INSTRUMENTO CONTRATUAL CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO DE TAPE
A EMPRESA VANESSA RUIZ FERMINO BARROS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE

PLANTÕES DE TÉCNICOS (AS) EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS (OS), QUE SERÃO
REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO, NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO
COVID-19, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM SENTINELA PARA OS CASOS DE
SINTOMAS GRIPAIS, CONFORME PREVISÃO NA ESCALA EM ANEXO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO
N. 079/2021
DISPENSAN. 0023/2021
CONTRATO ADMINISTRATIVO
N. 0184/2021
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE TAPEJARA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 76.247.345/0001-06, estabelecida à
Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 442, nesta cidade, neste ato representado pelo

seu Prefeito Municipal, Sr. RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE, a seguir denominado
CONTRATANTE, e a empresa VANESSA RUIZ FERMINO BARROS, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n 40.665.349/0001-67 com sede na Rua Maranhão,
{^ n 800, Centro, na cidade de Tapejara, Estado do Paraná, CEP-87430-000, representada neste
ato pela Sr.a VANESSA RUIZ FERMINO BARROS, brasileira, casada, residente e domiciliada na
Rua Tiradentes, n 735, Centro, Município de Tapejara-PR, portadora do CPF/MF n

064.360.459-61 e CI/RG n 44.495.512-44 - SSP/SP doravante denominada a CONTRATADA,
tendo em vista que firmam o presente contrato, levado a efeito através da HOMOLOGAÇÃO
datada de 16/06/2021, onde foi declarada a Dispensa de Licitação n. 0023/2021,
decorrente do DECRETO MUNICIPAL N 027 DE 17 DE MARÇO DE 2020 E ATRAVÉS DA
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA N 18/2020, regendo-se pelas cláusulas e condições
seguintes e Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato
de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto, a PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE TÉCNICOS (AS) EM

ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS (OS), QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE
JUNHO, NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
EM SENTINELA PARA OS CASOS DE SINTOMAS GRIPAIS, CONFORME PREVISÃO NA
ESCALA EM ANEXO., conforme o DECRETO MUNICIPAL N 027 DE 17 DE MARÇO DE

{J 2020 E ATRAVÉS DA RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA N 18/2020, no limite
quantitativo conforme Anexo I do referido Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM
A prestação de serviços ora ajustada é oriunda do DECRETO MUNICIPAL N 027 DE 17 DE

MARÇO DE 2020 E ATRAVÉS DA RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA N 18/2020,
fazendo parte do presente contrato todas às disposições lá encontradas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dá-se a este
contrato o valor total de 25.725,00 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais),

para o (s) fornecimento (s) previsto (s) nas Cláusulas Primeira e Segunda e para a totalidade do
período mencionado na Cláusula Quarta, referente ao (s) lote (s)/item (ns) vencido (s) pela
CONTRATADA, respeitando o limite de quantidade de cada serviço, incluído fretes e
deslocamentos até o local de trabalho.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A execução dos serviços ocorrerá no Pronto Atendimento - PA Municipal, 24 horas, de
Tapejara, situado na Av. João Cecon, s/n, Tapejara/Pr, mediante expedição pela Autoridade
Competente da respectiva ordem de execução de serviços.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
a)- Os serviços deverão ser executados nos dias e horários determinados pela Secretaria

Municipal de Saúde.
b)- Os serviços serão executados em plantões de 12 (doze) horas, de segunda a domingo e
feriados sendo expressamente proibida a saída do profissional do plantão, bem como seu
abandono, o que caracterizará a inexecução parcial do contrato.

c)- Nos casos de plantões de sobreaviso e transferência o profissional ficará à disposição da
Instituição durante o seu plantão e para tanto receberá o valor das horas trabalhadas durante
estes plantões. Quando houver intercorrências, que necessitem da presença do Enfermeiro (a) /
Técnico (a) de Enfermagem na instituição na vigência do plantão de sobreaviso, o mesmo será
chamado, via telefone celular. Quando o profissional chegar ao Pronto Atendimento - PA 24
Horas, deverá registrar sua entrada e a partir deste momento será pago o valor da hora
presencial, para cada hora que o profissional permanecer no serviço. Ao fim do serviço, o

prestador deverá registrar sua saída da instituição. As frações de horas serão pagas como hora
cheia.

d)- O (a) Enfermeiro (a) / Técnico (a) de enfermagem deverá atuar no suporte à vida ou
suporte de sistemas e órgãos em pacientes que estão em estado crítico, que geralmente
necessitam de acompanhamento intensivo e monitorado;
e)- Realizar e orientar cuidados intensivos aos pacientes em estado crítico;

f)- Prestar assistência direta ao paciente e acolhimento do familiar participante;
g)- Acompanhamento dos pacientes, durante seu plantão, garantindo a continuidade do plano
de tratamento de cada paciente;
h) - Acompanhamento aos pacientes conforme boa prática profissional;
i) - Desempenhar outras atividades afins do cargo;
j) - Registrar suas entradas e saídas do serviço, em documento próprio, fornecido pelo

MUNICÍPIO.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO
CONTRATO
O prazo de execução e vigência do Instrumento Contratual será de 01 ( u m ) mês,
contados a partir de sua assinatura. Deverão ser promovidas as rescisões contratuais tão logo
seja possível a substituição por servidores concursados, sem que isso gere direito a multa

rescisória ou qualquer tipo de indenização nas esferas judicial ou extrajudicial.
Parágrafo Primeiro - Os serviços serão executados de segunda a domingo, incluindo
feriados, em regime de plantões de 12 (doze) horas, de transferências e Sobre Aviso.
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Parágrafo Segundo - PARÁGRAFO ÚNICO - Mediante Termo Aditivo e de acordo com a
capacidade operacional do CONTRATADO e as necessidades do CONTRATANTE, os
contraentes poderão, por interesse público, fazer acréscimos de até 25% (vinte e cinco por
cento), nos valores limites deste Contrato, durante o período de sua vigência, incluídas as
prorrogações, mediante justificativa aprovada pelo Secretário Municipal de Saúde.

Parágrafo Terceiro - Os CONTRATADOS (AS) irão compor a escala de trabalho do
atendimento aos casos relacionados ao Covid-19, cabendo a cada um o resultado da divisão
dos plantões pelo número de interessados.

Parágrafo Quarto - O (a) CONTRATADO(A) poderá escolher a quantidade de plantões a
realizar, desde que não ultrapasse a sua cota.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO NA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
Para o cumprimento do objeto deste Contrato, o CONTRATADO se obriga a manter durante a
vigência deste Contrato atender as condições e os critérios e visando o atendimento
satisfatório, e se obriga ainda a:

1)- São obrigações do (a) Enfermeiro (a) / Técnico (a) de enfermagem credenciado (a), além
das demais previstas ou decorrentes do Contrato, as descritas a seguir:
2)- Comprovar a qualificação profissional.
3)- Garantir a manutenção do prontuário ativo do paciente dentro dos prazos exigidos pelo
fluxo administrativo e preencher adequadamente todos os documentos constantes do
prontuário, com letra legível, devidamente assinado e carimbado.
4)- Velar pelo preenchimento adequado de todos os registros, conforme procedimentos

propostos pela administração, imediatamente após a realização do procedimento ou tão logo
sejam possíveis.
5)- Prestar esclarecimentos, a qualquer tempo, quanto à prestação de serviços, às

coordenações/direções da Secretaria Municipal de Saúde.
6)- Nos casos de plantões presenciais, prestar atendimento nas suas áreas adstritas, conforme
atribuição de cada profissional, visando manter o funcionamento dos serviços, de forma
contínua e ininterrupta, presencial, sendo vedada a saída do profissional durante seu plantão.
7)- Prestar serviços com observância aos padrões estabelecidos ou recomendados pelos
órgãos de classe e instituições de fiscalização profissional em geral, não praticando qualquer
tipo de discriminação no atendimento ou nas técnicas empregadas.

8)- Atender a todos os pacientes via Sistema Único de Saúde (SUS), seguindo
impreterivelmente as normas gerais de ação da Secretaria Municipal de Saúde através das
coordenações/direções de seus serviços.
9)- Atender aos pacientes de forma ética e resolutiva, privilegiando os casos de
emergência/urgência.

10)- O (a) Enfermeiro (a) / Técnico (a) de enfermagem tem responsabilidade exclusiva em
relação a eventuais erros nos ou procedimentos praticados por ele (a).
11)- Participar de reuniões quando convocado.
12)- Deverão manter responsabilidade ética, legal e profissional dos atendimentos prestados.
13)- Zelar pelos equipamentos e pelas instalações da Secretaria Municipal de Saúde quando
de sua atuação nos serviços, respeitando as condições de higiene e segurança necessários para
atuação dos profissionais, proporcionando o atendimento humanizado aos usuários, bem como
cuidado e zelo com os materiais e equipamentos dos serviços que estiverem praticando, como

forma de manutenção e preservação do patrimônio público e também de integridade física dos
mesmos.

14)- Utilizar os materiais necessários para sua atividade, zelando pelo uso racional e prestando
contas do seu uso quando solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

15)- Comunicar por escrito às coordenações/direções da Secretaria Municipal de Saúde, no
menor espaço de tempo possível, qualquer problema com equipamento ou com o pessoal para
que sejam tomadas as providências necessárias.
16)- Atender todas as exigências estabelecidas no contrato, assumindo inteira
responsabilidade pela quantidade e qualidade dos serviços executados.
17)- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo dos serviços executados.
18)- Não transferir a terceiros, no total ou parcialmente as obrigações assumidas no contrato.
19)- Cumprir as diretrizes da Política Nacional de Humanização.
20)- Cumprir as normas internas e diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

21)- Apresentar previamente solicitação dos materiais usados pela especialidade, para
aquisição por parte do Município, a fim de que seja possível evitar a falta dos mesmos.
22)- Protocolar mensalmente declaração dos serviços prestados junto a Prefeitura Municipal

de Tapejara/Pr.
23)- Prestar os serviços contratados de acordo com as necessidades do Pronto Atendimento PA 24 Horas relativo aos casos de Covid-19, de Tapejara - Secretaria Municipal de Saúde.

24)- Iniciar o plantão imediatamente após a homologação do credenciamento e ratificação do
processo de dispensa, sempre que convocado para tal e conforme escala fornecida pelo Pronto
Atendimento - PA 24 Horas - Secretaria Municipal de Saúde.
25)- Manter-se habilitado junto aos órgãos de fiscalização da sua categoria.
26)- Zelar pelo cumprimento das normas internas do Município, bem como, de higiene e

segurança do trabalho, seguindo as normas do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde.
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27)- Comunicar ao Município qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do
Contrato.
28)- Manter todas as condições de habilitação e qualificação nos termos do art. 55, inc. XIII,
da Lei Federal n 8.665/93 e alterações, que serão observadas, quando dos pagamentos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, durante a vigência do presente Contrato:
a)- Efetuar o pagamento mensal pela prestação dos serviços, mediante a apresentação da
fatura correta e conferência da adequada execução dos serviços.
b)- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo (a)

Enfermeiro (a) / Técnico (a) de enfermagem.
c)- Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as ações executadas no âmbito do
Contrato.
d)- Efetuar o pagamento mensal pela prestação dos serviços, mediante a apresentação da
fatura correta e conferência da adequada execução dos serviços.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
O CONTRATANTE realizará avaliação mensal dos serviços, e deverá acompanhar,
supervisionar e fiscalizar a execução do contrato, emitindo parecer sobre a quantidade e
qualidade na execução dos serviços prestados, através do fiscal do contrato, conforme

designado pela Portaria Municipal n 049, de 25 de janeiro de 2021, Sr.<a> MÁRCIA
ROSÂNGELA FAXINA CÉ, cumprindo assim o que determina o artigo 67 da Lei de
Licitações n 8.666/93.
Parágrafo Único - A fiscalização por parte do CONTRATANTE não desobriga o
CONTRATADO de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO
O CONTRATADO é responsável pela indenização de danos causados aos pacientes, aos órgãos
do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ato ou omissão voluntária, negligência,
imperícia ou imprudência, praticados durante a Execução dos Serviços Contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COORDENAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
Caberá a Secretaria Municipal de Saúde de Tapejara a coordenação, controle e fiscalização da
prestação dos serviços, conforme cada área.

Parágrafo Io - A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora
CONTRATADO, não eximirá o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o
CONTRATANTE, ou para com os pacientes e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na
execução do Contrato.

Parágrafo 2o - O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e a
fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem

solicitados pelos servidores do CONTRATANTE, designados para tal fim.

Parágrafo 3o - Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amplo direito de
defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS VALORES E FORMA DE PAGAMENTO
1)- A remuneração do (a) CONTRATADO (A) acompanhará os valores percebidos pelos
servidores conforme descrito na Requisição Interna anexa.

2)- Pelos serviços prestados o (a) CONTRATADO (A) deverá emitir declaração de prestação de
serviços referente aos serviços efetivamente executados, cabendo ao MUNICÍPIO efetuar o

pagamento em até 30 (trinta) dias após o recebimento desta declaração e aprovação da mesma
pelo (a) gestor (a) do contrato. Havendo irregularidade na declaração de prestação de serviço
apresentada, o prazo para pagamento será contado a partir de sua regularização.

3)- No ato do pagamento o MUNICÍPIO efetuará as retenções que sejam legalmente devidas,
conforme legislação vigente.
W

4) - O pagamento será realizado mensalmente, através de Nota Fiscal ou Recibo emitido pelo

(a) CONTRATADO (A), constando os plantões realizados.
5) - O (a) CONTRATADO (A) terá direito somente aos valores pactuados, não podendo solicitar
repasse de valores referentes a quaisquer procedimentos de enfermeiros / Técnicos (as) de
enfermagem realizados fora do contido no contrato.

6)- A Nota Fiscal/Recibo deverá ser emitida pelo mesmo profissional cujo CPF/MF comprovou
sua habilitação e não poderá conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devendo nela
constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
AV. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, N 442 - CENTRO
TAPEJARA/PR CEP: 87.430-000
CNPJ N 76.247.345/0001-06

EMPENHO N
w 7) - A liberação do pagamento fica vinculada à comprovação pelo (a) CONTRATADO (A) do
seguinte:

8)- Prova de Regularidade (certidão) relativa à Seguridade Social (INSS).
9)- Certidão que comprove regularidade de tributos municipais do Município de Tapejara.

10)- O MUNICÍPIO em hipótese alguma efetuará pagamento de reajuste, correção monetária
ou encargos financeiros correspondentes a atraso na apresentação das faturas corretas.

11)- Caso o MUNICÍPIO venha a efetuar algum pagamento após o vencimento, por sua
exclusiva responsabilidade, o valor em atraso será acrescido de encargos financeiros calculados

com base no IGPM/FGV (índice Geral de Preços no Mercado), a partir do prazo estipulado para
o pagamento, devendo ser este o índice utilizado para qualquer situação corrente, relativa ao
presente instrumento, e na sua falta, aquele que vier a substituí-lo.

12) - Caso se constate irregularidade nas faturas apresentadas, o MUNICÍPl

critério, poderá devolvê-las ao (à) CONTRATADO (A) para as devidas correções. Na hipótese de
devolução, as faturas serão consideradas como não apresentadas, para fins de atendimento às
condições estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E
INADIMPLEMENTO DOS SERVIÇOS
Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, o CONTRATENTE poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas no art. 87 da Lei n. 8666/93.
Parágrafo único: Para apuração de eventuais casos de inadimplemento dos serviços, ao

Secretaria Municipal de Saúde manterá disponível ao usuário do SUS serviço de denúncia nas
Unidades de Saúde do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA RESCISÃO

^

O CONTRATANTE poderá rescindir este Contrato de pleno direito, a qualquer tempo
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à
CONTRATADA o direito a qualquer reclamação ou indenização, nos casos previstos no artigo
78 da Lei Federal n 8.666/93 e suas alterações.
Parágrafo primeiro - A CONTRATADA fica obrigada a pagar ao CONTRATANTE multa de
20% (vinte por cento) do preço total do Contrato vigente na data da aplicação, sem prejuízo
das demais multas devidas por inadimplemento até a data da rescisão, caso a rescisão ocorra
por culpa da CONTRATADA. O valor da multa será atualizado de acordo com a variação do

IGPM/FGV (índice Geral de Preços no Mercado), a partir do mês para o qual foi calculada até o
mês de sua quitação.
Parágrafo Segundo - Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em
andamento puder causar prejuízo à população, será observado o prazo de 10 (dez) dias para
ocorrer à rescisão. Se neste prazo o CONTRATADO negligenciar a prestação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA NOVAÇÃO
Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção pelas partes contratantes, do
exercício de quaisquer direitos ou faculdades que lhes assistem pelo Contrato, ou a

Vi) concordância com o atraso no cumprimento ou inadimplemento de obrigações da outra parte,
não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exigidos a qualquer momento e
não alterarão, de modo algum, as condições estipuladas no Contrato, nem obrigarão as partes,
relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES
Qualquer alteração que se fizerem necessárias ao presente Contrato será objeto de Termo
Aditivo, na forma da legislação referente à Licitação e Contratos Administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
O Extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE, em cumprimento ao
disposto no art. 61,

único, da Lei n 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas dos serviços realizados decorrentes deste Contrato correrão à conta dos recursos
financeiros provenientes das seguintes dotações orçamentárias:

11.001.10.122.0023.2.166.3.3.90.34.00.00. - 1019 - OUTRAS DESPESAS

DECORRENTES DE CONTRATO
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: Os licitantes devem
observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
I - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a)"prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação
de servidor público no processo de licitação ou na execução de
contrato;
b)"prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o

objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de
contrato;
c)"prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois
ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou
prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis
artificiais e não-competitivos;
d)"prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua

participação em um processo licitatório ou afetar a execução do
contrato;
e)"prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas
em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do
organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir

materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste
Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II-Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma
empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo
determinado, para a outorga de contatos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação
ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
III-Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a
ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas
e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO'

í ncionário

Fica eleito o foro da Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, como competente para
solucionar eventuais pendências decorrentes do presente contrato, com renúncia a qualquer
outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor
e forma, para um só efeito e declaram conhecer todas as cláusulas contratadas.

Tapejara, 22 de junho de 2021.

MUNICÍPIO DE TAPEJARA

VANESSA RUIZ FERMINO BARROS

Rodrigo de Oliveira Souza Koike
Prefeito Municipal
X^bntratante

Nome:José Alexandre Soave
R.G.:15.590.173-4-SSP/SP

Processo n...Vj

Fls
Funcionário

ANEXO I
LOTE 4: VANESSA RUIZ
Item

1

2
3

4

Código
10145

16087
13739

13740

Descrição

PLANTÃO ENFERMAGEM
DIURNO - 12 HORAS

(SEGUNDA A DOMINGO)
PLANTÃO DIURNO DE
ENFERMAGEM - 06 HRS
PLANTÃO - ENFERMAGEM
NOTURNO - 12

HORAS(SEGUNDA A
DOMINGO)
PLANTÃO TRANSFERENCIA
ENFERMAGEM (SEGUNDA A

Unidade

PLT

Quant.

5

Valor
Unit. R$

Total R$

Valor

R$

1.400,00

280,00

PLT

44

R$

6.160,00

140,00

PLT

36

R$

10.800,00

300,00

PLT

5

R$

125,00

25,00

DOMINGO)- POR HORA
TRABALHADA

5

6

7

15963

10443

13741

PLANTÃO TÉCNICO EM
ENFERMAGEM DIURNO 06
HORAS (SEGUNDA A
DOMINGO)
PLANTÃO TÉCNICO EM
ENFERMAGEM NOTURNO 12
HORAS (SEGUNDA A
DOMINGO)

PLT

técnico de enfermagemplantaõ de transferencia -

PLT

45

R$

3.375,00

75,00

PLT

17

R$

2.890,00

170,00

78

R$

975,00

12,50

segunda a domingo- por

hora trabalhada
TOTAL:

25.725,00

Processo n._

*
EXTRATO DE CONTRATO N. 0184/2021

j____i:unaonàno_

OBJETO: PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE TÉCNICOS (AS) EM ENFERMAGEM E
ENFERMEIRAS (OS), QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO
COVID-19, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM SENTINELA PARA OS CASOS DE
SINTOMAS GRIPAIS, CONFORME PREVISÃO NA ESCALA EM ANEXO.

MODALIDADE: Dispensa n 0023/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: VANESSA RUIZ FERMINO BARROS
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) mês
VALOR: R$-25.725,00 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais)

FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR

Tapejara/PR, 22 de junho de 2021

A^
^RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

