PARAGRAFO QUINTO —Quando houver erro. de qualquer natureza. na emissão de Fatura, o documento nero
devolvido Imediatamente para substituição elou emissão do Nota de Correção. Esso-Intervalo de tempo não sora
considerado para eleito do qualquer reajuste orou olualizewo monetàrla.

CLÁUSULA QUARTA - ooTAçAb ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários. constantes de
dotações cone! ados no orwmento munlcl —
r v i ente. eum/es des dota .- —orçamentárias. abaixo descritas:

UNIDADE

PROJETO ATIVIDADE

GESTORA

PROGRAMA DE TRABALHO

' "ELEMENTO DE DESPESA!
NATUREZA DA DESPESA

150010021 16000000!

33.90.39.00.00

CLÁUSULA QUINTA —
OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

'

51º - Prestar os serviços de acordo com o estipulado no edital:
52ª - ACONTRATADA além das obrigações contidas neste Contrato oor determinação legal. obriga-se e:
o) Cumprir cargo horária prevista om controlo
b) Cumprir obrigações frente ao Serviço proposto conforme Programa de Saúdo

c) Participar de Reuniões. Encontros. Capacitações e Eventos
d) Dosunvotvor Projetos e atuar no mesmo quando necessário
o) Atender do forma organizada e humanizada
t“) responsoblllzalhso integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato:

g) arcar eam todo equalquer dano ou prejuizo, da qualquer natureza. causados ao CONTRATANTE elou

a terceiros. por sua taipa:

hi lºlªf PºIª º º ª ª m m a o execuçâo dos serviços contratados e Iaclllt

alcance. aªmpiª ação Iíocallzedore dos prepostos designados peloªrêãítfâgxãsâârérlºãfgsãâ:
Pfºªlªmºªlº ªª ºªªªNªºõºª eexigência que lhe lorem sollcltadas;
|) ºfºíªªf Pºªlªªlmªlllª 0pagamento de todas as taxas eItrtpostos que moldam ou

'

ee suas atividades o/ou sobro aexecuúo do objeto do presente Co trato I I Iv Ve" ar? ª |"dd I' “me
previdenciárias etrabalhlstas doa seus empregados:
" ' "º "s ªas º" ºªºººª ““S'
|) manter. durante toda a execuçao do Co tret .

h

' '

as ªºªªfºªªº ªª hªºliítªcªº eQualificação ELZTºQZÍÃZÉÁªrÉTIÉÉIÉÉººª assumida 'um
lt) prestar os servlçns acima om otto
lidad
—.
convencionadas. responsabílIzando-se lnttlggnralnteªntg ptªlggªãgàãszfâªmmgundo as oondlçaes aqui
ªºnãlªrlvàvggi8652375113'prazos estabelecidos, os obrigações assumida» por força deste edital ou do

PracaM
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DIRETORIA DE COMPRAS. CONTRATOS E LICITACOES

CLÁUSULA SEXYA - Em nenhuma hipotese serão admitidos reajustes de precos. sendo admitido Bpºªºª. se
esta vier n so justificar. para restabelecer o equilibrio economico-financeiro do contrato. nos termos do an. 65. II.
'd'. da Loi Federal n º 8.666.193.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGACOES DO CONTRAYANTE
o) Codor espaco fisico onde se encontram instalados equipamentos omobiliário especíiicos para realizaçao
dos serviços contratados;

o) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais. inclusivo
com o Iomeoimento da todos os materials de consumo o segurança para oiwm desenvolvimento dos
trabalhos

c) Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tai lim
d) Promover oacompanhamento oefiscalização dos serviços com vistas ao seu perfeito cumprimento. sob
os aspectos quantitativos e qualitativos. anotando em registro proprio as talhas detectadas o
comunicando acredenciada as ocorrências da quaisquer (atos que exijam medidas corretivas
a) Aplicar à contratada as penalidades cabíveis no Iorrm da Loi

f) Garantir a efetivação do pagamento a credenciada. de acordo com as condições estabelecidas neste
contrato.

«

g) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato;

h) Promover. atraves do gestor de contrato. o acompanhamento e ílscailzação dos serviços. sob os

aspectos quantitativos equalitativos. anotando em registro próprio as falhas datoctadas ocomunicando à
Contratada as ocorrências da quaisquer fatos quo exijam medidas corretivas por pano desta:
l)

l)

Fiscalizar e execuçâo do contrato e atestar a Nom Fiscal:

Efetuar pagamento à Contratada. do acordo com as condiçoes de preço o prazo estabelecidas no
contrato:

k) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato:

l) Publicar o resumo do contrato eos Adílnmnntoa quo houver. na lmpmnsa Oiiclal até oS' (quinto) dia útil
do mes seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro dr: 20 (vinte) dias a contar da
referida assinatura. conformo art. 61. 51ª da Lui 8586/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS oaRrsAçOEs RECÍPROCAS

51º Qualquer alteração na sistemática do prestação dos serviços ajustados nesta Contratodopenda de prévia
concordando entro os partes. po! escrito.

52º Toda providencia tomada tanto pela CONTRATANTE quanto pela CONTRATADA. visando racionalização
ou
apenelçoamonto dos serviços, que resulta em alteração nos seus custos, será obiato de renegociação das
Cláusulas Financeiras deste Contrato.

CLÁUSULA NONA -DA FISCALIZAÇÃO —
Afiscalização dos serviços, ora contratados. será exercida pela

contratante atraves de pessoa designada com poderes para:

51º
recusar os serviços que nâo tenham sido executados do acordo com as condiçoes aspeciiicadas nesta
Contrato:

5º“ ººmlmiªªf ª ºº"ª'ªfªªª Qªªiªdtzer irregularidades encontradas na execução dos servicos. estabelecendo
prazos para qua as mesmas saiam regularimdas:
'
53º
nºimºªf- ªªVªªff ª denunciar ocontratado arn caso de descumprimento dos llena aato os constantes na
Cláusula Segunda;
94ª P'ººº4ª' ªº ªººmvªºhºfnento da execuçao do contrato, na fon-na do art. ar da Lai Federal assa/sa,
ficando ºsºlªrªddº que aºcªo ou dmissâo. "total ou parcial. da fiscalização do Contratante nào axirnlrá a

Contratada da total responsabilidade na execução do wntratn.

n) Á 9508918950 Sªfª ªiercida no Interessa exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo o
responsabilidade da contratada.

Pm! Marema: Deodoro, nª 03, Centro, mu —
an -carr: nano-ooo

,
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um DIRETORIA DE COMPRAS. CONTRATOS ELICITACOES

c) ACONTRATADA requerer ou (Iver sida declarada afalência. concordata. Insolvanda ou dissolução [udIcInI
ou exlmludldal:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DO FORO -As partes elegem oFbro da Comarca do Valença. Estado dà
Bahia. que pmvalecerºá sobre qualquer outro. por mais privIIegIado que seje, para dIrImIr quaisquer dúvidas
oriundas do presenIe contrato.

E, por eslarem assim íustns ooonlraladns. armam opresente contrato em 02 (duas) vias da Igual Ioor e“ Iori-na na

presença das Iaslemunhas que subscrevem depols da lido eachado conforma.

CAIRU-BA, 09 de [unho de 2022.
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CONTRATADA
'

e ABONFIM ROSEMBERG MEIRELES
CONTRATANTE

'

,.

TESTEMUNHAS:
or-

Nome: JosnnII

..

'

aeSIIva Filho

CPF nª. 050.9 545-94

oz-

&
x
__Ql'l_v.—':ã' '
".- m

'

Nome: Edina 'II aE ª w

CPF nº: 5953851854 *

I

k Praç Mam a:Deodato.nº03,m m,calm-a».-mr:4510- 0
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ANEXO!

O
Nurse. de m a » u m

dw a20?
amaram
n os:
enfermaqunammlatlzríaíde
ºãzº)mras
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mensais

_

na 39.70

R$ 4.097,50
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RESUMO TERMO DE CONTRATO Nº 165/2022

€"0É,3j7 3

k /

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2022 —INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
016/2022- T E R M O D E C O N T R A T O N º 165/2022.

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE CAIRU, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CAIRU - CNPJ nº. 11.406.106/0001-06. CONTRATADA: NATALIA NADJA DINIZ DE

SOUZA, Empresário Individual, situada à Rua Barão Homem de Melo, nº 01, Sede, no
Municipio de Cairu, Estado da Bahia, CEP: 45420-000, inscrita no CNPJ sob o nº.
46.475.365/0001-73,

neste

ato

representada

na

forma

dos

seus

Estatutos/Regimento/Contrato Social, pela Sra. Natália Nadja Diniz de Souza, portadora do
documento de identidade nº 10.131.110-95, emitido pelo SSP/BA, inscrito(a) no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o nº 046.194.8B5-00. DO OBJETO: Constitui objeto do presente termo

a prestação de serviços de enfermagem nas Unidades de USF e UBS do Município de
Cairu/BA e emergência em regime de plantão para atendimento ambulatorial num total de
208 horas mensais para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do

Municipio de Cairu— Bahia, de acordo com as especificações e valores estabelecidos neste

contrato. PRAZO DE VIGENCIA - O prazo de vigência do presente contrato será de 12

(doze) meses, iniciando-se na data de
sua assinatura (09/06/2022 à 09/06/2023)
podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
nº 8666/93, desde que observadas às normas legais vigentes. PREÇO ECONDICOES DE
PAGAMENTO - Pela prestação de serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA,
pelos serviços efetivamente prestados, a importância correspondente ao número de
horas/plantões efetivamente trabalhados, estimando a presente contratação num valor
global de R$ 49.171,20 (quarenta e nove mit cento e setenta e um reais e vinte
centavos), durante operiodo de vigência deste termo conforme horas definidas no Anexo I
deste termo de contrato. DOTAÇAO ORÇAMENTARIA: As despesas para o pagamento
deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações

consignadas no orçamento municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo
descritas:

UN'ºAºE

GESÃOR

PROJETO ATIVIDADE

FONTE

ELEMENTO DE DESPESA!

PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA

15001002!
16210000

LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Cairu - Bahia, 09/06/2022. SIGNATÁRIOS:
CONTRATANTE: Cintia Bonfim Rosemberg Meireles - CPF Nº 010.771.815-40.
CONTRATADA: Natália Nadja Diniz de Souza - CPF nº 046.194.885-00. TESTEMUNHAS:
Josenil Rocha eSilva Filho CPF nº 050.921.545—94 e Edina Marilza Silva de Araújo -,CPF
Nº: 595.885.785-15

ãTvIÇI ll"!
ªªªªª-fªªª

10 de Junho de 2022

B-Ano XVI -Nº 5953

A

6
Dizãtrlrt ÚÍÇIGIÉtI d o

'

'
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"

R E S U M O T E R M O D E C O N T R A T O N º 165/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nª 267/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
016/2022- T E R M O D E C O N T R A T O N º 1 6 5 / 2 0 2 2 .

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE CAIRU, atraves do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
D E C A I R U - C N P J nº. 1 1 . 4 0 6 . 1 0 6 / 0 0 0 1 - 0 6 . C O N T R A T A D A : N A T A L I A N A D J A D I N I Z D E

SOUZA, Empresário Individual, situada à Rua Barão Homem de Melo, nº 01, Sede, no
Municipio de Cairu, Estado da Bahia, CEP: 45420-000, inscrita no CNPJ sob o nº.
46.475.365/0001-73,
neste
aio
representada
na
forma
dos
seus
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pela Sra. Natália Nadja Diniz de Souza, portadora do
documento de identidade nº 10,131.110—95, emitido pelo SSP/BA, inscrito(a) no Cadastro de
Pessoas Fisicas sob o nº 046.194.885—00. DO OBJETO: Constitui objeto do presente termo
a prestação de serviços de enfermagem nas Unidades de USF e UBS do Municipio de
Cairu/BA e emergência em regime de plantão para atendimento ambulatorial num total de
208 horas mensais para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do
Municipio de Cairu- Bahia, de acordo com as especificações e valores estabelecidos neste

contrato. PRAZO DE VIGENCIA - O prazo de vigência do presente contrato será de 12
(doze) meses, iniciando-se na data de
sua assinatura (09/06/2022 à 09/06/2023)
podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, da Lei Federal

nº 8666/93, desde que observadas as normas legais vigentes. PREÇO E CONDICOES DE
PAGAMENTO - Pela prestação de serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA,
pelos serviços efetivamente prestados, a importância correspondente ao número de
horas/plantões efetivamente trabalhados, estimando a presente contratação num valor
global de R$ 49.171,20 (quarenta e nove mil cento e setenta a um reais e vinte

centavos), durante operiodo de viãência deste termo conforme horas definidas no Anexo I

destetermo de contrato. DOTAÇ O ORÇAMENTÁRIA: As despesas para o pagamento
deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações

consignadas no orçamento municipal vigente, atraves das dotações orçamentárias, abaixo
descritas:

32215315
A

12/01

FONTE
15001002!

16000000!
16210000

PROJETO ATIVIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

ELEMENTO DE DESPESA!
NATUREZA DA DESPESA

2,006. /1.037 /2.067

'

'

'

'

LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Cairu - Bahia, 09/06/2022. SIGNATÁRIOS:
CONTRATANTE: Cintia Bonfim Rosemberg Meireles — CPF Nº 010.771.815-40.
CONTRATADA: Natália Nadja Diniz de Souza —CPF nº 046194685-00. TESTEMUNHAS:
Josenii Rocha e Silva Filho CPF nº 050.921.545—94 e Edina Marilza Silva de Araújo - CPF
Nº: 5 9 5 8 8 5 7 8 5 - 1 5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEEORJQYODEWQJY3NJLEMK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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