PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
CNPJ (MF) 46.603.395/0001-18
Av. Oscar Antonio da Costa, 1187– Fone (017) 693-1101 – Fax/Fax (017) 693-1118 – CEP 15.710-000 – São Francisco – SP

TERMO DE CONTRATO Nº 41/2021
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 38/2021
Modalidade DISPENSA nº 30/21
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco.
Avenida Oscar Antônio da Costa,1187. - Centro.
CEP: 15.710-000 – SÃO FRANCISCO (SP)
CNPJ: 46.603.395/0001-18
CONTRATADA:

MARA CILENE CREPALDI 24551262854 ME
Rua Bahia, nº 1316 - Centro
CEP. 15.710-000- SÃO FRANCISCO, SP
CNPJ. 40.586.268/0001-71

Os signatários deste instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
FRANCISCO-SP, inscrita no CNPJ nº. 46.603.395/0001-18, localizada na Av. Oscar Antônio da
Costa, nº 1187, centro, nesta cidade, neste ato representada pelo Senhor Sebastião de Oliveira
Baptista, brasileiro, casado, RG. N° 7.516.347-0 E DO CPF. N° 547.280.378-00, residente e
domiciliado também nesta cidade, designada simplesmente de PREFEITURA e de outro lado a
empresa MARA CILENE CREPALDI 24551262854 ME, com sede Rua Bahia, nº 1316 Centro, CEP: 15.710-000 – cidade de SÃO FRANCISCO, SP, inscrita no CNPJ:
40.586.268/0001-71, neste ato representada por sua proprietária, Sra. Mara Cilene Crepaldi,
brasileira, maior, portadora do RG. nº 26.638.020-7 e do CPF/MF. 245.512.628-54, domiciliada
e residente à Rua Bahia, nº 1316, nesta cidade de São Francisco, SP , aqui também designada de
CONTRATADA, que tem justo e combinado que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
- “Contratação de Empresa(s)
do ramo, para a disponibilização de 3 ( três)
servidores/profissionais para a prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
junto às Unidades Básicas de Saúde I e II da Prefeitura Municipal de São Francisco, SP,
com a disponibilização de horário de manhã e tarde para o cumprimento de 40 h/semanais, de
forma presencial, todos os dias úteis da semana, seguindo o funcionamento e necessidade do
Setor requerente, por 3 ( três) meses, conforme se especifica no Termo de Referência- Anexo I,
deste Contrato”.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Este Contrato vincula-se à DISPENSA nº 30/2021 e a proposta
comercial apresentada pela Contratada para o referido processo licitatório.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
2.1 - O Contrato terá sua vigência apartir do início da prestação dos serviços, dia 25/10/2021
estendendo por 03 (três) meses, até 25/01/2022, podendo sofrer acréscimos e supressões nas
quantidades de horas e valores previstos, conforme Artigo 65, Inciso I- Alínea “a” e “d” da Lei
8.666/93 e ser prorrogado na sua íntegra, na forma da lei.
Parágrafo Primeiro– O Aditamento de prorrogação de prazo Contratual poderá ocorrer
havendo manifestação de interesse das partes, mediante solicitação e justificativa do responsável
pelo Diretora Municipal do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
CNPJ (MF) 46.603.395/0001-18
Av. Oscar Antonio da Costa, 1187– Fone (017) 693-1101 – Fax/Fax (017) 693-1118 – CEP 15.710-000 – São Francisco – SP

a- DE PRAZO- por iguais e consecutivos períodos, visando preservar a continuidade dos
serviços e primar pelo efetivo funcionamento dos serviços públicos essenciais de saúde e
manutenção do erário, nos termos do Inciso II e § 1º do Artigo 57, da Lei 8.666/93, sem
realinhamento de valor
a.1- o aditamento de prazo do presente Contrato, limita-se ao valor disposto no
Inciso II do Artigo 24, da lei 8.666/93.
b- Ocorrendo o Aditamento Quantitativo, em respeito ao consignado na alínea “d”, do
Inciso II- do Artigo 65, da Lei 8.666/93, nas normas da Lei e acordo das partes, o
Contrato poderá ser realinhado na mesma equivalência,
Parágrafo Segundo- O Contrato poderá vir a ser rescindido, de forma Unilateral, pela
administração, nos moldes do Inciso XII do Artigo 78 e Inciso I do Artigo 79, da Lei
8.666/93, devidamente justificado, presevando à CONTRATADA os direitos contidos no
Inciso II do § 2º do Art. 79, da Lei 8.666/93.
2.2 - O valor da prestação do presente Contrato, durante o período aqui conveniado, será fixo e
irrevogável, exceto quando da ocorrência da Alínea “b” desta Cláusula.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
3.1 - Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes:
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE
a) Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo com os
padrões estabelecidos.
b) Exercer a fiscalização dos serviços por meio do responsável do setor.
b.1) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na
execução do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços.
c) Receber e conferir as execuções dos serviços e concomitantemente às Notas Fiscais
emitidas, consoante as disposições estabelecidas.
d) Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLÁUSULA NONA.
e) Permitir que o funcionário da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execução
dos serviços.
f) Respeitar o grau de sigilo técnico pertinente à cada profissão, salvaguardando os
direitos do prestador de serviços,
g) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições na
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA
a) Executar fielmente os serviços, objeto desta Licitação, sob a orientação da
responsável pelo Setor.
b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a
presente contratação.
c) Executar o cumprimento da carga/horária de acordo com as especificações e
prazos determinados neste Contrato.
d) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, impostos,
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços
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executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício
com a CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO / DO LOCAL / DO GESTOR
4.1 - A CONTRATADA obriga-se a disponibilizar o profissional, para início da execução dos
serviços, objeto deste certame imediatamente, após a assinatura do presente Contrato.
4.2 - O profissional da Empresa deverá executará suas funções, conforme orientação da Diretora
Municipal do Departamento de Saúde, de forma presencial, no seguinte local:
*DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Unidade de Saúde Básica I
Rua: São Paulo nº 1374- Centro – São Francisco –SP
- Unidade de Saúde Básica II
Rua Santa Catarina, nº 1509 Centro – São Francisco – SP
4.3 - A prestação de serviços será obrigatoriamente presencial , conforme definido no Termo de
Referência, Anexo I.
Parágrafo Primeiro- O responsável técnico da CONTRATANTE, pelo acompanhamento da
gestão deste Contrato, é a Sra. Dania Yelises Gomez Cabrera, Diretora Municipal do
Departamento de Saúde.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR
5.1 - Ao presente contrato é dado o valor global, para 03 (três) meses, de R$ 4.200,00 (quarto
mil e duzentos reais) , perfazendo um valor mensal de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos
reais), podendo ser aditado, nos moldes definidos na Cláusula Segunda deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 O pagamento do serviço será feito pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de São Francisco
`a Empresa Contratada, até o 10º dia do mês subsequente à execução dos serviços, conferido pel
Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras e Serviços Públicos e mediante à emissão de nota
fiscal/fatura, e sua conferência e certificação pelo Setor Contábil.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à
CONTRATADA enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de
penalidades ou inadimplência contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A liberação do pagamento ficará condicionada a
consulta prévia ao Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, para verificação da
situação da CONTRATADA em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.
somente à
bancária.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE pagará a Nota Fiscal / Fatura
vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança

CONTRATADA,

PARÁGRAFO QUARTO - A empresa CONTRATADA deverá fazer constar na Nota
Fiscal/ Fatura correspondente, emitida sem rasura, e em letra legível, o número de sua conta
corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.
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PARÁGRAFO QUINTO - Havendo erro na Nota Fiscal / Fatura ou circunstâncias
que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente
até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento
fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEXTO –Para efeito de pagamento das etapas de serviços
executados, será observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS quanto aos
procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários.
CLÁUSULA SETIMA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES
7.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários no objeto do presente CONTRATO, dentro dos limites
previstos o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto do presente CONTRATO no exercício de
2021/2022, no valor de R$ 4.200,00 (quarto mil e duzentos reais), correrão à conta do orçamento
da CONTRATANTE , consignados através dos seguintes elementos:
020602- Setor de Saúde
10- Saúde
10. 301- Atenção Básica
10. 301.0027- Saúde Básica
05. 301.0027. 2031. 0000- Manut. Do Setor de Saúde
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FICHA 168
PARÁGRAFO ÚNICO – Para os exercícios subsequentes, havendo prorrogação, as despesas
correrão à conta dos orçamentos respectivos, em conformidade com o Plano Plurianual.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1 – Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto
contratado, a CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à CONTRATADA,
segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2º e 3º
do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.
I - Advertência, por escrito.
II – Multa.
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será aplicado multa de 0,03 % (três centésimos por
cento) por dia de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se
referir a infração, devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando
a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se
na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no Parágrafo Segundo, sem prejuízo da
aplicação das demais cominações legais.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do
contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se
quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for
inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite
de trinta dias, estabelecido no Parágrafo Primeiro.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à
CONTRATADA, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado
no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela
legislação, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, ficando a
CONTRATADA obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo
do depósito efetuado.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da
multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive
referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60
(sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO QUINTO - No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente ao
abatimento da dívida, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na
proporção do crédito.
PARÁGRAFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos
eventualmente devidos, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada
judicialmente.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não
eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das
infrações cometidas junto a CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir perdas e
danos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES
14.1 - O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas,
de acordo com os casos previstos na Seção III - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS, da Lei nº
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
15.1 - O Contrato poderá vir a ser rescindo, de forma Unilateral, pela administração, nos moldes
do Inciso XII do Artigo 78 e Inciso I do Artigo 79, da Lei 8.666/93, devidamente justificado,
presevando à CONTRATADA os direitos contidos no Inciso II do § 2º do Art. 79, da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO
16.1 - A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles
relacionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o pagamento pelo
serviço prestado devidamente fiscalizado pela CONTRATANTE até a data da rescisão Inciso II do §
2º do Art. 79, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
17.1 - Este Contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de
direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as
disposições de direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ANÁLISE
18.1 A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada
pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de São Francisco, conforme determina a
legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
19.1 - A publicação resumida deste instrumento será disponibilizada no Diário Oficial do
Município, no site da Prefeitura Municipal de São Francisco (saofrancisco.sp.gov.br), que é
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia
útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
20.1 - Fica eleito o Foro da comarca de Palmeira d’Oeste (SP) para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em quatro vias de igual teor e
forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo
assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de São Francisco (SP), em 19 de OUTUBRO de2021.
___________________________________
P. M. DE São Francisco
Sebastião de Oliveira Baptista
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

______________________________
MARA CILENE CREPALDI 24551262854 ME

CNPJ. Nº40.586.268/0001-71
CONTRATADA
Mara Cilene Crepaldi
Proprietário

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________ 2._________________________________
ZILDA SILVA LUCAS
RODRIGO DONIZETE VILLA SABION
RG. nº 17.620.740-5
RG. nº 40.573.533-9
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ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO
Contrato nº 41/21

Proc. 38/21

Dispensa 30/21

Tem este por finalidade solicitar de Vossa Senhoria, a gentileza de providenciar a “Contratação
de Empresa(s) do ramo, para a disponibilização de 3 ( três) servidores/profissionais para a
prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS junto às Unidades Básicas de Saúde I e
II da Prefeitura Municipal de São Francisco, SP, com a disponibilização de horário de
manhã e tarde para o cumprimento de 40 h/semanais, de forma presencial, todos os dias úteis
da semana, seguindo o funcionamento e necessidade do Setor requerente, por 3 ( três)
meses”, conforme abaixo se especifica:
JUSTIFICATIVA
A contratação dos prestadores de serviço, se fazem necessário e de extrema urgência,
pois os servidores efetivos e concursados da Prefeitura que faziam a limpeza das
Unidades Básica de Saúde, duas funcionárias aposentaram ( Evaldina e Ana) e a outra
funcionária foi transferida, a pedido, para outro Setor. Em virtude destes eventos
durante o ano de 2020 e 2021, a Administração disponibilizou, para prestar serviços
temporariamente, as servidoras do Setor de Educação, pois a unidades Escolares
estavam fechadas em virtude da Pandemia. Nos meses de Setembro e Outubro , as
Unidades escolares começaram seu retorno, de forma gradativa, às atividades normais
e o Diretor da Educação nos comunicou que a partir de 25 de Outubro, fará o retorno
completo e necessita de todos os servidores em seus postos na Educação.
É fato, que já havíamos previsto esse problema e já foi solicitado anteriormente, à
Administração a contratação de servidores para suprir a deficiência funcional no
âmbito da limpeza, motorista e técnica de enfermagem.
A Administração, nos informou que está fazendo um levantamento do déficit funcional
de todos os setores, para viabilizar a Contratação temporária, por Pregão, de pessoal
que atenda as necessidades, e tal procedimento está em fase de Cotação. Nos
informou também, que já faz parte do planejamento administrativo, a realização de
Concurso Público, de forma a regularizar definitivamente o déficit funcional.
Entretanto para isso, se faz necessário a execução da Reforma Administrativa, pois o
quadro funcional é antigo e consequentemente desatualizado dentro dos preceitos da
novas legislações vigente . Ponderando que, tal procedimento, certamente demandrá
de tempo.
Fato que, o Setor de Saúde necessita, com urgência, de prestadores de serviços para a
limpeza e manutenção dos prédios das Unidade de Saúde Básica I e II a partir do dia
25 de outubro, quando devolverá os servidores da Educação.
Neste interim, para resolvermos “ temporariamente” o problema, até que se efetive a
contratação por Pregão e ou por concurso público, solicitamos à Administração, a
contratação de 3 servidoras, para executar as tarefas de auxilar de serviços gerais, por
3 meses, conforme descriminado no Objeto acima.
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DA COMPETÊNCIA DOS SERVIÇOS
Ao profissional compete a responsabilidade de:
* Auxiliar de Serviços Gerais:
- Limpeza geral de todos os ambientes, salas, corredores, banheiros, dispensas e de todos os
mobiliários nelas contidos, incluindo as áreas abertas e adjacentes circundantes que fazem
parte da estrutura física das Unidades de Saúde I e II , cumprindo 40 horas semanais, de
segunda a sexta feira, em dias úteis, nos horários conveniados pela Coordenação de Saúde.
- Manter e respeitar os protocolos de segurança de saúde, orientados pelo Chefe do Setor de
Saúde, quanto ao correto manuseio e limpeza dos equipamentos.
- Fazer uso dos equipamentos EPIs de limpeza e também de prevenção ao COVID e outras
doenças, quando necessários.
- Deverá zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os em
locais adequados após o uso.
- Manter a discrição quanto aos fatos ocorridos na repartição, zelando pela ética profissional.
DO EMBASAMENTO LEGAL
* Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de
1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à
área de competência legal deste municipalidade, conforme previsto:
§ 1º do artigo 1º do Decreto 2.271/97- “ As atividades de conservação, limpeza, segurança,
vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e
manutenção de prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução
indireta.”
“Art. 2º do Decreto 2.271/97- “A contratação deverá ser precedida e instruída com plano de
trabalho aprovado pela autoridade máxima do órgão ou entidade, ou a quem esta delegar
competência, e que conterá, no mínimo:
I - justificativa da necessidade dos serviços;
II - relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada;
III - demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.
DO OBJETO
* “Contratação de Empresa(s)
do ramo, para a disponibilização de 3 ( três)
servidores/profissionais para a prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS junto às
Unidades Básicas de Saúde I e II da Prefeitura Municipal de São Francisco, SP, com a
disponibilização de horário de manhã e tarde para o cumprimento de 40 h/semanais, de forma
presencial, todos os dias úteis da semana, seguindo o funcionamento e necessidade do Setor
requerente, por 3 ( três) meses”, conforme abaixo se especifica:
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Da Prestação de Serviços e responsabilidades da Empresa
ITENS
DESCRIÇÃO
QTD/
SEXO
- DA FORMAÇÃO
PRESTADOR PERÍODO
DE SERVIÇOS
-DA COMPETÊNCIA DOS SERVIÇOS
-QTD= 1
DA FORMAÇÃO- Alfabetizado
1.1
AUXILIAR
Feminino DA COMPETÊNCIA DOS SERVIÇOS:
DE SERVIÇOS -Período=3
- Limpeza geral de todos os ambientes, salas,
GERAIS
meses
corredores, banheiros, dispensas e de todos os
40 hrs/
mobiliários nelas contidos, incluindo as áreas
semanais
abertas e adjacentes circundantes que fazem
parte da estrutura física das Unidades de
Saúde I e II , cumprindo 40 horas semanais, de
segunda a sexta feira, em dias úteis, nos
horários conveniados pela Coordenação de
Saúde.
- Manter e respeitar os protocolos de
segurança de saúde, orientados pelo Chefe do
Setor de Saúde, quanto ao correto manuseio e
limpeza dos equipamentos.
- Fazer uso dos equipamentos EPIs de limpeza
e também de prevenção ao COVID e outras
doenças, quando necessários.
- Deverá zelar pela conservação dos utensílios
e equipamentos de trabalho, recolhendo-os
em locais adequados após o uso.
- Manter a discrição quanto aos fatos
ocorridos na repartição, zelando pela ética
profissional.
2- DAS RESPONSABILIDADES DA(S) EMPRESA(S) PROPONENTES
2.1- A(s) Empresa(s) deverá apresentar PREPOSTO /PROFISSIONAL com Nível de Formação
exigida na descrição e apto físico e intelectualmente para a execução das tarefa e serviços
propostas nas competências no presente Termo de Referência.
2.2.- A Empresa Contratada será responsável por Cursos de Capacitação, atualização de seu (s )
PREPOSTO/ PROFISSIONAL, bem como transporte, alimentação e estadia e impostos inerentes à
prestação dos serviços.
2.3.- A prestação dos serviços ocorrerá em horários, conforme a necessidade e solicitação da
Coordenação de Saúde.
2.4- Caso o PREPOSTO/ PROFISSIONAL indicado para a execução dos serviços, não seja o dono e
ou faça parte do quadro societário da Empresa, será obrigatório o vínculo trabalhista entre o
PREPOSTO/ PROFISSIONAL apresentado(s) para a execução dos serviços e a Empresa
proponente (Súmula 25 do TCE), bem como a apresentação do CONTRATO de trabalho e ou
Registro na Carteira.
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2.5- A Empresa/Proponente interessada se obriga a trocar o PREPOSTO/ PROFISSIONAL em até
72 horas, quando o mesmo, por motivos particulares deixar o trabalho e, ou não atender
satisfatoriamente as necessidades descritas no Termo de Referência da Contratada,
apresentando a documentação de Formação, CONTRATO de trabalho e ou Registro na Carteira
entre a Empresa e o Preposto/Profissional, documentações pessoais do novo indicado às
funções anexado ao Requerimento junto à CONTRATANTE/PREFEITURA.
2.6- A Empresa/Proponente poderá apresentar PROPOSTA para todos os itens e ou somente um
item.
2.7- As Empresas/Proponentes ficam cientificada, que a Empresa que apresentar Proposta de
MENOR VALOR, será convidada a apresentar o contrato Social, Cartão de CNPJ e toda a
Documentação Fiscal atualizada da Empresa, juntamente com a Documentação pessoal do
PREPOSTO/PROFISSIONAL que executará os serviços e o vínculo trabalhista entre eles para
efetivação do Contrato.
DA FORMAÇÃO
* Escolaridade: Nível Básico, alfabetizado.
DA VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias
DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Imediato, após a assinatura do Contrato.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS- será de 3 ( três meses)
DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A execução dos serviços serão acompanhados e fiscalizado pela Sra. Dânia Yelises Gomez
Cabrera- Diretora Municipal do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de São
Francisco
DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
*DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Unidade de Saúde Básica I
Rua: São Paulo nº 1374- Centro – São Francisco –SP
- Unidade de Saúde Básica II
Rua Santa Catarina, nº 1509 Centro – São Francisco – SP
DOS RECURSOS/VALORES/PAGAMENTO/REAJUSTES
I- Os recursos serão próprios.
II- A presente contratação poderá ser aditada conforme solicitação e necessidade da pasta,
nos parâmetros Inciso IV do Artigo 24, da Lei 8.666/93:
a- Havendo aditamento de prazo- não haverá reajustes nos valores.
b- Havendo aditamento quantitativo, nos moldes das Alíneas “a” e “b”, do Inciso I e Alínea
“d” do Inciso II, respectivamente do Artigo 65 , da Lei 8.666/93
DO TERMO DE CIÊNCIA:
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O PREFEITURA cientifica a Empresa que o PREPOSTO/TÉCNICO deverá ter aptidão fisica e
psicológica para a execução dos serviços, conforme descritos neste Termo, devendo se
apresentar em trajes adequados e fazer uso constante de mascara de proteção à COVID-19.
Contando com vossa atenção e autorização frente ao solicitado, agradeço
a atenção dispensada , cientificando-o que este Setor providenciou 3 Cotações do Objeto, que
seguem anexo.
Dânia Yelises Gomez CabreraDiretora Municipal do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de São Francisco

Prefeitura Municipal de São Francisco (SP), em 19 de OUTUBRO de2021.

___________________________________
P. M. DE São Francisco
Sebastião de Oliveira Baptista
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

______________________________
MARA CILENE CREPALDI 24551262854 ME
CNPJ. Nº 40.586.268/0001-71
CONTRATADA
Mara Cilene Crepaldi
Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
CNPJ (MF) 46.603.395/0001-18
Av. Oscar Antonio da Costa, 1187– Fone (017) 693-1101 – Fax/Fax (017) 693-1118 – CEP 15.710-000 – São Francisco – SP

ANEXO AP-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE : - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
CONTRATADO: MARA CILENE CREPALDI 24551262854 ME
CONTRATO Nº: 41/2021
Proc. 38/21
Dispensa 30/21
OBJETO: “Contratação de Empresa(s) do ramo, para a disponibilização de 3 ( três)
servidores/profissionais para a prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS junto às
Unidades Básicas de Saúde I e II da Prefeitura Municipal de São Francisco, SP, com a
disponibilização de horário de manhã e tarde para o cumprimento de 40 h/semanais, de forma
presencial, todos os dias úteis da semana, seguindo o funcionamento e necessidade do Setor
requerente, por 3 ( três) meses, conforme se especifica no Termo de Referência- Anexo I, do
Contrato”.
Pelo presente TERMO, nós, abaixo assinado:
1.
Estamos CIENTES de que:
a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribuna de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) Podemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações
de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular Cadastramento no sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução
nº 01/2011 do TCESP;
c) Além de disponíveis no Processo Eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o Artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código
de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contrato,
deverão ser comunicados pelo interessado, peticionando no processo.
2.
Damos-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do Processo até seu julgamento final e consequente
publicações;
b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Prefeitura Municipal de São Francisco (SP), em 19 de OUTUBRO de2021.

___________________________________
P. M. DE São Francisco
Sebastião de Oliveira Baptista
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

______________________________
MARA CILENE CREPALDI 24551262854 ME
CNPJ. Nº 40.586.268/0001-71
CONTRATADA
Mara Cilene Crepaldi
Proprietário
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Dania Yelises Gomes Cabrera
Cargo: Diretora Municipal do Departamento de Saúde
CPF. 076.388.491-08
RG. 66.891.774-7/SSP/SP
Data de Nascimento: 24/04/1972
Endereço Residencial completo: Rua Minas Gerais, nº 1368– Centro – São Francisco, SP
CEP.15.710-000
E-mail institucional: saofrancisco.saude@hotmail.com
E-mail pessoal: saofrancisco.saude@hotmail.com
Telefone (s): 17-3693.1124

Assinatura: _____________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:
PELO CONTRATANTE:
Nome: Sebastião de Oliveira Baptista
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 547.280.378-00
RG: 7.516.347-00
Data de Nascimento: 25/01/1951
Endereço residencial completo: Rua Paraná, nº 1359 – Centro – São Francisco, SP
CEP: 15.710-000
E-mail institucional: prefeitura@saofrancisco.sp.gov.br
E-mail pessoal: tiaobaptista@hotmail.com
Telefone (s): 17-3693.1101

Assinatura: _____________________

Pela CONTRATADA:
Nome: MARA CILENE CREPALDI
Cargo: PROPRIETÁRIA
CPF: 245.512.628-54
RG. 26.638.020-7
Data de Nascimento: 13/02/1972
Endereço Residencial completo: Rua Bahia, 1316 - Centro
CEP.15.710-000 – SÃO FRANCISCO, SP
E-mail institucional: maracilenecrepaldi@hotmail.com
E-mail pessoal: maracilenecrepaldi@hotmail.com
Telefone (s): 17-997393913

Assinatura: _____________________
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