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CONTRATO N° 20170607-002 Secretaria do Trabalho e Assistência Social
CONTRATO QUE FAZEM ENTRE Si A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO
ACARAÚ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO
TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A
PESSOA FÍSICA, JOCILENY LEITÃO
ADEODATO, PARA O FIM QUE A SEGUIR
DECLARAM:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ, através da Secretaria do
Trabalho e Assistência Social, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede a Av. São João, 75, Centro, Santana do Acaraú, Ceará, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 07.598.659/0001-30, neste ato representado pela
Ordenadora de Despesas da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, a Sra.
MARIA EUNICE VASCOCELOS, brasileira, casada, portador do RG N°
20088106653, e do CPF N° 189.743.683-15, residente e domiciliado a rua
Fortaleza n° 28 - centro, s/n, neste Município, doravante denominado de
CONTRATANTE e, do outro lado, a Pessoa Física JOCILENY LEITÃO ADEODATO,
residente e domiciliada na Cidade de Sobral, à Rua do limite n° 135- centro,
portador(a) do CPF n° 055.591.093-80 e RG no. 20073522591 SSP CE, ao fim
assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital
de CREDENCIAMENTO N° 001/2017, em conformidade com o que preceitua a
Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,
sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a
seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.2- Fundamenta-se este contrato no CREDENCIAMENTO 001/2017, na Lei
Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993. e suas alterações posteriores e
Termo de Referência do edital do Credenciamento 001/2017.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 -CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR PSICÓLOGO PARA
PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE,COM CARGA HORÁRIA DE
ATÉ 401-1, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto deste
contrato o valor mensal de R$ 2.392,23(Dois Mil e Trezentos e Noventa e Dois
reais e Vinte e Três Centavos), perfazendo o valor global de R$
16.745,61 (Dezesseis mil e setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um
centavos).
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3.1.2 - O Contratante ressarcirá ao contratado os valores de despesas
realizadas em viagens ou missões oficiais de interesse do município no valor
diário previsto em Lei Municipal, autorizados pelo gestor financeiro, e pagos
mediante recibo, pela tesouraria anterior à data da viagem.
CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO
4.1- O contrato terá um prazo de vigência a partir da data da assinatura do
mesmo até o dia 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado de
conformidade com o Art. 57, Inciso II da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações posteriores.
CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS
5.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação
orçamentária n°: 0801 .08.244.0026.2.057 Elemento de Despesa n° 33.9036.00
com recursos diretamente arrecadados ou transferidos, consignados no
orçamento de 2017.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO
61- Não haverá reajuste de preços, podendo ocorrer revisão dos mesmos na
hipótese de ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis durante a gestão contratual, cabendo ao
contratante, justificadamente, aceitar ou não, aplicando-se a TJLP- Taxa de
Juros de Longo Prazo ou outro índice em vigor, caso essa seja extinta.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato, conforme o disposto no § 10, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO
8.1 - Os serviços, objeto deste contrato serão executados no Município de
Santana do Acaraú, ou em outro local determinado Secretaria do Trabalho e
Assistência Social, em conformidade com as condições e prazos estabelecidos
neste Edital e seus anexos.
7.1 O pagamento será efetuado, mensalmente, no mês subsequente à prestação
dos serviços executados, até 15 (decimo quinto) dia útil após a apresentação do
documento comprobatório do serviço prestado e atestado a sua efetiva
execução Secretaria do Trabalho e Assistência Social, através de depósito em
conta bancária indicada pelo credenciado, observado o disposto no art. 50 e no
inciso II do § 41do art. 40 da Lei no. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente
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Licitação e seus anexos, consoante estabelece a Lei n2 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
9.2- Fiscalizar e acompanhar os serviços do objeto contratual.
9.3- Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com
o objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.
9.4- Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas
Fiscais/Faturas/recibos e devidamente atestados, pelo setor competente.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1- Executar o objeto contratual de conformidade com as condições e
prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos.
10.2- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no
processo licitatório.
10.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os nos casos de
impedimentos fortuitos de maneira que não se prejudiquem o bom
andamento e a boa prestação dos serviços.
10.4- facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços, prestando,
prontamente os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.
10.5 - providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades
apontadas pela Contratante.
10.6- Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus
empregados ou prepostos envolvidos na execução do contrato, inclusive
respondendo pecuniariamente.
10.7 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a
prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes
sanções:
a) Advertência.
b) Multas de:
b.1) 1097o (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da
LICITANTE VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE
b.2) 0,397o (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do
Contrato, por dia de atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30
(trinta) dias;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida
do Contrato e rescisão do pacto, a critério da Secretaria licitante, em caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos.
b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontado "ex-offício" da
CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de
crédito em seu favor que mantenha junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE
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SANTANA DO ACARAÚ, independente de notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial;
o) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até
que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.
11.2- As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela
autoridade competente, assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatário, o
contraditório e ampla defesa, nos seguintes prazos e condições:
a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão; e, de
10(dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de
inidoneidade para licitar com o Município de Santana do Acaraú.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS
12.1 - A rescisão contratual poderá ser:
a). Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos 1 a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo
licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
c) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n°
8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos
prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1- Fica eleito o foro da Comarca de Santana do Acaraú, Estado do Ceará,
para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não
possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual
em 03 (três) vias para que possa produzir os efeitos legais.
Santana do Acaraú (CE), 07 de Junho de 2017.

MARIA
COCN ELOS
Secretária do Trabalho e da
Assistência Social
CONTRATANTE

CILENY LEITÃO ADEODATO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
01.
Nome:
CPF/MF:
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02.
Nome:
CPF/MF

PREFEITURA MUNICIPAL DE $ANTANA DO ACARAÜ

ANEXO DO CONTRATO N°20170607-002

01

UND QUT

DESCRIÇÃO DA LOTAÇÃO

ITEM

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÊS
SUPERIOR PSICÓLOGA PARA PRESTAR
SERVIÇOS TÉCNICOS NO CRAS - CHAGAS
VASCONCELOS LOCALIZADO NA SEDE DO
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚCE,COM CARGA HORÁRIA DE 40H, JUNTO A
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL.

07

VALOR
UNITÁRIO
R$ 2.392,23

SANTANA DO ACARAÚ, 07 DE JUNHO DE 2017.
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MARIANICE VASCOCNELOS
Secretária do Trabalho e da
Assistência Social
CONTRATANTE

'CILEN(LEITÃO ADEODATO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
01.
Nome:
CPF/MF:
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Nome:
CPF/MF
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VALOR
GLOBAL
R$ 16.745,61
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MUNICÍPAL DE

TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 20170607-002
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO
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PROCESSO N°: 001/2017
TIPO DE ALTERAÇÃO:

PRORROGAÇÃO DE PRAZO

o
10 TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE E
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTANA DO
ACARAÚ-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO
TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COM
JOCILENY LEITÃO ADEODATO PARA O FIM
QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Av. São João, 75- Bairro Centro, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
07.598.659/0001-30, através da SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL neste
ato representado pela Ordenadora de Despesas, a Sra. MARIA EUNICE VASCONCELOS,
denominado CONTRATANTE, e JOCILENY LEITÃO ADEODATO1 inscrita no CPF sob o n°
055.591.093-80, com endereço na Rua do Limite n° 135 - Bairro Centro, Sobral, estado do
Ceará, CONTRATADO, resolvem firmar o presente Aditivo ao Contrato decorrente do processo
licitatório na modalidade Credenciamento N° 001/2017, cujo objeto foi CONTRATAÇÃO DE
PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR PSICÓLOGA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO
ACARAÚ, COM CARGA HORARIA DE ATE 20H JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E
ASSISTENCIA SOCIAL, (CRAS - CHAGAS VASCONCELOS) em conformidade com as
disposições contidas na Lei nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas
e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1 - O presente Contrato tem como fundamento o art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93
e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
2.1 - O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato resultante do
procedimento licitatório acima referido. O prazo contratual anteriormente pactuado será
prorrogado pelo período referente ao Exercício de 2018 tendo vigência de 01 de Janeiro de
2018 até 31 de Dezembro de 2018.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA
3.1. - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá
utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos
preponderantes, entre outros: O PRIMEIRO consiste na inconveniência da suspensão das
atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo, sendo
considerados essenciais de forma permanente e interrupta, conforme caracterização prevista no
despacho do secretário(a); O SEGUNDO é a previsibilidade de recursos orçamentários, em
princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, certamente irá existir
recursos para efetivação destes serviços.
3.2. - Considerando ainda a excelência na qualidade do serviço que vem sendo prestado ao
Município, verificado pela fiscalização realizada pela secretaria contratante, bem como a
essencialidade dos serviços, no qual tal interrupção caracterizaria prejuízo a administração,
pois trata-se de serviços considerado contínuos, reunidos os requisitos da essencialidade do
serviço pelo fato de prolongar-se no tempo de forma permanente e interrupta, tal paralisação
findaria a comprometer a garantia do interesse público. Combinado com o princípio da
economicidade, demonstrado através de ampla pesquisa prévia de preços, ao qual assegura a
manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, a CONTRATANTE, com
aquiescência da CONTRATADA, resolvem prorrogar o referido contrato pelo período
compreendido na cláusula segunda do presente termo de aditivo.
3.3. - Ressaltamos que tal prorrogação encontra-se legal e materialmente justificada conforme
parecer jurídico, elaborado pela Assessoria Jurídica do MUNICÍPIO. O que vai de encontro com
a necessidade por parte da SECRETARIA do Município de continuidade dos serviços prestados.

Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú - CE - Av. São João, 75-Bairro Centro
Santana do Acaraú - CE - CEP. 62.150-000 - CNPJ: 07.594.65910001-30

MUNICInd

SadoAcarau
-

o)
1.

3.4. - A prorrogação do contrato em apreço, não só esta assegurada pelo disposto no' cisofl,
do art. 57, da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instru
convocatório e contratual.
3.5. - As demais cláusulas do contrato originário permanecem inalteradas.
CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em
pleno vigor.
E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas
testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Santana do Acaraú-CE, 20 de dezembro de 2017.
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MARIA EUNICE VASCONCELOS
SEC. DO TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATANTE
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EXTRATO DO 10 TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL
A Secretária Municipal de Gestão torna público o Extrato do Instrumento de Aditivo ao
CONTRATO n° 20170607-002, resultante da MODALIDADE CREDENCIAMENTO N.°
001/2017.
UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA
SOCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR PSICÓLOGA
DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, COM CARGA HORAREA DE ATE 20H
JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS - CHAGAS
VASCONCELOS)
VIGÊNCIA: Vigência de 01 de janeiro de 2018 até 31 de Dezembro de 2018.
CONTRATADO: JOCILENY LEITÃO ADEODATO
ASSINA PELO CONTRATADO: JOCILENY LEITÃO ADEODATO
ASSINA PELO CONTRATANTE: MARIA EUNICE VASCONCELOS.

Santana do Acaraú-CE, 20 de dezembro de 2017.

MARIA UNICE VAONCELOS
SEC. DO TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL

Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú - CE - Av. São João, 75 - Bairro Centro
Santana do Acaraú - CE - CEP. 62.150-000 - CNPJ: 07.594.65910001-30
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DE EXTRATO DE 10 ADITIVO CONTRATUAL

Certificamos que o Extrato do Aditivo decorrente do CONTRATO no
20170607-002 decorrente da MODALIDADE CREDENCIAMENTO N2 001/2017,
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR
PSICÓLOGA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, COM CARGA
HORARIA DE ATE 2011 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA
SOCIAL (CRAS - CHAGAS VASCONCELOS), foi afixado no dia 20 de dezembro de 2017,
no FLANELOGRAFO desta PREFEITURA MUNICIPAL E A DA RESPECTIVA PASTA
ADMINISTRATIVA, conforme estabelece a legislação em vigor.

Santana do Acaraú-CE, 20 de dezembro de 2017.
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MARIA EUNICE VASCONCELOS
Secretária do Trabalho e de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú - CE - Av. São João, 75 - Bairro Centro
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