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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 013/2016 

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 021/2015 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO 

 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
PREÇO GLOBAL QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM 
LADO, COMO CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE 
JACIARA-MT, E DO OUTRO, COMO 
CONTRATADA A EMPRESA FACILITA GESTÃO 
PÚBLICA BRASIL EIRELLI - ME. 

 
 
 
 
PREÂMBULO 
DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES  
DA FINALIDADE E FUNDAMENTO LEGAL 
 
Ao 01 (primeiro) dia do mês de março de 2016, reuniram-se na sede da Prefeitura 
Municipal de Jaciara- MT., para a celebração do presente, as seguintes partes 
contraentes: CONTRATANTE: o Município de Jaciara, Estado de Mato Grosso, pessoa 
jurídica de direito público, com sede administrativa sito à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 
n.º 1.075, Centro em Jaciara/MT, inscrito no CNPJ/MF  sob o n.º 03.347.135/0001-16, 
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Ademir Gaspar de Lima, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.° 1052750-8 
SJ/MT e inscrito no CPF sob o n.° 856.494.149-04; e de outro lado, figurando como 
CONTRATADA: a empresa FACILITA GESTÃO PÚBLICA BRASIL EIRELLI - ME, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.286.917/0001-05, estabelecida à Rua Bogotá, nº 402 – 
Jardim das Américas, CEP: 78.060-594, na cidade de Cuiabá/MT, neste ato 
representada pelo Sr. Ewelson Gomes Da Silva, portador do RG: 10338845 SJ –MT E 
CPF: 843.372141-00, mediante as cláusulas a seguir estabelecidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1. “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSULTORIA NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE 
SAÚDE”. 
1.2. A finalidade da contratação é atender aos princípios básicos da administração 
pública, com o objetivo de corrigir falhas, adequar a gestão à execução de suas 
atribuições de forma eficaz e legal atendendo as condições deste termo. 
1.3. Os serviços atenderá as atividades de Licitações, Contratos Administrativos, 
Departamento de Compras e Rotinas Administrativas. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
Durante o prazo da contratação o contratado prestará os serviços ao município, 
independentemente de jornada de trabalho e de lugar, desde que se responsabilize pela 
prestação e manutenção, em tempo, dos serviços profissionais contratados, de interesse 
e necessidade da municipalidade. 
a) Orientação em todas as Secretarias e Departamento, na definição do objeto e 
descrição detalhada do termo de referência conforme especificidade de cada 
departamento. 
b) Manter a CONTRATANTE atualizada no tocante às edições de novas normas legais 
(Emendas Constitucionais, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos, Portarias, 
Resoluções, Instruções e demais atos), dos organismos federal e estadual, bem como 
do Tribunal de Contas do Estado, enviando imediatamente e-mail à CONTRATANTE e 
disponibilizando no site da empresa as referidas publicações; 
c) Na consultoria em Licitações a empresa deverá acompanhar/orientar todos os 
processos licitatórios com visitas programadas, avaliando os procedimentos, sistemas 
de trabalho, registros e documentos com o objetivo de aferir o cumprimento da 
Legalidade, impessoalidade, transparência, eficiência e observância da Lei Geral de 
Licitações 8.666/93 e suas alterações e Lei do Pregão 10.520/02 e suas 
regulamentações. 
d) Emissão, se necessário, de notas técnicas para alertar e/ou esclarecer dúvidas ou, 
ainda, para corrigir as eventuais falhas detectadas nas visitas. 
Gestão do Sus, Monitoramento da gestão orçamentária e financeira do fundo municipal 
de saúde; 
Orientação contábil dos instrumentos de Planejamento de acordo com a legislação 
vigente do Fundo Municipal de Saúde; 
Implantação de fluxos financeiros e orçamentários do Fundo Municipal de Saúde; 
Orientações referentes a empenhos, liquidações e pagamentos por fontes de recursos 
vinculados; 
Acompanhamento de processo seletivo para servidores de saúde; Elaboração da 
Apresentação Quadrimestral de acordo com a L.C 141/2012. 
Monitoramento dos projetos em andamento, como Obras de Construção, Reforma e 
Ampliação das Unidades contempladas pelo Programa Requalifica UBS do Ministério da 
Saúde; 
Monitoramento dos projetos em fase de implantação por programa do Ministério da 
Saúde ou por emenda parlamentar; 
Apoio técnico e operacional na elaboração de projetos e cadastros de propostas 
financiadas pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde; 
Adequação do Quadro de RH de acordo c/ as necessidades reais da saúde; 
Elaboração do Relatório Anual de Gestão – RAG; 
Assessoria em respostas técnicas para processos de judicialização da saúde municipal; 
Implantação da Gestão Compartilhada; 
Treinamento de equipe voltado ao acolhimento e humanização do atendimento; 
Elaboração do Plano Municipal e Programação Anual de Saúde; 
Criação de material publicitário para campanhas de saúde local; 
Elaboração do Guia Municipal de Saúde. 
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Elaboração de projetos de credenciamento da implantação do NASF – Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família, Estratégia Saúde da Família, Academia da Saúde e etc. 
Criação de Protocolos exigidos pelo MS - Ministério da Saúde; 
Monitoramento do PMAQ, PSE, E-SUS - Atenção Básica; 
Monitoramento do envio de dados do sistema da atenção básica e sistema de 
informação ambulatorial à base de dados do DATASUS; 
Assessoria voltados para as Políticas criadas pelo Ministério da Saúde como a de 
Atenção Básica, Alimentação e Nutrição, Saúde Bucal e Política Nacional de práticas 
integrativas e complementares em saúde; 
Orientações referentes ao PSE - Programa Saúde na Escola e acompanhamento das 
ações e metas pactuadas; 
Monitoramento dos resultados dos indicadores do SISPACTO, PMAQ e TCE/MT; 
Assessoria no planejamento das ações de Saúde; 
Realização do Seminário Municipal de Atenção Básica; 
Capacitação dos profissionais de saúde por área de abrangência; 
Assessoria referente ao PMAQ (programa de melhoria do acesso e da qualidade); 
utilização do incentivo financeiro, organização do processo de trabalho, realização, 
avaliação da UBS (Unidade Básica de Saúde). 
Assessoria no mecanismo jurídico de criação de Leis de plantões médicos, sobre avisos 
e regulamentação de transporte sanitário; 
Elaboração do fluxo e protocolos referente à média e alta complexidade; 
Elaboração de Planos Operativos de acordo com a legislação vigente; 
Elaboração de processo de contratação dos serviços de saúde; 
Revisão da PPI – Programação Pactuada Integrada e acompanhamentos dos 
procedimentos realizados; 
Assessoria e acompanhamento do fluxo de credenciamento e implantação do 
Laboratório Regional de Prótese Dentária e CEO - Centro de Especialidades 
Odontológicas; 
Avaliação Situacional do Estabelecimento Farmacêutico Municipal de Dispensação de 
Medicamentos da Rede Básica e Ambulatorial ou Hospitalar; 
Assessoria para regularização e/ou orientação para o adequado funcionamento da 
Farmácia Municipal; 
Regulamentação da Assistência Farmacêutica Municipal conforme as Boas Práticas de 
Farmácia; 
Regulamentação da REMUME e diretrizes para sua Dispensação; 
Dispensação de Medicamentos não constante na REMUME e diretrizes para sua 
Dispensação; 
Cadastro do município no Sistema Hórus de Farmácia do Ministério da Saúde; 
Implantação do Programa Medicamento em Casa; 
Elaboração do PGRSS – Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde, conforme normas do CONAMA e ANVISA/MS. Vigilância de Saúde, Assessoria e 
acompanhamento do fluxo da licença sanitária dos estabelecimentos públicos de saúde; 
Assessoria na elaboração do Plano Municipal de Contingência da Dengue, Febre de 
Chikungunya e outros; 
Orientações sobre às campanhas nacionais de vacinação e campanhas de prevenção e 
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promoção à saúde; 
Assessoria na elaboração do boletim epidemiológico municipal; 
Monitoramentos dos indicadores da vigilância em saúde. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INICÍO E DURAÇÃO: 
3 - O presente contrato terá vigência de 01/03/2016 à 01/02/2017, sendo esse o prazo 
de execução dos serviços.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS: 
4.1. A prestação de serviços técnicos e consultoria na gestão da atenção básica de 
saúde,  perfaz o valor global de R$ 65.450,00 (Sessenta e cinco mil, quatrocentos e 
cinquenta reais). 
 
4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO: 
5.1 O pagamento será em até o 10 (décimo) dia do mês subsequente após a 
apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo Órgão Competente. 
5.2 A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição e quantitativo 
dos produtos entregues, o número e nome do banco, agência e número da conta onde 
deverá ser feito o pagamento; 
5.2.1 Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura, estas serão 
devolvidas à contratada para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas 
ficais/fatura; 
5.2.2 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos produtos fornecidos. 
5.3 O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de 
cobrança em banco (BOLETO), bem como, os que forem negociados com terceiros por 
intermédio da operação de “factoring”. 
5.4 As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças 
serão de responsabilidade do Contratado. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DESPESAS: 
6 - Todas as despesas tributárias e encargos legais e de pessoal são de 
responsabilidade de adimplência da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PERIODICIDADE: 
7 - Deverá ser encaminhada a respectiva Nota Fiscal para os procedimentos de 
liquidação da despesa pela Secretaria Solicitante.  
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CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO E DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
8 - Se e quando houver qualquer reajustamento ou outra mudança que se fizer 
necessária, deverá ocorrer sob o fulcro da Seção III, do Capítulo III da Lei Federal n.º 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO: 
9 - As despesas vinculadas ao objeto do presente contrato e ao seu pagamento 
ocorrerão sob a seguinte dotação orçamentária:  
 
01.08.01.10.301.0009.2023.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a 
Gestão do Fundo Municipal de Saúde 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1 Comparecer quando convocado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados do recebimento da convocação formal, para assinatura do Instrumento 
Contratual, sob pena de multa de 2% ao dia. 
10.2 Prestar os serviços contratados dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO 
DE JACIARA, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por 
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 
10.3 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, 
cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência 
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da 
execução do empenho; 
10.4 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento dos serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de 
qualquer natureza; 
10.5 Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO DE JACIARA qualquer alteração ocorrida 
no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 
correspondência; 
10.6 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento dos serviços a que se obrigou, 
cabendo-lhe, integralmente, o ônus decorrente. Tal fiscalização dar-se-à 
independentemente da que será exercida por este MUNICÍPIO DE JACIARA; 
10.7 Indenizar terceiros e/ou este MUNICÍPIO DE JACIARA a mesmo em caso de 
ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados 
por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com 
fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; 
10.8 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite legal de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial, devendo supressões acima desse limite ser resultantes 
de acordo entre as partes; 
10.9 Todos os encargos sociais, de frete e impostos da equipe, inclusive os trabalhistas, 
deverão ser de responsabilidade da empresa contratada; 
10.10 A contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em 
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compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
10.11 Fornecer os serviços contratados dentro dos padrões estabelecidos pelo 
MUNICÍPIO DE JACIARA, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do 
descumprimento das condições estabelecidas. 
10.12 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO DE JACIARA 
cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência 
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da 
execução do empenho; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
11.1 Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que 
venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste edital; 
11.2 Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos 
neste Edital; 
11.3 Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade 
constatada durante o recebimento dos materiais; 
11.4 Disponibilizar local para recebimento e guarda dos produtos. 
11.5 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
11.6 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS DE RESCISÃO: 
12 - Desde já fica resguardado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato, se 
verificado a aplicabilidade do art. 58, II c/c art. 79, I e/ou art. 55, IX c/c art. 77 da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 
12.1 - Constituem ainda, possibilidades de rescisão contratual, aquelas hipóteses 
mencionadas à Seção V do Capítulo III desse mesmo diploma. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

13 - Aplicar-se-á como penalidade às disposições da Seção V, do Capítulo III da Lei 
Federal 8.666/93, sem prejuízo as perdas e danos devidamente comprovados, bem 
como àquelas sanções previstas ao longo do Capítulo IV desse mesmo diploma. 
13.1 - O Município de Jaciara-MT, poderá aplicar Multa à CONTRATADA em caso de 
atraso injustificado à execução total ou parcial do objeto, nos termos dos artigos 86 e 87, 
inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93, conforme a seguinte gradação: 
13.1.1 - em caso de inadimplemento ou inexecução total: 10% (dez por cento) sobre o 
valor global do contrato; 
13.1.2 - em caso de inexecução parcial da obra ou serviço: 5% (cinco por cento) sobre o 
valor global do contrato; 
13.1.3 - em caso de mora ou atraso na execução: 2% (dois por cento) sobre o valor 
global do contrato; 
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13.1.4 - demais sanções administrativas, estabelecidas nos art. 86, 87 e 88 da Lei 
Federal n.° 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS 
OMISSOS: 
14 - Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 
14.1 - Lei de Licitações e Contratos - Lei Federal n.º 8.666/93 e as alterações 
posteriores; 
14.2 - Supletivamente o Código Civil Brasileiro, no que tange a Teoria Geral dos 
Contratos; 
14.3 - Subsidiariamente toda a legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
15.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições; 
I – todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de termo aditivo ou apostilamento ao presente contrato. 
II – vinculam-se a este CONTRATO, para fins de análise técnica, jurídica e decisão 
superior o Edital de Pregão Presencial nº 21/2015 , seus anexos e as propostas da 
contratada. 
III – é vedado caucionar ou utilizar a presente ata de CONTRATO para qualquer 
operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Município de Jaciara. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO: 
16 - Tendo em vista o que noticia o art. 55, § 2º da Lei Federal n.º 8.666/93, as partes 
elegem o foro da Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, para dirimirem as 
dúvidas e entendimentos que se fizerem necessários, com renuncio expresso de outro 
por mais privilegiado que possa ser. 
 
17 - E por estarem assim justos e convencionados, após lido e achado conforme o 
presente, as partes assinam em 03 (três) vias de igual teor, comprometendo-se, na 
presença de duas testemunhas, a cumprirem na integra as cláusulas avençadas. 

 
Jaciara, 01 de março de 2.016. 

 
 
 

ADEMIR GASPAR DE LIMA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

FACILITA GESTÃO PÚBLICA BRASIL EIRELLI - ME  
Ewelson Gomes Da Silva 
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TESTEMUNHAS: 
 
 
______________________________           ______________________________ 
Nome: Edson Tavares da Silva          Nome: Tiago Rodrigo Zenkner 
CPF: 446.525.935-20          CPF: 020.095.671-02 
RG: 02961033-81 SSP/BA            RG: 1670936-5 SSP/MT 


