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CONTRATO
CONTRATO m 102/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICl'PIO DE
SANTA TERESINHA E A EMPRESA LEMUEL CARNEIRO
OLIVEIRA NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento 0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA, pessoa
jundica de direito publico interne, inscrito no CNPJ sob o n.- 11.671.933/0001-27, com sede na
Pra^a Apio Medrado, S/N- - Centro, CEP 44.590-000 Santa Teresinha-Ba, neste ato representado
por seu prefeito, legitimamente eleito para o cargo, brasileiro, casado , Nome : AGNALDO
FIGUEIREDO ANDRADE, cadastrada no CPF inscrito no CPF sob o n.- 727.736.695-68
,doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e LEMUEL CARNEIRO OLIVEIRA,
nacionalidade Brasileira, medico, inscrito no CRM sob o n-. 12369, domiciliado/ sediada na Rua
Professora Yaci Lopes amorim, 207, Bairro Centro- Santo Estevao, Estado da Bahia, cadastrada
no CNPJ do Ministerio da Fazenda sob o n-. 06.231.618/0001-49, adiante denominado
CONTRATADA, neste ato representada por Sr. LEMUEL CARNEIRO OLIVEIRA, na qualidade de Socio,
portador da cedula de identidade RG n-.2958960, expedida pela Secretaria de Seguran^a Publica
e do CPF/MF n-. 551.320.655-20, residente na Rua Professora Yaci Lopes amorim, 207, Bairro
Centro- Santo Estevao, Estado da Bahia,firmam o presente CONTRATO DE CREDENCIAMENTO,
regulado pela Lei Federal n-. 8.666/93, nas clausulas e condi^oes seguintes
CLAUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO LEGAL:
1.1.

0 presente contrato se vincula ao estabelecido no caput do art 25 da Lei 8.666/93 no Edital
de CREDENCIAMENTO n- 002/2022, os termos mencionado retro e a legisla^ao aplicavel.

CLAUSULA SEGUNDA: DO OBJETO
2.1.Constitui-se objeto do presente contrato o Credenciamento para contrata9ao de pessoa juridica
de servifos tecnicos e especializados de MEDICO ULTRASSONOGRAFIA GERAL na area de saude,
para atuarem junto as unidades de saude do municipio de Santa Teresinha, em conformidade com
os ditames da Constitui^ao Federal, Lei Federal n- 8.666/93 e suas altera^oes, em especifico no se
Artigo 25, "caput", bem como Lei Federal n- 8080/90, artigos 24 e 25.
Paragrafo Unico - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condi^des contratuais,
acrescimo ou supressdes nos services, em ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato (art 65, § 1-, da Lei n- 8.666/93), os quais se realizarao mediante
aditamento formalizado nos termos do art 61, paragrafo unico.
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CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1. 0 valor deste contrato e de R$ 43.200,00 (quarenta e tres mil e duzentos reals ) sendo:. Valor mensal
R$ 3.600,00, Os services serao remuneradas segundo o criterio de pre?o global, de acordo com os valores
fixados no edital e mediante ordem de servigo requisitado.
Par^grafo Primeiro - Havera uma rotatividade entre os contratados nas unidades referenciadas, de acordo
com o cronograma MENSALMENTE estabelecido pelo CONTRATANTE, de forma a assegurar um
tratamento isonomico aos contratados;

Par^grafo Segundo - 0 valor da remunera^ao dos services sera efetuado de acordo com os
numeros emitidos pela CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE, conforme os valores
explicitados no Anexo II do Edital.
Paragrafo Terceiro - Havendo necessidade, e em comum acordo, poderao ser contratadas outras
unidades, mantida o valor da remunera5:ao pactuada nesta clausula.
Paragrafo Quarto - Nos prefos deste Contrato ja estao inclusos todos os custos e despesas
relacionadas com os servifos a serem prestados. Especialmente os de natureza tributaria,
trabalhista e previdenciaria, e os relativos a salaries, encargos sociais, transporte de qualquer
natureza, materiais empregados, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento pela CONTRATADA de suas
obriga^oes. Fica esclarecido que a Administrafao nao admitira qualquer alega^ao posterior que vise
0 ressarcimento de custos nao considerados nos prefos.
Paragrafo Quinto - Os valores descritos no caput sofrerao atualiza^ao monetaria, anualmente,
tendo como data-base a data de assinatura do contrato, segundo a varia^ao do IGPM, no mesmo
periodo, divulgado pela FGV - Funda^iao Getulio Vargas ou, no caso de extin^ao deste, por qualquer
outro mdice que retrate a varia;:ao efetiva do custo de produpao, admitida a ado^ao de indices
especificos ou setoriais
CLAuSULA QUARTA - CONDigOES DE PAGAMENTO
4.10 pagamento devido a CONTRATADA sera efetuado mensalmente, no prazo de 08 (oito) dias
uteis, contados a partir da apresenta^ao da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo
CONTRATANTE o servi(;:o relative a fatura podendo ser realizado por meio de Ordem Bancaria ou
credito em conta corrente.
Paragrafo Unico - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissao da Fatura, o documento
sera devolvido imediatamente para substitui^ao e/ou emissao de Nota de Correfao. Esse intervalo
de tempo nao sera considerado para efeito de qualquer reajuste e/ou atualiza^ao monetaria.
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CLAuSULA quinta - DO PRAZO
0 prazo de vigencia do presente contrato e de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais
e sucessivos penodos ate o limite de 60 (sessenta) meses, vigendo para os perfodos subseqiientes
0 pre^:o fixado no contrato ou em tabela oficial publicada na Imprensa Oficial.
CLAuSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINACEIROS
As despesas com a contrata9ao, para a execu^ao do objeto licitado, correrao a conta dos recursos
constantes do or^amento do 6rgao requisitante, previamente indicado a saber:
Orgao / Unidade:

0801

Atividade;
Elemento da Despesa:

2021

Fonte:

33903400
15001002/16000000

CLAUSULA SETIMA - REGIME DE EXECUCAO
0 presente Contrato sera realizado em regime de Empreitada por Pre^o Global devendo os services
objeto deste Contrato serem prestados por empresas habilitadas conforme a lei e qualificados para
as atividades a que se propoem, de forma contmua.
CLAuSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, alem das obriga^oes contidas neste Contrato por determina^ao legal, obriga-se a:

a]

arcar com todas as despesas e custos, sejam referentes a salaries; materials empregados;
transporte; encargos de quaisquer natureza, especialmente sociais, previdenciarios e
trabalhistas; seguros; taxas; impostos; e quaisquer outros que, direta ou indiretamente,
estejam relacionados com o objeto do presente Contrato;

b)

comprovar a situa^ao de adimplencia quanto ao pagamento de salario dos seus funcionarios;

c)

observar e respeitar as Legislates Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestato dos
seus services;

d)

pagar os salaries e encargos sociais devidos pela sua condito de unica empregadora do
pessoal destinado para executo dos servifos ora Contratados, sendo defeso invocar a
existencia deste Contrato para tentar eximir-se destas obrigates ou transferi-las para o
CONTRATANTE;

e)

responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato;
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arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo, de qualquer natureza, causados ao
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua culpa ou em conseqiiencia de erros, impericia ou
imprudencia, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execu^ao dos servi^os
contratados;

g]

zelar pela boa e completa execu^ao dos servifos contratados e facilitar, por todos os meios ao
seu alcance, a ampla a^ao fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente as observa^oes e exigencia que Ihe forem solicitadas;

h)

efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execu^ao do objeto do presente Contrato,
inclusive as obrigafoes sociais, previdenciarias e trabaihistas dos seus empregados;

i]

manter, durante toda a execu^iao do Contrato, em compatibilidade com as obrigafoes
assumidas, todas as condi^oes de habilita^ao e qualificapao exigidas para a assinatura deste
Contrato.

j]

prestar os servi5:os acima em alta qualidade e padrao, nos prazos e segundo as condifoes aqui
convencionadas, responsabilizando-se integralmente pelos servifos executados;

k)

pagar todas as despesas de viagem, estadia e alimenta^ao de seus funcionarios, em eventuais
deslocamentos que se fa^am necessarios, sendo reembolsado pela CONTRATANTE;

1)

cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obriga^oes assumidas por forga deste edital ou
do contrato dele decorrente.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGA(:OES DO CONTRATANTE
0 CONTRATANTE, alem das obriga^oes consideradas contidas neste Contrato por determina9ao
legal, obriga-se a:
a]

publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei federal
8.666/93;

b}

designar prepostos para proceder ao acompanhamento e a fiscaliza^ao do service prestado
objeto do presente Contrato, com competencia para atestar o efetivo servifo bem como
anotar, em registro proprio, as falhas

c)

detectadas e comunicar a CONTRATADA as ocorrencias de quaisquer fatos que exijam
medidas corretivas;

d)

efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamento devido a CONTRATADA oriundos
do servifo prestado;
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e)

verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e/ou
incorretas, ficando, neste caso, suspense o prazo para pagamento, o qual somente comefara
a fluir apos a apresenta^ao da nova fatura, devidamente retificada, ou da Nota de Corre^:ao,
nao sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de atualiza^ao do valor contratual;

f)

transmitir a CONTRATADA as informapoes necessarias a presta^ao do service;

g)

designar um funcionario de seu quadro de pessoal, sendo este o intermediario junto a
CONTRATADA para definir, acompanhar e fiscalizar a presta^ao dos quando requisitados;

h)

informar a CONTRATADA, por escrito, eventual substituifao do funcionario acima indicado;

efetuar o pagamento da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA conforme o prazo e as
condi5:6es estabelecidas no presente contrato
CLAUSULA NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL
A inexecufao total ou parcial do presente contrato, enseja a sua rescisao, na forma
9.1
estipulada nos artigos 77 a 79 da Lei n- 8.666/93, ficando desde ja reconhecido pela contratada os
direitos da Administra^ao previstos nestes artigos.
9.2

Sera assegurado a parte que tiver dado motive a rescisao, o contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES
10.1 A CONTRATADA sera penalizada com multa equivalente a 10% (dez por cento] do valor do
contrato, quando der causa a rescisao contratual.
10.2 0 atraso injustificado na execufao do contrato, sujeitara a CONTRATADA as seguintes
penalidades, garantida a defesa previa:
a] multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega dos bens
ou execufao de cronograma de services;
b] Suspensao temporaria de licitar com a CONTRATANTE, atendido o prazo maximo legal.
c] Declaragao de inidoneidade.
10.3

A CONTRATADA estara sujeita as mesmas penalidades previstas no item anterior quando:

10.4. As sanfoes estabelecidas neste contrato
responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- FORO

nao

eximem

a

CONTRATADA
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As partes elegem o foro da Comarca de Santa Teresinha - Ba, para dirimir quaisquer
11.1.
duvidas que por ventura persistirem apos esgotarem todas as tentativas de composi^ao amigavel.
CLAuSULA DECIMA SEGUNDA; LEGISLA^JtO APLICAVEL
Aplica-se ao presente contrato, nas partes omissas, a seguinte legislafao:

12.1.

Lei Federal n- 8.666/93 e suas alterafoes - Lei das Licitagoes e Contratos
Administrativos;
a)

a] Constituifao da Republica Federativa do Brasil de 1988;
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: AS PARTES:
E, por estarem justas e conteatadas, as partes assinam o presente instrumento em
13.1.
03 (tres) vias de igual teor e forma, para unico efeito, com^s testemunhas abaixo assinadas, para
que produzam seus juridicos e legais efeib is.
^
Santa Terezinha - Ba, 01 de Julho de 2022.
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MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
naido Figueiredo Andrade
Prefeiro^unicipal

~ /eMUEL CARNEIRO OLIVEIRA,
CNPJ ne06.231.618/0001-49,
representada atraves da Lemuel Carneiro Oliveira,
portadora Rg 2958960 55P/BA,
Cpf; 551.320.655-20
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