Prefeitura Municipal de Araci
ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 14.232.086/0001-92
Pra?a. Nossa Senhora da ConceifSo, n" 04 - Centro-Tel. fax (75) 3266-2144
CONTRATO DE PRESTAgAO DE SERVIQOS N“ 039/2021EMP

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIQOS OUE
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARACI, EM COOPARTICIPACAO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E AMO
MftJICA GESTAC EM SAUDE LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Bahia, estabelecida a Pra9a Nossa Senhora da
Conceigao, n° 04, Centro, nesta Cidade, neste ato representado pela Exmo. Sra. Preferta,
MARIA BETIVANIA LIMA DA SILVA, brasileira, casada, pcrtadora da c^dula de identidade
n° 07.437.681-08 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 742.623.005-87,residente e domiciiiado
Rua Jos6 Pedro de Carvalho, 258, Centro, Araci, Bahia, CEP 48.760-000, COM
COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, com sede no endere^o na Rua
07 de Setembro, n° 169, Centro, Araci, inscrito no CNPJ sob o n°. 09.291.555/0001-04,
representado por sua gesfora, a Sra. KEILA SILVA ANUNCIAQAO DA SILVA, brasileira,
casada, portadora da c6du(a de identidade n° 09.736.808-30 SSP/BA, inscrita no CPF sob o
n° 033.395.985-09, residente e domiciliada na cidade de Araci, Bahia doravante
denominados CONTRATANTES e de outro lado, AMQ MEDICA GESTAO EM SAUDE
LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 30.118.563/0001-40, com
sede na Rua Juscelino Kubitschek, n° 143, Centro, Sala n° 02, Quijingue, Bahia, CEP
48.830-000, neste ato, representada por seu sbcio administrador o Sr. MAGNO MIGUEL
NETO DOS SANTOS, brasileiro, administrador, RG n° 12595500-MT inscrito no CPF na
872.435.121-00, residente e domiciiiado na cidade de Euclides da Cunha - Bahia, ora
denominado CONTRATADO, com base nas disposi$6es da Let Federal 8.666 de 21 de
junho de 1993 e alterada pela Let 8.883/94, resoivem celebrar o presente Contrato de
PreslagSo de Services, mediante as clausulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente CONTRATO tern como objeto apresente instrumento tern por objeto
estabetecer contratagao de empresa mddica, para a dispontbilizagao de profissional
medico para a prestagdo de servigo especializado am ortopedia e traumatologia no
municipio, com a carga horaria de 08 (oito) horas semanats, conforme com descrigao
contida na Tabela, item 46 do Edital de Credenciamento n° 001/2021, do Anexo I.
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2. Este CONTRATO fica vinculado aos termos do Edital da Chamada
Publica/Credenciamento n° 001/2021-FMS e da Inexigibilidade de LtcrtapSo N°
039/2021EMP.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRECOS E DO PAGAMENTO
1. O valor total deste CONTRATO 6 de R$ 96.000,00 (Novente e sets mil reals),
sendo que ser£ percebido mensalmente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reals).
No valor CONTRATADO est§o indusas todas as despesas com matenais e
equipamentos, m§o de obra, transportes, leis sociais, ferramentas seguro, todos os
tributes incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e ,^l!'etos
necessaries para entrega complete dos objetos discriminados nos anexos do fcditai.
2. Os pregos ser§o fixes e irreajustaveis;
3. £ admitida estipulagSo de correglo monetaria ou de reajuste por indice de pregos
gerais, setoriais ou’ que reflitam a variag§o dos custos de produgao ou msumos
utilizados nos CONTRATOS de prazo de duragSo igual ou supenor a urn ano sendo
nula, por sua vez, qualquer estipulagao de reajuste ou corregao monetana ae
periodicidade inferior a um ano.
4

Caso haja reajuste de pre?os, os mesmos serao calculados pela tabela do INPC
(Indice Nacional de Prepos ad Consumidor). Excepcionalmente, poder-se-a utilizar
outros parametros de reajuste, desde que reflitam a variapao dos custos de produpao
ou insumos utilizados pelos CONTRATADOS, respeitados os prepos medios
praiicados na regi§o.

5

O oaqamento serd efetuado de acordo com a prestagSo de servigo, at6 30 (tnnta)
ap6s a apresentagao da Note Fiscal, devidamente atestada pela competente e
dias,
coma liquidagao da despesa, mediante transferSncia bancSria:

n§o for executado conforme as especificagfies, o pagamento ficar^
6. Se o servigo
suspense at6 execugSo correta.
7

Em caso de irregularidade na emtssao dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento serd contado a partir de sua representag§o, desde que devidamente
regularizados.

PARAGRAFO ONICO - O valor total mencionado nesta clausula dividir-se-a em 60/o
(sessenta por cento) para.m§o de obra e 40% (quarenta por cento) para insumos.
CLAUSULA TERCEIRA - da vigGncia E EXECUCAO do objeto
O orazo para inicio dos servipos sera a partir da assinatura do CONTRATO. ate 31
1(trinte e um) de Oezembro de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com as
especificapoes da lei 8.666/93 e suas posteriores atterapoes.
9
A CONTRATADO ficar4 obrigada a aceitar, nas mesmas condipdes contratuais,
£ "I ,?moS ou supressoes que fizerem necessaries no quantitative do objeto
CONTRATADO, at6 o limite de 25% (vinte e cinoo por cento) do valor inicial atualizado do
CONTRATO.
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3 _ A Secretaria de Saude poderd recusar todo e qualquer servigo reafizado em desacordo
com a Autorizagflo, no que se refere d execugflo do mesmo com o apresemado no
REQUERIMENTO DE CONTRATO, obrigando-se o CONTRATADO a ezecuti-io de moco
pertinente sem quaisquer Onus adicionais.
CLAUSULA QUARTA - OA DOTAQAO ORCAMENTARIA
1 - Os recursos decorrentes dessa contratagSo estao previstos nas seguintes doiag^es
orgament^rias:
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CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAQOES GERAIS
1. Dever£ a CONTRATADO observar, tamtem, o seguinte:
2. £ expressamente proibida a contratag§o de servidor periencenfe ao quadra de pessoal do
CONTRATANTE durante a vigSncia deste CONTRATO;
3 Este CONTRATO poderd ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93
desde que haja interesse da AdministragSo do CONTRATANTE, com a apresentagao das
devidas justificativas adequadas a este CONTRATO.
4 Durante a sua vig§ncia o CONTRATO ser^ acompanhado e fiscalizado pelo Conselbo
Municipal de Saude, Controladoria Interna da Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de
Saude ou por servidores e empresas devidamente autorizado para tal, representando o
CONTRATANTE. Tamb6m estar^ sujeito a fiscalizagSo. auditoria e inspegSo pelos demais
drgaos de controle intemo e extemo.
5. A Secretaria Municipal de Saude anotard em registro prdprio todas as ocorr^naas
relacionadas com a execug§o do CONTRATO. determinando o que for necessano a
regularizagdo das faltas ou defeitos observados.
6. As decisdes e providOncias que uttrapassarem a competencia do represeniante deverao
ser solicitadas ao 6rgSo competente, em tempo habil para a adogSo das med(das
convenientes.
7. AI6m do acompanhamento e da fiscalizagSo. o gestor do CONTRATO designado pela
CONTRATANTE poderd. ainda. sustar qualquer execugSo que esteja em desacordo com o
especificado. sempre que essa medida se tornar necessaria
8 N3o obstante a CONTRATANTE seja a unica e exclusive responsavel pela execugSo do
rnNTRATO a CONTRATANTE reserva-se o direito de. sem que de qualquer forma
rpstrinia a plenitude dessas responsabilidades. exercer a mais ampla e cdmpleta
fiscalizagao sobre a execug^o do objeto ajustado. diretamente ou por prepostos designados.
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2 1 - Determinada por ato unilateral e osciita da Administrapflo do COMTRATAfiTfi
casos enumerados nos inclsos I a XII e XVil do artigo 78 da lei mondonada,
o CONTRATADO com a anteceddhcla minima de 30 (Uinta) dies;
2.2 - Amlgdvel. por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da itcrtapAo desd*
que haja conveniencia para a AdministrapSo do CONTRATANTE;
2.3 - Judictai. nos termos da tegislapSo vigente sobre a materia.
3. A rescisSo administrativa ou amtgavei devere ser precedida de aufonzapao osema e
fundamentada da autoridade competente.
3.1 - Os casos de rescisdo ajuste serSo formalmente motivados nos autos do pfocesso
assegurado o contraditOrio e a ampla defesa.
CLAUSULA OITAVA - DO FORO
1. As questfies decorrentes da execup&o deste Instrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente. ser§o processadas e julgadas no Foro da Comarca de Araci-0A. com
exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
2. E* para ftrmeza e validade do que foi pactuado. lavrou-se o presente CONTRATO em 03
(trfis) vias de igual teor e forma, para que surtam um s6 efeito, as quais. depois de lidas. s<5o
assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO. e pelas
testemunhas abaixo.
Araci * 8a, 28 de Janeiro de 2021.

MARIA 8ETIVANIA LIMA DA SILVA
Prefeita Municipal
CONTRATANTE
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