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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA

CNPJ: 13.654.454.0001-28

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 038/2021
CREDENCIAMENTO N° 003/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.943/2019

Pelo presente instrumento particular de Contrato de
prestação de serviços, que entre si fazem, de um lado
como CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE

FORMOSA DO RIO PRETO, com a sede na Praça da
Matriz, n° 22, Centro, CEP: 47.990-000, inscrita no CNPJ
N.° 13.654.454/0001-28, representado pelo
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Manoel Afonso de
Araújo, RG n° 0182744205 SSP/BA, CPF n°.
137.632.105-04 e do outro, a empresa NSF ARAÚJO
LTDA, inscrita no CNPJ n° 07.530.351/0001-53, com
sede na Rua Aurelina Barros, n° 045 - Bairro Jardim
Ouro Branco - Barreiras - BA, através do seu Sócio
Administrador o Sr. Fábio Henrique de Souza Araújo,
portador do RG 1.188.602 SSP/TO e CPF 808.871.205-
04, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si
ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes
aos preceitos legais instituídos pela Lei n.° 8.666, de
21/06/93, e as Cláusulas e condições seguintes:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui o objeto deste Contrato o CREDENCIAMENTO de empresa para a prestação de
serviços especializados em PLANTÃO MÉDICO para suprir as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde deste Município. Conforme planilha abaixo:

LOTE 06 - PLANTÃO MÉDICO

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. ANO VALOR TOTAL

6.1 Plantão médico (DIÁRIA) 16 R$ 2.000,00 R$ 32.000,00

6.2 Diarista (DIA) 16 R$ 500,00 RS 8.000,00

6.3 Transf. de paciente (até 400km do município) 2 R$ 500,00 R$ 1.000,00
6.4 Transf. de paciente (acima de 400km do município) 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

TOTAL R$ 43.500,00

Parágrafo Único: A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimo ou supressões nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato (art. 65, § 1o, da Lei n° 8.666/93), os quais se realizarão mediante
aditamento formalizado nos termos do art. 61, parágrafo único.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. Os valores de cada item deverão obedecer a tabela contida no Anexo do edital.

Parágrafo Único: Nos preços para a execução do objeto deste Contrato estão inclusos todos os
custos e despesas de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, e os relativos a salários,
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 obrigações. Fica esclarecido que a Administração não
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admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos
preços.

2.2 - O valor global do presente contrato é de R$ 43.500,00 (Quarenta e três mil e quinhentos
reais), conforme planilha de procedimentos, parte integrante deste instrumento.

2.3 - Qualquer interrupção por parte da CONTRATADA, mesmo, que temporária, terá de ser
comunicado oficialmente à Secretaria Municipal de Saúde e por ela autorizado.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO
3.1. O Fundo Municipal de Saúde de Formosa do Rio Preto pagará à empresa credenciada, pelos
serviços efetivamente prestados, até o 5o dia útil, do mês subsequente à prestação do serviço,
mediante apresentação de Nota Fiscal, acompanhada de relatório de atendimento com os ofícios
de autorização de procedimento expedido pela Secretária de Saúde, bem como planilha
discriminando os valores dos insumos da mão de obra e os respectivos percentuais, sendo o
percentual de até 40% (quarenta por cento) com insumos e até 60% (sessenta por cento) com
mão de obra, e CND's do FGTS, TRABALHISTAS, MUNICIPAL, ESTADUAL, e FEDERAL. O
descumprimento desta condição acarretará a paralisação do pagamento, sobre o qual não
ensejará juros de mora ou correção monetária.

3.2. As faturas de cobrança de serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, serão
indelegavelmente assinadas pela CONTRATADA ou por seus Diretores, em local próprio do
respectivo impresso, ficando os signatários responsáveis pela veracidade dos dados e lisura da
documentação apresentada.

3.3. As eventuais reclamações, retificações ou impugnações, relativamente às horas e produções
apuradas, deverão ser feitas por escrito no prazo de 30 (trinta) dias ao Fundo Municipal de Saúde.
Decorrido este prazo, a retificação parcial ou total, feita pelo Fundo Municipal de Saúde, poderá
ser considerada, por esta, como definitiva, válida e aceita, não assistindo à CONTRATADA
qualquer direito a reclamação.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DA ATUALIZAÇÃO FINACEIRA E DO REAJUSTE DE PREÇOS
4.1. Não haverá atualização financeira do contrato, visto sua vigência de apenas 30 (trinta) dias.

5 - CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO
5.1 O Município, através do Fundo Municipal de Saúde poderá fiscalizar, como lhe aprouver e no
seu exclusivo interesse, o exato cumprimento deste contrato, inclusive verificando a efetiva
realização dos serviços contratados, e a observância do regime assistencial de que trata a
"Cláusula Primeira".

5.2 A CONTRATADA proporcionará todas as facilidades necessárias ao pessoal que o Fundo
Municipal de Saúde designe para exercer a ação fiscalizadora que lhe é facultada.

5.3 A fiscalização de que trata está "Cláusula" terá por objeto, notadamente, as condições para
prestação dos serviços bem como o controle "a posteriori" da assistência prestada, cabendo
exclusivamente à CONTRATADA integral responsabilidade e eficiência técnica da prestação -
assistencial; assim, a faculdade de tal fiscalização, mesmo quando exercida, não elidirá nem
reduzirá, a responsabilidade da CONTRATADA, de sua administração e prepostos, inclusive
perante terceiros, proveniente de qualquer ação indevida ou omissão, cuja eventual ocorrência
não implicará, jamais, corresponsabilidade do Fundo Municipal de Saúde.
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6 - CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal,
obriga-se a:

a) Arcar com todas as despesas e custos, sejam referentes a salários; materiais empregados;
transporte; encargos de qualquer natureza, especialmente sociais, previdenciários e
trabalhistas; seguros; taxas; impostos; e quaisquer outros que, direta ou indiretamente,
estejam relacionados com o objeto do presente Contrato;

b) Observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas à prestação
dos seus serviços;

c) Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato,
inclusive o de zelar pela estrutura física utilizada na realização dos procedimentos;

d) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados ao
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua culpa ou em conseqüência de erros, imperícia
ou imprudência, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos
serviços contratados;

e) Zelar pela boa e completa execução do objeto contratado e facilitar, por todos os meios ao
seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente às observações e exigência que lhe forem solicitadas;

f) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a assinatura
deste Contrato.

g) Realizar os serviços médicos atendendo as especificações dos órgãos competentes, nos
prazos e segundo as condições aqui convencionadas, responsabilizando-se integralmente
pelo objeto executado;

h) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força do edital e
do contrato dele decorrente.

i) Cumprir demais obrigações constante no TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante e
indissociável deste instrumento contratual.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste Contrato por
determinação legal, obriga-se a:

a) Disponibilizar, no município de Formosa do Rio Preto, o local adequado para a realização
dos serviços, a estrutura física, equipamentos, exceto os de uso pessoal do profissional,
bem como todos os materiais de consumo e limpeza, necessários à perfeita higiene do
espaço físico utilizado;

b) Designar um funcionário de seu quadro de pessoal, sendo este o intermediário junto à
CONTRATADA para definir, acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

c) Efetuar o pagamento da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA conforme o
prazo e as condições estabelecidas no presente contrato.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS
8.1 A CONTRATADA deverá manter em perfeita regularidade suas obrigações sociais,
previdenciárias, tributárias e/ou para fiscais, bem como sua situação junto aos órgãos oficiais
fiscalizadores de suas atividades, devendo apresentar, mensalmente, junto ao Fundo Municipal
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de Saúde de Formosa do Rio Preto, o comprovante de recolhimento junto ao INSS e FGTS, e
sempre que este julgar necessário.

9 - CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO AO PLANO DE DESPESA
9.1 O presente contrato subordina-se ao plano de despesa/reembolso compatível com os recursos
pertinentes.

9.2 O Fundo Municipal de Saúde reserva-se ao direito de exercer controle sobre o movimento dos
atendimentos, objetivando evitar que as despesas resultantes ultrapassem os limites
orçamentários, ou que ocorra demora na liberação dos pagamentos da CONTRATADA que
tenham sido aprovados.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA RETIFICAÇÃO DOS DADOS DA CONTRATADA
10.1 A CONTRATADA deverá notificar o Fundo Municipal de Saúde de qualquer modificação
essencial de sua pessoa jurídica (inclusive da respectiva representação legal, mesmo em caráter
transitório ou eventual) e, notadamente, de qualquer alteração relevante no Estatuto, Contrato
Social ou Ato Constitutivo.

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
11.1. Mediante termo aditivo, o presente contrato poderá ser modificado pelas partes, sempre que
ocorrerem alterações que se fizerem necessárias.

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
12.1 O Município através do Fundo Municipal de Saúde providenciará a publicação resumida do
contrato, bem como dos seus termos aditivos, se for o caso, e outras determinadas em lei.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1 A inobservância, pela CONTRATADA, de qualquer cláusula, condição ou obrigação
constante deste contrato, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente,
autorizará ao Município através do Fundo Municipal de Saúde a aplicar, a seu critério, qualquer
das seguintes sanções:

a) O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará à multa de mora, na forma
estabelecida a seguir:

b) 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o trigésimo dia;

c) 10% (dez por cento), após ultrapassado o prazo da alínea anterior.

13.2. As multas, a que se refere esta Cláusula, incidem sobre o valor do contrato, e serão
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Formosa do
Rio Preto, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

13.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá aplicar as seguintes
sanções:

a) Advertência;

b) Multa de valor equivalente a 20 (vinte) "multas-dia" em caso de rescisão;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto no prazo não superior a 02 (dois) anos;

mm

«ü

PRAÇA DA MATRIZ N2 22 - CENTRO DE FORMOSA DORIO PRETO - BA - CEP 47990000 - TELEFONE 77 3616 -2112



003

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA

CNPJ: 13.654.454.0001-28

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada
a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias.

e) A "multa-dia" corresponderá a 1/60 (um sessenta avós) do valor do último pagamento
mensal liquidado.

13.4 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", desta Cláusula, poderão ser aplicadas
conjuntamente coma da alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 02 (dois)
dias úteis.

13.5. Ocorrendo a inexecução de que trata a Subcláusula terceira, reserva-se ao Órgão
contratante o direito de credenciar outro profissional, observada a ordem de classificação,
comunicando, em seguida, à Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto, para as providências
cabíveis.

13.6 A aplicação das penalidades previstas nessa cláusula é de competência exclusiva da
Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto.

13.7 A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o direito de o
Município através do Fundo Municipal de Saúde exigir o ressarcimento integral das perdas e danos
que o fato gerador da sanção acarretar para ele ou terceiro.

13.8 Independentemente da ordem das sanções, o Município através do Fundo Municipal de
Saúde poderá optar pela rescisão contratual e cobrança de perdas e danos resultantes do
respectivo fato gerador.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CANCELAMENTO
14.1 O cancelamento da prestação dos serviços terá lugar de pleno direito, independente de
interposição judicial ou extrajudicial, quando a CONTRATADA:

a) Recusar-se a prestar os serviços, preestabelecidos na ordem de convocação;
b) Falir ou dissolver-se;

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem prévia e
expressa anuência da Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
15.1 Ainexecução total ou parcial deste Contrato ensejaráa sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas na Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE poderárescindir administrativamente o presente Contrato
nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Segundo - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da
Lei 8.666/93 não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.

Parágrafo Terceiro - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, segundo o Parágrafo Único do Art 78
da Lei 8.666/93. , /
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16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO PRAZO
16.1 O presente Contrato terá vigência de 30 (trinta) dias, contado da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, de conformidade com o art. 57, seus incisos, parágrafos e alíneas, da
Lei n° 8.666/93, via termo aditivo.

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1. Os recursos para atender as despesas decorrentes deste Contrato, correrão à conta do
orçamento da Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto, nas seguintes dotações
orçamentárias:

02.06.001 Fundo Municipal de Saúde
10.301.012.2033 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - 15%
10.301.012.2034 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Vinculado
10.301.012.2036 Gestão do Programa Saúde da Família - SF
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE: 02;14;

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Formosa do Rio Preto, em renúncia a qualquer outro, para
dirimir questão direta ou indiretamente relacionada com este contrato.

E por assim estarem ajustados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor,
todas assinadas pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

MUNICÍPIO DE FORMOSA RIO PRETO
Manoel Afonso dé Araújo

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

0* />l<>uI-ÍmA
NSF ARAÚJO LTDA

Fábio Henrique de Souza Araújo
Sócio Administrador

CONTRATADA

Formosa do Rio Preto, 18 de fevereiro de 2021.

TESTEMUNHAS:
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