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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 037/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O
MUNICÍPIO

DE

BARREIRINHAS,

E
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FUNDAMENTO NO ART 24, INCISO IV DA
LEI

8.666/93

E

NA

SITUAÇÃO

DE

EMERGÊNCIA DECLARADA ATRAVÉS DO
DECRETO MUNICIPAL 031/2021.
O Município de Barreirinhas, pessoa jurídica de direito público, sito Avenida Joaquim
Soeiro de Carvalho, s/n — Centro - Barreirinhas, CNPJ 06.217.954/0001-37, neste ato,
representada pela Secretária Municipal de Administração, a Senhora Iolanda
Santos David, brasileira, solteira, residente e domiciliada neste Município de
Barreirinhas, CPF.: 763.635.033-53 a seguir denominada CONTRATANTE, e o (a)
Senhor
(a)
»kr t'sM
20,127,'P.2 22'(.?rg fZA C2‘2
222e)--9
bombeiro (a) civil, brasileiro (a),portador (a) da R.G. n° 05 52.J
,
) 212I5
inscrito (a) no C.P.F./MF n°
, residente e domiciliado à
3724}) cep a
74 À .ÇAÀnr)-74)-seguir denominado CONTRATADO (A), acordam e ajustam firmar o presente Contrato,
mediante Dispensa de Licitação n° 030/2021, fundamentada nos termos do art. 50 do
Decreto Municipal 031/2021 que decretou Situação de Emergência no Município de
Barreirinhas, estando ainda de acordo com o art. 24, inciso IV da Lei ° 8.666/93 e
atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1

Constitui o objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos profissionais de
Bombeiro Civil para atender demandas de atendimento, proteção e orientação à
população do Município de Barreirinhas.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1
O presente contrato tem o valor estimado para seu período de vigência de 180
dias, com valor fixo de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
2.2
O valor mensal do presente contrato é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1
O Município de Barreirinhas pagará aos profissionais contratados pelos serviços
efetivamente prestados, até o 5° dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, os
valores líquidos que lhes forem devidos, deduzidos, se for o caso, as multas que se
tornaram devidas.
3.2
O pagamento pela prestação dos serviços será efetuado mensalmente, mediante
apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor Fiscal do Contrato.
A (s) conta (s) e/ou fatura (s) de cobrança de serviços prestados ao
3.3
CONTRATANTE, pelas pessoas físicas, serão indelevelmente assinadas pelo
CONTRATADO, ficando o (s) signatário (s) pessoal e solidariamente responsável (eis)
pela veracidade dos dados e lisura da documentação apresentada.
3.4
O pagamento para os profissionais credenciados só ocorrerão após a apresentação
da emissão da nota fiscal, em conformidade com os seguintes documentos: Documentos
pessoais, comprovante de endereço, dados bancários, Certificado de Graduação do
Curso de Bombeiro Civil, Certidão de Regularidade na Receita Federal, Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidão Municipal de Quitação de Tributos. O
descumprimento desta condição acarretará a paralisação do pagamento, sobre o qual não
ensejará juros de mora ou correção monetária.
3.5
As eventuais reclamações, retificações ou impugnações, relativamente às horas e
produções apuradas, deverão ser feitas por escrito no prazo de 30 (trinta) dias ao
CONTRATANTE. Decorrido este prazo, a retificação parcial ou total, poderá ser
considerada, por esta, como definitiva, válida e aceita, não assistindo à CONTRATADA
qualquer direito a reclamação.
CLÁUSULA QUARTA - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E DO REAJUSTE
DE PREÇOS
4.1
Os preços serão fixos.
4.2
Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro deste contrato em face dos
aumentos de custo que não possam, por vedação legal, ser refletidos através de reajuste
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ou revisão de preços básicos, as partes de comum acordo, com base no artigo 65, inciso
II, alínea "d" da Lei de Licitações, buscarão uma solução para a questão.
4.3
Durante as negociações previstas no item anterior, o prestador de serviço
contratado não poderá paralisar a execução dos serviços, visto tratar-se de prestação de
serviços essenciais baseado em situação de emergência em saúde pública, sendo garantido
o devido pagamento pela prestação de serviços comprovadamente realizada.
CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO
5.1
O Município, por meio de Fiscal designado, exercerá a fiscalização, como lhe
aprouver e no seu exclusivo interesse, para garantir o exato cumprimento deste contrato,
inclusive verificando a efetiva realização dos serviços contratados.
5.2
O (A) CONTRATADO (A) proporcionará todas as facilidades necessárias ao
pessoal que o CONTRATANTE designe para exercer a ação fiscalizadora que lhe é
facultada.
5.3
A fiscalização de que trata esta Cláusula terá por objeto, notadamente, as
condições para prestação dos serviços bem como o controle "a posteriori" da assistência
prestada, cabendo exclusivamente ao (à) CONTRATADO(A) integral responsabilidade e
eficiência técnica da prestação - assistencial; assim, a faculdade de tal fiscalização,
mesmo quando exercida, não elidirá nem reduzirá, a responsabilidade do(a)
CONTRATADO(A), de sua administração e prepostos, inclusive perante terceiros,
proveniente de qualquer ação indevida ou omissão, cuja eventual ocorrência não
implicará, jamais, corresponsabilidade do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DO (A) CONTRATADO (A)
6.1
Serão de responsabilidade do (a) CONTRATADO (A):
a)
Cumprir e fazer cumprir as especificações gerais deste instrumento, realizando os
atendimentos e demandas encaminhadas pelo CONTRATANTE.
b)
O (A) CONTRATADO (A) deverá tomar os cuidados necessários à perfeita
execução do contrato.
c)
As despesas com alimentação, transporte, remuneração e impostos incidentes
sobre os serviços, serão de responsabilidade do CONTRATADO.
d)
Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão do CONTRATANTE devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.
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Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
e)
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
neste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
7.1
Serão de responsabilidade do CONTRATANTE:
Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, recebendo seu objeto, conforme
a)
especificações constantes do presente edital.
Realizar o pagamento conforme previsto neste instrumento e no Edital.
b)
c)
Notificar o (a) contratado (a) da ocorrência de qualquer descumprimento dos
termos do Edital e respectivo Contrato.
CLÁUSULA OITAVA
CONTRATADO (A)

-

DA

RETIFICAÇÃO

DOS

DADOS

DO

(A)

8.1 A CONTRATADA deverá notificar o CONTRATANTE de qualquer modificação
essencial nos dados e condições apresentados para contratação.
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
9.1 Mediante Termo Aditivo, o presente contrato poderá ser modificado pelas partes,
sempre que ocorrer alterações que se fizerem necessárias.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO
10.1 O Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração/
providenciará a (s) publicação (ões) resumida (s), no diário oficial do Município de
Barreirinhas do contrato, bem como de Termo (s) Aditivo (s), se for o caso, e outras
determinadas em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1 A inobservância, pelo (a) CONTRATADO (A), de qualquer cláusula, condição
ou obrigação constante deste contrato, ou de dever originado de norma legal ou
regulamentar pertinente, autorizará ao Município, por intermédio da Secretaria Municipal
de Administração a aplicar, a seu critério, qualquer das seguintes sanções:
Av. Joaquim Soeiro de Carvalho, S/N - Centro - CEP: 65590-000 - Barreirinhas — MA
Fone/Fax: (98) 3349-1148/1430

86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO

Ass:,

CNPJ 06.217.954/0001-37

O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará à multa de mora, na forma
a)
estabelecida a seguir:
a.1) 0,3% (três décimo por cento), por dia de atraso até o trigésimo dia;
a.2) 10% (dez por cento), após ultrapassado o prazo da alínea anterior.
11.2 As multas a que se referem esta Cláusula incidem sobre o valor do contrato e serão
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município de Barreirinhas, ou,
quando for o caso, cobradas judicialmente.
11.3 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá aplicar as
seguintes sanções:
a)
advertência;
multa de valor equivalente a 20 (vinte) "multas-dia" em caso de rescisão;
b)
c)
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Município de Barreirinhas, no prazo não superior a 02 (dois) anos;
d)
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
facultada a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias.
e)
A "multa-dia" corresponderá a 1/60 (um sessenta avos) do valor do último
pagamento mensal liquidado.
11.4 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", desta Cláusula, poderão ser
aplicadas conjuntamente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no
prazo de 02 (dois) dias úteis.
11.5 Ocorrendo a inexecução de que trata a subclausula terceira, reserva-se ao Órgão
contratante o direito de credenciar outro profissional, observada a ordem de classificação,
comunicando, em seguida, ao Município de Barreirinhas, para as providências cabíveis.
11.6 A aplicação das penalidades previstas nessa cláusula é de competência exclusiva
do Município de Barreirinhas
11.7 A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o
direito de o Município, exigir o ressarcimento integral das perdas e danos que o fato
gerador da sanção acarretar para ele ou terceiro.
11.8 Independentemente da ordem das sanções, o Município, poderá optar pela rescisão
contratual e cobrança de perdas e danos resultantes do respectivo fato gerador.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO
12.1 O cancelamento da prestação dos serviços terá lugar de pleno direito, independente
de interposição judicial ou extrajudicial, quando a clínica médica credenciada ou o
credenciado:
a)
recusar-se a prestar os serviços, preestabelecidos na ordem de convocação;
falir ou dissolver-se;
b)
c)
transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem
prévia e expressa anuência do Município de Barreirinhas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
13.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas nos artigos 79 c/c artigo 80 em seus incisos e parágrafos.
Constituem motivo para rescisão contratual os enumerados nos artigos 77 c/c artigo em
seus incisos e Parágrafo Único, todos da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PRAZO
14.1 O presente Contrato terá vigência de 180 dias, contado da data de sua assinatura,
com término em 01/10/2021, em conformidade com a situação de emergência declarada
mediante o Decreto 031/2021.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1 Os recursos para atender as despesas decorrentes deste Contrato, correrão à conta
das dotações orçamentárias:
ÓRGÃO/UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001.2012.0000 — Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração
3.3.90.36.00 — Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL
18.1 O presente contrato é celebrado em conformidade com a Lei n° 8.666/93, estando
ainda amparado pelo Decreto Municipal 031/2021 que decretou situação de emergência
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em todo o território do Município de Barreirinhas, vinculando-se ao Projeto Básico,
Proposta do Proponente e Processo Administrativo 779/2021.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19.1 Fica eleito o foro da Comarca de Barreirinhas, em renúncia a qualquer outro, para
dirimir questão direta ou indiretamente relacionada com este contrato.

E por assim estarem ajustados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor.

Barreirinhas- Ma, 07 de abril de 2021.
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Secretária Municipal de Administração
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