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Processo Administrativo nº 086/2020 

Processo de Inexigibilidade de Licitação: nº 025/2020. 

Contrato de Prestação de Serviço n° 376/2020 

 

Contrato de prestação de serviços celebrado entre FASI 

(Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna) e a empresa 

Giro Serviços Terceirizados Eireli-ME, mediante os termos 

e condições subscritas. 

 
A FASI – FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA, pessoa jurídica constituída de forma 

fundacional, de interesse público, a teor da Lei Municipal 1.942 de 27 de julho de 2004; ente da Administração 

Pública do Município de Itabuna, Estado da Bahia, com sede na Av. Fernando Gomes, s/n, Nossa Senhora das 

Graças, Itabuna, CNPJ nº 02.762.633/0001-62, representada neste ato pelo Diretor-Presidente Sr. Roberto 

Gama Pacheco Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 07.960.182-00, CPF nº 

984.754.795-53, residente e domiciliado na Rua Floresta, nº 331, Bairro São Caetano, CEP: 45.607-090 

nomeado através do decreto municipal de nº 13.618, publicado no DOM em 31 de março de 2020 - Edição 

3.913, assinado pelo Prefeito Fernando Gomes Oliveira no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 

art. 66, incisos XII e XXII da lei Orgânica do Munícipio – LOMI, doravante denominado CONTRATANTE e do 

outro lado à empresa Giro Serviços Terceirizados Eireli-ME. CNPJ:05.014.249/0001-70, localizada na Rua 1º 

de Dezembro, nº 78, Santo Antônio, Itabuna-Ba, CEP: 45602-030, representada neste ato por Lucas Brito 

Ferreira, brasileiro, nascido em 15/08/1987, Administrador, portador do RG n° 1136233806 SSP-Ba, inscrito no 

CPF sob o n° 031.604.015-02, residente e domiciliado na Rua 1 de Dezembro , nº 152, Ap. 102, Santo Antônio, 

Itabuna-Ba, CEP: 45602.030, doravante denominado CONTRATADO, celebram o presente CONTRATO 

mediante as seguintes Cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem tudo de acordo com 

normas gerais de que trata a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas 

atinentes à matéria. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para garantir a segurança física 

das pessoas e a integridade do patrimônio do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães-HBLEM de acordo 

com as especificações e obrigações constantes do projeto, com as condições previstas neste contrato e na 

Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato inicia-se na data de assinatura do presente instrumento, com prazo de 30 

dias. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO  

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o Valor Estimado R$ 47.842,70 (Quarenta e Sete Mil oitocentos e 

quarenta e dois reais e setenta centavos). 

Parágrafo Único: Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, 

encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, e quaisquer outros 

custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das 

obrigações. 
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CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a 

seguir especificada: 

 

Unidade Orçamentária Projeto Atividade Elemento Despesa Fonte de Recurso 

1515 6.443 33903900000 50 

 
 

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO  

O pagamento devido à empresa contratada será efetuado mensalmente, através de crédito em conta corrente 

ou cheque nominal, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e 

depois de atestada pela Contratante. 

 

Parágrafo Primeiro: Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 

pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou 

atrasos na execução dos serviços ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente. 

   

CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO E REAJUSTAMENTO  

A priori, os preços ofertados serão fixos, porém, em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, 

serão adotados os critérios de revisão ou reajustamento, conforme o caso, como forma de restabelecer as 

condições originalmente pactuadas. 

Parágrafo Primeiro: A revisão de preços, nos termos do art. 65, II, ‘d’ da Lei Estadual nº 8.666/93/05, poderá 

ocorrer a qualquer tempo da vigência contratual, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato 

imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração 

de seus encargos. 

Parágrafo Segundo: Quando a revisão objetivar recompor o preço que se tornou excessivo, a própria 

Administração abrirá processo instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-

financeiro do contrato. 

Parágrafo Terceiro: Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos 

referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada 

minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada. 

Parágrafo Quarto: Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 

previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da 

proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, 

estes últimos, na hipótese de reajustamento. 

Parágrafo Quinto: Não será concedida a revisão quando: 

a) Ausente à elevação de encargos alegada pela parte interessada; 

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta 

definitiva ou após a finalização da vigência do contrato; 

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte 

interessada; 

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-

se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 
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Parágrafo Sexto: A revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pelo 

Departamento Jurídico do Órgão. 

Parágrafo Sétimo: O reajuste será adotado, obrigatoriamente, como forma de compensação dos efeitos das 

variações inflacionárias, nas hipóteses e nos termos estabelecidos  

Parágrafo Oitavo: Após o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da proposta o reajuste 

do contrato ocorrerá mediante aplicação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M calculado pela 

Fundação Getúlio Vargas. 

Parágrafo Nono: Os encargos relacionados com a remuneração na mão de abra, serão reajustados em 

conformidade com convenção ou dissídio coletivo de trabalho, sendo vedada a inclusão de verbas 

indenizatórias ou remuneratórias não previstas originariamente. 

Parágrafo Décimo: O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, 

parágrafo 8º, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA obriga-se a:  

a) Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as demandas, a partir da solicitação do 

serviço; 

b) Atender a serviços a serem executados de acordo com a necessidade da Instituição (Controle de 

Acesso 12 horas no Setor Administrativo, na Bioimagem, na Portaria II e Controle de Acesso 24 

horas no Pronto Socorro); 

c) Prestação de serviços de Portaria, desarmada, com a efetiva cobertura dos postos relacionados 

nas Tabelas de Locais; 

d) Os serviços deverão ser executados durante 24 (vinte e quatro) horas, inclusive sábado, domingos 

e feriados, por Portaria, desarmados e munidos dos equipamentos descritos nos Anexos I;   

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) (horas), os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração; 

f) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 

ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 

culposamente, à União ou a terceiros; 

g) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

h) Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7° 

do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração 

pública federal; 

i) Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o 

órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de 

crachá;  

j) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração; 

k) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 
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l) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços; 

m) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

n) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

o) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 

p) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 

§ 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

q) Prestar o serviço com eficiência e celeridade, resultando em um atendimento de alta qualidade, 

auxiliando em esclarecimentos que forem solicitados e atendendo a eventuais reclamações que 

porventura surgirem durante a execução do contrato, objetivando uma relação de parceria para maior 

funcionalidade operacional; 

 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:  

a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo 

com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente deste Termo de 

Referência; 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis; 

d) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção; 

e) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 

f) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 
CLÁUSULA NONA - REGIME DE EXECUÇÃO/FORMA DE FORNECIMENTO 

Fica estabelecida a forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, nos termos do 

art. 10, II, "a" da Lei 8.666/1993 e suas alterações. 

 

Parágrafo Único: É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação 

da CONTRATADA, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por 

aquela com terceiros. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO  

Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando 

esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à 

CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – PENALIDADES  

A CONTRATADA estará sujeito às penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 de 21/06/93, 

seus parágrafos e incisos.  

A CONTRATADA será aplicada multa pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescisão e de 

eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber: 

a) Advertência, nos casos de falta leve; 

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 

5(cinco) anos, nos casos de falta grave, especialmente se a Contratada sofrer condenação definitiva 

pela prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos ou praticar atos ilícitos. 

a) Multa, conforme a seguinte gradação: 

b) Atraso para início dos serviços de até 05 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor total 

do contrato; 

c) A partir do 6º (sexto) dia de atraso até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento) 

sobre o valor total do contrato, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º 

(décimo primeiro) dia de atraso. 

d) Multa de 0,3% ao dia de atraso no atendimento aos chamados técnicos, até o limite de 10 (dez) dias 

corridos, calculado sobre o valor global do contrato, caracterizando-se a inexecução total da obrigação 

a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso. 

e) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de descumprimento total das 

obrigações assumidas; 

 

Parágrafo Primeiro: As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

sanção prevista na alínea d. 

Parágrafo Segundo: A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da 

fatura a que fizer jus ou cobrada judicialmente e não a exime da reparação dos eventuais danos, perdas ou 

prejuízos que seu ato punível venha causar à administração. 

Parágrafo Terceiro: As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não 

eximem a Contratada da plena execução dos serviços contratados. 

Parágrafo Quarto: As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a 

contar da aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo aplicação em dobro das 

multas correspondentes. 

Parágrafo Quinto Se houver reincidência da infração no prazo superior a 15 (quinze) dias corridos, passa a 

contar a partir da aplicação desta, para voltar a ser considerada como infração simples novamente. 

Parágrafo Sexto: As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias 

excepcionais, caso fortuito ou força maior e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, 

fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade municipal competente, desde que 

formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO  

A inexecução deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas nas Leis nº. 

8666/93 e 10.520/02, sendo que Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 

8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização. 

Parágrafo único: O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 

previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO  

Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no 

processo licitatório referido na cláusula primeira, no convocatório e seus anexos e na proposta do licitante 

vencedor, apresentada na referida licitação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O controle e fiscalização sobre a execução dos serviços objeto deste contrato ficará a cargo da 

CONTRATANTE, através de servidor designado para tal finalidade. 

Parágrafo único: A omissão da fiscalização, em qualquer circunstância, não eximirá a CONTRATADA da total 

responsabilidade pela boa execução dos serviços. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

Em garantia da boa e fiel execução contratual a CONTRATADA prestará garantia, até a assinatura do 

Contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, por qualquer das modalidades previstas 

na Lei nº 8666/93. A garantia será retida pela Administração e devolvida, após o recebimento definitivo dos 

serviços, descontados valores porventura utilizados para ressarcimento de multas e eventuais prejuízos 

causados pela CONTRATADA à FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA ou a terceiros. 

Parágrafo Único - A garantia com prazo de validade determinado deverá contemplar, expressamente, o prazo 

de execução deste Contrato, acrescido do prazo de recebimento definitivo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Cidade de Itabuna, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. E, por estarem assim 

justos e contratados, firmam o presente contrato. 

 

Itabuna, 07 de MAIO de 2020. 

 

 

 

Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna                                      GIRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI- ME. 

Roberto Gama Pacheco Junior     Lucas Brito Ferreira 

Contratante                                                                                                    Contratada 
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Testemunhas: 
 
 

 
1. ________________________________________________  
Nome: 
CPF: 
 
 
 2. ________________________________________________  
Nome: 
CPF: 
 
 

 

 

 


