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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
Departamento de Compras e Licitagoes
PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°007/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 067/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, pessoa juridica de direito publico,
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua
Moises Lupion n° 1001, Centro, Palmital - Estado do Parana, neste ato, representado
pelo Prefeito Municipal VALDENEI DE SOUZA.
CONTRATADA: JOSILDA DE OLIVEIRA, pessoa flsica, neste ato representada por
sua representante Legal acima, inscrita no CPF sob n° 836.709.559-68, portadora do
RG n° 5.924.632-1 SSP/PR, com enderepo a RUA VINTE E UM DE JANEIRO, 765
CASA - CEP: 85270000 - BAIRRO: CENTRO, Palmital/PR.
CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO
O objeto do presente contrato e a contratapao de pessoas fisicas para a prestapao
de servipos de Tecnico em Enfermagem para o atendimento ao Situapao de
Emergencia da Situapao Epidemiologica, no Municipio de Palmital, conforme as
especificapoes contidas no Projeto Basico, pelo prazo de 6 (seis) meses, conforme
especificapoes contidas no EDITAL DE INEXIGIBILIDADE No007/2020-PMM e em
seus Anexos, que passam a fazer parte integrante do presente contrato.
CLAUSULA SEGUNDA -PARAGRAFO PRIMEIRO: DO PRAZO CONTRATUAL
i - O termo de Contrato oriundo deste credenciamento tera o prazo de vigencia de 06
(seis)meses.
ii

- O credenciado so podera iniciar as atividades apos a assinatura do contrato.

in - A convocapao sera feita em igualdade de condipoes para todos os credenciados.
CLAUSULA TERCEIRA-DA CONTRA-PRESTAQAO DOS SERVigOS:
Pela prestapao dos servipos, objeto do presente Instrumento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, em moeda corrent^d valor de:
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ITEM

DESCRIQAO

QUANTIDADE
DE HORAS E
CARGA
HORARIA
75

VALOR HORA
PLANTAOE
REMUNERAQAO
MENSAL
R$ 150,00

VALOR TOTAL BRUTO
HORA E MENSAL
R$ 11.250,00

1

PLANTAO DE 12 HORAS
07:OOH AS 19:00H
19:00H AS 07:00H

2

PLANTAO 06 HORAS
17:00H AS 23:00H

50

R$ 75,00

R$ 3.750,00

3

PLANTAO
EXTRAORDINARIO

150

R$ 12,50

R$ 1.875,00

4

HORARIO NORMAL 40
HORAS SEMANAIS

R$ 1.580,00

R$ 4.740,00

3

VALOR TOTAL R$ 21.615,00 (vinte e um mil, seiscentos e quinze reals)

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO:Os pagamentos dos servigos efetivamente serao realizados exclusivamente por
deposito bancario na CONTA CORRENTE vinculada ao CPF do credenciado apos
a conferencia da escala de plantoes ate o 5° dia util do mes subsequente, mediante
previa apresentagao do recibo de pagamento de autonomos, emitidos para o
Municipio de Palmital, CNPJ 75.680.025/0001-82, conforme Nota de Empenho.
Os encargos sociais ja estao inclusos nos valores da bora plantao, mencionadas
no item 7 especificagdes do objeto.
A contratada devera informar Conta-Corrente ativa para que os pagamentos
possam ser efetivados, mediante comprovagao da prestagao dos servigos pela
escala de plantoes devidamente atestados pela Secretaria Municipal de Saude.
O valor estabelecido a bora de plantao e bruto, estando passivel de retengao de
tributes, conforme legislagao. Sera expedido RPA - Recibo de Pagamento a
autonomos
Nao serao efetuados pagamentos de outras formas, com
deposito em conta-salario, ordem de pagamento etc.
f

oleto bancario,

CLAUSULA QUINTA - CONDIQOES DE EXECUQAO
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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Para a prestagao de servigos ora ajustados a CONTRATADA devera cumprirtodas
as condigoes e especificagoes estabelecidas no edital de chamamento, parte
integrante da presente contratagao.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Constituir-se-ao obrigagoes da CONTRATADA alem
das demais previstas neste Contrato e em seus Anexos e deles decorrentes:
i
- Executar os servigos em conformidade com as especificagoes basicas
constantes do Edital e/ou das Ordens de Fornecimento/servigo;
ii
- Ser responsavel, por todas as despesas decorrentes da execugao dos
servigos, tais como: encargos sociais, taxa, impostos, seguros, seguro de acidente
de trabalho, transporte, alimentagao e outros que venham a incidir sobre o objeto
decorrente do credenciamento;

in
- Responder por quaisquer prejuizos que vierem a causar ao patrimonio
da Prefeitura Municipal de Palmital ou a terceiros, decorrentes de agao ou omissao
culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagoes
cabiveis e assumindo o onus decorrente;
iv
- Manter, durante o periodo de vigencia do credenciamento, todas as
condigoes que ensejaram o credenciamento, informando a Prefeitura Municipal de
Palmital toda e qualquer alteragao na documentagao, referente a sua habilitagao,
sob pena de descredenciamento;

- Justificar a Secretaria Municipal de Saude, sobre eventuais motivos
v
de forga maior que impegam a execugao dos servigos;
- Responsabilizar-se integralmente pela execugao dos servigos, nos
VI
termos fixados neste Edital e na legislagao vigente;
- Conduzir os trabalhos em total consonancia as necessidades das
atividades das unidades de atendimentos (UNIDADES DE SAUDE DO
MUNICIPIO), de modo a nao causar transtornos ao andamento normal de seus
servigos;

VII

- Manter as informagoes e dados das unidades de atendimento
vm
UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO em carater de confidencialidade e sigilo,
ficando proibida a sua divulgagao para terceiros, exceto se houver previa
autorizagao.
- Observar o estrito atendimento dos valores estabelecidos no. Edital e
os compromissos morais que devem nortear as agoes do credenciado e a/conduta
no exerclcio das atividades previstas;
ix

L
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CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE - Cabera ao
CONTRATANTE:
Efetuar o pagamento, a CONTRATADA, dentro das
estabelecidos na Clausula quarta do presente contrato;

condigoes

e

prazo

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO E SANQOES Os casos de rescisao do contrato sao os previstos no artigo 77 a 80 e 86 a 88, da
Lei Federal n.° 8.666/93.
Pela inexecugao total ou parcial das obrigagoes assumidas e garantida a previa
defesa, a Administragao podera aplicar a empresa credenciada as penalidades
previstas no art. 80 da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES A CONTRATADA sera responsavel pelas indenizagoes decorrentes de danos
ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua agao ou omissao,
culposa ou dolosa, bem como pela eficiencia, eficacia e seguranga de seus
procedimentos.
CLAUSULA NONA - O presente contrato regula-se pelas suas clausulas e pelos
preceitos do Direito Publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposigoes do Direito Privado, obrigando as partes ao fiel
cumprimento de todas as clausulas estipuladas e das normas da Lei federal n°
8.666/93, respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecugao total ou
parcial.
CLAUSULA DECIMA - Para dirimir quaisquer litigios oriundos do presente vinculo
contratual, as partes, de comum acordo, elegem o foro desta Comarca de Palmital,
Estado do Parana.
Estando justas e contratadas, as partes assinam o presente
instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, para urn so efeito legal,
juntamente com duas testemunhas, que tambem o subscrevem.

Palmital, O'Ude'dunho de 2020.
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000(^ Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222 ' .
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/

VALDE^DE SOUZA
Prefeito Municipal
Contratante
[L

JyOSILDA DE OLIVEIRA
CPF 836.709.559-68
Contratado

'OCX

Testemunhas:

JOSE DA LUZ DOS S,
CPF-537.323.089.-87

TOS/GQRDEIRO

NOME: CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS
CPF-031.137.989-30

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
Departamento de Compras e Licitagoes
PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°007/2020
PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N° 047/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 066/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, pessoa juridica de direito publico,
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua
Moises Lupion n° 1001, Centro, Palmital - Estado do Parana, neste ato, representado
pelo Prefeito Municipal VALDENEI DE SOUZA.
CONTRATADO: EDICARLA MATULLE, pessoa fisica, neste ato representada por sua
representante legal acima, , inscrita no CPF sob n° 108.631.799-83, portadora do RG
n° 13.039.718-2 SSP/PR, com enderego a RUA JANDIR CAMPANINI, 401 CASA CEP: 85270000 - BAIRRO: CENTRO, Palmital/PR.
CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO
O objeto do presente contrato e a contratagao de pessoas fisicas para a prestagao
de servigos de Tecnico em Enfermagem para o atendimento ao Situagao de
Emergencia da Situagao Epidemiologica, no Municipio de Palmital, conforme as
especificagoes contidas no Projeto Basico, pelo prazo de 6 (seis) meses, conforme
especificagoes contidas no EDITAL DE INEXIGIBILIDADE No007/2020-PMM e em
seus Anexos, que passam a fazer parte integrante do presente contrato.
CLAUSULA SEGUNDA -PARAGRAFO PRIMEIRO: DO PRAZO CONTRATUAL
i - O termo de Contrato oriundo deste credenciamento tera o prazo de vigencia de 06
(seis)meses.
n - O credenciado so podera iniciar as atividades apos a assinatura do contrato.
in - A convocagao sera feita em igualdade de condigoes para todos os credenciados.
CLAUSULA TERCEIRA-DA CONTRA-PRESTAQAO DOS SERVIQOS:
Pela prestagao dos servigos, objeto do presente Instrument©, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, em moeda corrente:^ valor de:

L
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ITEM

DESCRIQAO

QUANTIDADE
DE HORAS E
CARGA
HORARIA
75

VALOR HORA
PLANTAOE
REMUNERAQAO
MENSAL
R$ 150,00

VALOR TOTAL BRUTO
HORA E MENSAL
R$ 11.250,00

1

PLANTAO DE 12 HORAS
07:0OH AS 19:00H
19:00H AS 07:00H

2

PLANTAO 06 HORAS
17:00H AS 23:00H

50

R$ 75,00

R$ 3.750,00

3

PLANTAO
EXTRAORDINARIO

150

R$ 12,50

R$ 1.875,00

4

HORARIO NORMAL 40
HORAS SEMANAIS

RS 1.580,00

R$ 4.740,00

3

VALOR TOTAL R$ 21.615,00 (vinte e um mil, seiscentos e quinze reais)

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO:Os pagamentos dos servigos efetivamente serao realizados exclusivamente por
deposito bancario na CONTA CORRENTE vinculada ao CPF do credenciado apos
a conferencia da escala de plantoes ate o 5° dia util do mes subsequente, mediante
previa apresentagao do recibo de pagamento de autonomos, emitidos para o
Municipio de Palmital, CNPJ 75.680.025/0001-82, conforme Nota de Empenho.
Os encargos sociais ja estao inclusos nos valores da bora plantao, mencionadas
no item 7 especificagbes do objeto.
A contratada devera informar Conta-Corrente ativa para que os pagamentos
possam ser efetivados, mediante comprovagao da prestagao dos servigos pela
escala de plantoes devidamente atestados pela Secretaria Municipal de Saude.
O valor estabelecido a bora de plantao e bruto, estando passive! de retengao de
tributos, conforme legislagao. Sera expedido RPA - Recibo de Pagamento a
autonomos
„
Nao serao efetuados pagamentos de outras formas, como boleti
deposito em conta-salario, ordem de pagamento etc.
f

bancario,

CLAUSULA QUINTA - CONDIQOES DE EXECUQAO
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - P^lmitaJ - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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Para a presta?ao de servigos ora ajustados a CONTRATADA devera cumprirtodas
as condigoes e especificagoes estabelecidas no edital de chamamento, parte
integrante da presente contratagao.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Constituir-se-ao obrigagoes da CONTRATADA alem
das demais previstas neste Contrato e em seus Anexos e deles decorrentes:
- Executar os servigos em conformidade com as especificagoes basicas
constantes do Edital e/ou das Ordens de Fornecimento/servigo;
i

- Ser responsavel, por todas as despesas decorrentes da execugao dos
servigos, tais como: encargos sociais, taxa, impostos, seguros, seguro de acidente
de trabalho, transporte, alimentagao e outros que venham a incidir sobre o objeto
decorrente do credenciamento;
ii

in
- Responder por quaisquer prejuizos que vierem a causar ao patrimonio
da Prefeitura Municipal de Palmital ou a terceiros, decorrentes de agao ou omissao
culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagoes
cabiveis e assumindo o onus decorrente;
IV
- Manter, durante o periodo de vigencia do credenciamento, todas as
condigoes que ensejaram o credenciamento, informando a Prefeitura Municipal de
Palmital toda e qualquer alteragao na documentagao, referente a sua habilitagao,
sob pena de descredenciamento;

v
- Justificar a Secretaria Municipal de Saude, sobre eventuais motivos
de forga maior que impegam a execugao dos servigos;
- Responsabilizar-se integralmente pela execugao dos servigos, nos
termos fixados neste Edital e na legislagao vigente;
VI

- Conduzir os trabalhos em total consonancia as necessidades das
atividades das unidades de atendimentos (UNIDADES DE SAUDE DO
MUNICIPIO), de modo a nao causar transtornos ao andamento normal de seus
servigos;

VII

- Manter as informagoes e dados das unidades de atendimento
vm
UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO em carater de confidencialidade e sigilo,
ficando proibida a sua divulgagao para terceiros, exceto se houver previa
autorizagao.
- Observar o estrito atendimento dos valores estabelpcidos no Edital e
ix
os compromissos morais que devem nortear as agdes do credetnciafao e/a conduta
no exercicio das atividades previstas;
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE - Cabera ao
CONTRATANTE:
Efetuar o pagamento a CONTRATADA, dentro das condigoes e prazo
estabelecidos na Clausula quarta do presente contrato;

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO E SANQOES Os casos de rescisao do contrato sao os previstos no artigo 77 a 80 e 86 a 88, da
Lei Federal n.° 8.666/93.
Pela inexecugao total ou parcial das obrigagoes assumidas e garantida a previa
defesa, a Administragao podera aplicar a empresa credenciada as penalidades
previstas no art. 80 da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES A CONTRATADA sera responsavel pelas indenizagoes decorrentes de danos
ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua agao ou omissao,
culposa ou dolosa, bem como pela eficiencia, eficacia e seguranga de seus
procedimentos.
CLAUSULA NONA - O presente contrato regula-se pelas suas clausulas e pelos
preceitos do Direito Publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposigoes do Direito Privado, obrigando as partes ao fiel
cumprimento de todas as clausulas estipuladas e das normas da Lei federal n°
8.666/93, respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecugao total ou
parcial.
CLAUSULA DECIMA - Para dirimir quaisquer litigios oriundos do presente vinculo
contratual, as partes, de comum acordo, elegem o foro desta Comarca de Palmital,
Estado do Parana.
Estando justas e contratadas, as partes assinam o presente
instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, para urn so efeito legal,
juntamente com duas testemunhas, que tambem o subscrevem.

Palmital, 01 de/junho/de 2020

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palm
Fone Fax: (42) 3657-1222
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ENEI DE SOUZ
Prefeito Municipal
Contratante

EDICARLA MATULLE
CPF 108.631.799-83
Contratado

Testemunhas:

JOSE DA LUZ DOS
CPF-537.323.089.-8

S CORDEIRO

NOME: CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS
CPF-031.137.989-30

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

