
CoNTRATO DE PRESTAqAo DE SERVIqOS Ns 5O4'2O22

pelo presente Instrumento de Contrato de Prestagao de Servigos, de um lado o FUNDO MUNICIPAI DE SA0DE,

pessoa Jurldica de Direito Prlblico Interno, inicrito no cNPl/MF sob ne 13.759.150/0001-25, com sede

administrativa na Praga Cel. Zeca Leite, na 415, 1e Anda[ centro, Brumado-BA, doravante denominado

simplesmente CoNTRATANTE, representado neste ato pelo seu Secretdrio Municipal de Saide o Sr' CLAUDIo

SO;RES FERES, cadastrado no Cif'/Mf sob na 068.994.926-01, portador da Carteira de Identidade RG ne

LL.723.437-3BlSSp-BA, residente e domiciliado i Rua Jos6 Batista da Silva ns 17, bairro Monsenhor Fagundes,

Brumado-BA e do outro lado a Empresa ORTOTRAUMA CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/C

ITDA inscrira no CNpJ sob o n.a oi.+SeJSs 1Ooo1-34, situada i Rua Placidia Riz6rio, ne 28, Centro, na cidade

de Brumado - Bahia, representada pelo m6dico Dr. Luciano da Silva Abreu, CRM 12.789, portador do RG n.a

0460730193/SSp-BA, inscrito no dPFTMF sob o nP 571.974.075-91, doravante desigaada Contratada, estio

justas e aceriadas para celebrarem o presente conffato, referente ao PREGAO PRESENCIAL Ne 28-2022,

devidamente homilogado pelo Prefeito Municipal em 10 /tO /2022, dentro das cliiusulas e condig6cs

seguintes:

CLAUSUTA PRIMEIRA - OBIETO: Contratagao de empresa especializada para presaEao de servigos de

sess6es de neuropsicologia, conforme especlficag6es abaixo:

VALORTOTAL

R$ 180.000,00

R$ 180.000 0

pARA6RAIO pRIMEIRS - IDA VINCULAEAOJ - O presente Contrato vincula-se is determinag6es da Lci nq

1O.5Z0/OZ e 8.666/93 e suas alterag6es e-.ao Processo Administrativo te 155 /2022 de 23 /08 /2022' atia
Iicitagao foi realizada na modalidade PREGAo PRtrSENCIA"L Ne 28-2022 de L3 /09 /2O22,ttpo Menor Prego

Global, com observAncia dos dispositivos contidos na Lei na 70.520/02, que integra ao presente contrato'

independentemente de transcrigio.

CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS. As despesas decorrentes do presente contrato correrio por

conta da seguinte Dotagao Orgamenteria.

04.001.10.301.00 03.2069.3.3.90.39.00 (DEspEsA 401 - GESTAo DAS Aq0ES Do FUNDo MUNICIPAL DE SAUDIT

CTAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO.

! 
3,1 - O valor do presente contrato 6 de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), referente ao valor global,

inclusos todos oi custos para a realizagio do servigo, dentre eles, os encargos sociais e trabalhistas, impostos,

taxas, seguros obrigat6rios, transportes, embalagens, licengas, despesas de frete, despesas com funciondrios,

combustiiel e todas as demais despesas necess6rias para a realizagio do objeto licitado e eventuais

emerg6ncias e necessidades, o pagamento serS feito mediante notas fiscais devidamente preenchidas.

CLAUSUTA QUARTA - VIGENCIA E CONDI9OES DE EXECUqAO DO CONTRATO

4.1 - 0 prazo de vigancia do conffato, a contar da data da sua assinatura, ser6 de 12 (doze) meses, respeitadas

as determinag6es do art.57 da Lei ne 8.666/93 com suas alteraq6es.

4.2 - O prazo para infcio dos servigos serd no mdximo de at6 10 [dez] dias corridos, ap6s a assinatura do

confrato.

4.3 - A qualidade do servigo executado serS avaliada pelos padr6es t6cnicos e administrativos de qualidade do

UANT. VALORUNIT,UNDITEM DESCRI O DO SERVI o

L.440 R$ 125,00UNDSESS6ES DE NEUROPSICOLOGIA1

VALORTOTAL

servlqo.
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4.4 - A C0NTRATADA deverri apresenta!, juntamente com as respectivas notas fiscais mensais, relat6rio
consolidado referente ao periodo de prestagSo dos servigos, incluindo procedimentos realizados, em papel
timbrado, com informagdes claras e inequivocas acerca do cumprimento da efetiva carga hordria.

4'5 - A CONTRATADA receber6 pelos servigos de neuropsicologia executados o valor correspondente aos
preEos uni&irios contratados.

4.6 - o servigo do objeto deste contrato ndo pode sofrer descontinuidade durante todo o prazo de vig6ncia do
mesmo.

4.7 - A eventual reprovagio do objeto desse contrato, nio implicarri em alteragio dos demais prazos
contratuais, nem eximir6 a contatada da aplicagao das multas contratuais a que este suieita.

4.8 - Os prazos do fornecimento admitem prorrogagio, a crit6rio do setor requisitante, devendo serjustificado
por escrito e previamente autorizado pelo responsavel desde que ocorra algum dos seguintes motivos:

a) Alteragio das especifica96es pela Administraglo Municipal;
b] Supervenidncia de fato excepcional e imprevisivel, estranho i vontade das partes, que altere

fundamentalmente as condig6es de cumprimento do Edital e execugio do Contrato;
c) Interrupgio da execugio do Contrato ou diminuigSo da quantidade de produtos e no interesse da

Administragao Municipal;
d] Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos pela Lei ne

8.666/93t
e] Impedimento de cumprimento do Edital e execugdo do Contrato por fato ou ato de terceiros,

rcconhecido pela AdministraEao Municipal em documentos contemporaneos a sua ocorr6ncia;
fl Omissio ou atraso de provid6ncias a cargo da Administragao Municipal, sem prejuizo das sang6es

Icgais aplic5veis aos respons6veis.

4.9 - Constatada a interrupgao do fornecimento obieto desse contrato, por motivo de forga maior, o prazo
estipulado na cliusula 4.1 deverd ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessirio A sua retomada.

cLAusuLA eurNTA - oBRrcAGoEs Do CONTRATANTE.

5,1 - Efetuar o pagamento nas condig6es definidas na cl6usula terceira deste Contrato.

5'2 - Atestar o fornecimento, no que tange a sua qualidade e pontualidade, observand.o as condig6es 1
estabelecidas neste confrato.

5.3 - Designar, previamente, servidor respons5vel pelo acompanhamento e fiscalizagio deste contrato.

5.4 - Comunicar de imediato i contratada as irregularidades constatadas no fornecimento, para que a mesma
possa sani-las de imediato.

CLAUSULA sExTA. oBRIGAcOEs DA C0NTRATADA.

6,1, Prestar os servigos objeto deste Termo de Refer6ncia, de acordo com os quantitativos estimados e
dcscritos neste Termo.

5.2, Prestar os servigos com profissionais graduados em lbrapia Ocupacional com comprovagao por meio
de declaragio ou cerfificad o emitido por instituigao de ensino reconhecida pelo Minist6rio da Educagao @ECJ,
estd regularmente inscritos no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional ICREFITO] e esti em
dia com suas obrigag6es junto a este Conselho, que possuam curso de integragdo sensorial comprovado por
meio de declaragio ou certificado. Assumir d iretamente a obrigagdo de cumprir o objeto deste instrumento,
n5o realizando a subcontratagao da presta96o de servigos, bem como nio o executar a v6s de terceiros.
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6.3. Prestar assistancia aos pacientes, conforme fluxos e protocolos estabelecidos, definindo medidas e
executando as condutas necessdrias, obedecendo aos principios e diretrizes do SUS.

6'4, Prestar os servigos observando as melhores praticas e t6cnicas aplicadas pelo mercado, bem como
respeitar e proceder de acordo com os protocolos pertinentes.

6.5. Garantir que todo atendimento realizado seja obrigatoriamente registrado em prontu6rio, carimbado
e assinado pelo terapeuta ocupacional respons{vel, contendo nome legivel, nrimero do conselho de classe e
assinatura.

6,6. Emitir em papel timbrado quaisquer impressos e materiais a serem utilizados em comunicagOes
exterras ou internas.

6,7, Manter completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, informag6es,
documentos, especificaq6es t6cnicas ou comerciais, inovagdes que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que
venham a ser confiados em razio da presente prestagao de seMqos, sendo eles de interesse do Fundo
Municipal de Saride, nio podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revela4, reproduzic utilizar ou deles dar
consentimento a terceiros sem o consentimento da Unidade Responsiivel.

6,8. Atender a familiares e acompanhantes dos pacientes, prestando informag6es necess{rias e pertinentes
ao fluxo do atendimento.

._, 6.9. Permitir que a direg5o do Fundo Municipal de Sar.lde acompanhe os servigos executados.

6.10. Atender i legislagio e resoluq6es pertinentes, bem como sempre respeitar o C6digo de Etica e

Deontologia da Terapia Ocupacional e normas de boa pr:itica profissional.

6.11. Atender is normas da RDC n0 63, de ZS de novembro de 2071, da ANVISA que disp6e sobre os
Requisitos de Boas Prdticas de Funcionamento para os Servigos de Sa(de.

6.12, Cumprir todas as normas, regras e leis aplicdveis A execugio dos servigos, sobretudo as determinag6es
e normas dos conselhos de classe das categorias profissionais envolvidas na prestag5o do serviEo e os acordos
coletivos firmados com os respectivos sindicatos.

6,13, Prover o pessoal necess6rio para garantir a execugio dos servigos, nos regimes contratados sem
interrupgao, seia por motivo de f6rias, descanso semanal, licenEa, falta ao serviEo, demissao e outros casos
andlogoq obedecidas as disposi96es da legislaqio.

6,14 - A Contratada obrigar-se-5 a fornecer informag6es, sempre em regime de entendimento com a
fiscalizac6o da Secretaria Municioal de Safde. dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel
cumprimento do Contrato,

\-'6.15 - Cabe i Contratada, permitir e facilitar ) fiscalizagio do fornecimento, em qualquer dia e hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

6.16 - A Contratada 6 responsivel, civil e penalmentg pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, nio excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade i fiscalizagio.

6.17 - A Contratada ser5 responsivel pela qualidade dos produtos que constituem o objeto do Contrato,
inclusive com obediBncia i legislagao pertinente em vigor.

6.18 - A Contratada compromete-se a fornecer os produtos objeto do Contrato conforme descrito no Edital e

na proposta vencedora integrante do processo licitat6rio, que passa a tamb6m fazer parte integrante do
Contrato, independente de transcrigdo.

6.19 - Manter durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por ela assumidas,
todas as condig6es de habilitagio e qualificagSo exigidas na licitaESo.

CLAUSUTA SETIMA . FISCALIZAqAO.
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7.1 - O acompanhamento e fiscalizagdo, para o fiel cumprimento e execugao deste contrato, serio feitos pela

servidora Maria Aparecida de fesus, a quem caber6 a responsabilidade de fazer cumprit rigorosamente, os

prazos, condi96es e disposiqdes deste contrato, bem como comunicar as autoridades competentes qualquer

cvcntualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

7.2 - Fica reservada i fiscalizagio a competencia para resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos

ou omissos neste contrato, nas normas e em tudo mais que, de qualquer form4 se relaciona direta ou

indiretamente com o objeto deste contrato, garantindo, entretanto, o contradit6rio e a ampla defesa.

7.3 - A atuaEao da FiscalizaEio em nada restringe a responsabilidade tnica e integral exclusiva da Contratada,

no que concerne I execugio do Contrato e as implicag6es pr6ximas ou remotas, perante o Contratante ou

terceiros, do mesmo modo que a ocorr6ncia de eventuais irregularidades na execugio do contrato nio implica

em co-responsabilidade do Contratante.

7,4 - A Contratada deve permitir e oferecer condig6es para a mais completa fiscalizagdo do Contratante,
fornecendo informat6es e propiciando o acesso A fiscalizagio do fornecimento referente ao objeto conffatado,
bcm como atendendo as observag6es e exigdncias apresentadas pela fiscalizaq6o.

CLiUSULA OITAVA. PAGAMENTO.

8.1 - Secretaria Municipal de Saride efetuare o pagamento a licitante em at6 30 (trintal dias corridos, contados

da efetiva entrega da fatura contendo a descrigdo detalhada dos produtos e da apresentagio da Nota Fiscal
correspondente, devidamente aceita e atestada pelo 6rg5o competente, vedada I antecipagio de pagamento,
para cada faturamento,

8.2 - ocorrendo erros na apresenEgao do(s) documento[s) tiscal(is), o(s] mesmo(s) serd(io] devolvido(s) i
contratada para corregio, ficando estabelecido que o prazo para pagamento ser{ contado a partir da data de

apresentagio da nova fatura, devidamente corrigida.

8.3 - Secretaria Municipal de Safde poderS deduzir do pagamento importAncias que a qualquer tltulo lhe
forem devidos pela contratadA em decorrencia de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade
da contratada.

8.4 - O pagamento sera realizado em Conta cujos dados foram fornecidos pela ConEatada, a saber:
ORTOTRAUMA CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/C IITDA - Banco do Bradesco - Ag6ncia:
3009; Conta Corrente: 28530-7.

8.5 - No caso de pagamento mediante dep6sito banc6rio o CNPJ/MF ou CPF/MF constante do respectivo
processo e o CNPI/MF ou CPF/MF da conta bancdria deverio ser coincidentes. Ressaltando-se, que nio ser5o
efetuados cr6ditos em contas:

a] de empresas associadas;
b) de matriz para filial;
cJ de filial para matriz;
dl de s6cio;
e) de representante;
f] de procurador, sob qualquer condigio.

8.6 - E vedada a antecipagao de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condig6es estabelecidas neste
Contrato.

8,7 - Nenhum pagamento seri efetuado a contratada enquanto pendente de liquidagio qualquer obrigagio
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.
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8,8 - A conEatada arcarA com todos os custos referentes i mdo-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos de
todos os encargos sociais e obrigag6es de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de
qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necess5rios i
prestagao dos servigos objeto deste contrato.

8.9 - A Secretaria Municipal de Satde podera deduzir do pagamento importAncias que a qualquer titulo lhe
forem devidos pela contratada, em decorr6ncia de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade
da contratada.

CLAUSULA NONA. PENALIDADES.

9,1 - A empresa adjudicat6ria deverl observar rigorosamente as condig6es estabelecidas para a realizagdo do
obieto contratado, sujeitando-se As penalidades constantes no arL 7a da Lei ne L0.520 /02 e nos arts.86 e 87
da Lei ns 8.666/93 e suas alteragdes.

9.2 - Constitui illcito administrativo a preHca dos seguintes atos pelo licitarte:
aJ impediq, frustrar ou fraudar o procedimento licitat6rio, mediante ajuste, combinagSo ou qualquer

outro expediente, com o intuito de obte6, para si ou para outrem, vantagem;
bJ devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitat6rio, ou proporcionar a terceiro

\-, o ensejo de devass6-lo;
c) afastar licitante, por meio de violdncia, grave ameaga fraude ou oferecimento de vantagem de

qualquer tipo;
dl desistir de licita4, em razdo de vantagem oferecida;
e) apresentar declaragio ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, a atualizaEAo

cadastral ou i participagio no procedimento licitat6rio;
Q recusar-se, injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicatdrio, em assinar o contrato, aceitar ou

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, exceto quanto aos
Iicitantes convocados na contrataEao de instituigao brasileira, que detenha inquestion{vel repuhgao 6dco-
profissional e nio tenha fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou
do desenvolvimento institucional, desde que presente a relagio entre o obieto do contrato e a finalidade
precipua da instituigio, inadmitindo o trespasse da execugio do objeto contratual a terceiros, que nao
aceitarem a conrratagao nas mesmas condig6es propostas pelo primeiro adjudicadrio, inclusive quanto ao
prazo e pre9o;

gl cometer fraude fiscal.

9.3 - Constitui ilicito administrativo a prdtica dos seguintes atos, pelo contratado:
aJ admitir; possibilitar ou dar causa a qualquer modificagio ou vantagem, inclusive prorrogagio

\-'contratual, durante a execugdo do contrato celebrado com o Poder Priblico, sem autodzaEao em lei, no ato
convocat6rio da licitagio ou nos respectivos instrumentos contratuais;

bJ haver concorrido, comprovadamente, para a consumagio de ilegalidade, obtendo vantagem
indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificagSes ou prorrogagSes contratuais;

c) ensejar a sua contratagao pela AdministragSo, no prazo de vig6ncia da suspensdo do direito de licitar
ou contratar com a Administragao ou da declaragao de inidoneidade;

d) incorrer em inexecugio de contrato;
el fraudat em preiuizo da AdministraEao, os contratos celebrados: elevando arbitrariamente os pregos;

vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado; entregando bem diverso do
contratado; alterando substdncia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; tornando,
injustificadamente, mais oneroso o contrato.

f) frustrax, injustificadamente, licitaESo instaurada pela Administragdo;
g) cometer fraude fiscal.

9.4 - Ao licitante/contratante que incidir nas hip6teses elencadas no item 9.2 e 9.3, respectivamente, poderao
ser aplicadas as seguintes penalidades:

a) Advertdncia;
b) Multa de 1070 (dez por cento) em caso de recusa do adjudi o em firmar o contrato;
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c) Multa de 20% (vinte por cento) por dia de atraso para o cumprimento;
dJ Multa de 400lo (quarenta por cento) pelo descumprimento do Contrato;
eJ Suspensao temporiria de participar de licitagAo e impedimento de contratar com a Administragio

Municipal por prazo ndo superior a dois anos;
fJ Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Priblica enquanto

pcrdurarem os motivos determinantes da punigao ou at6 quc seja promovida a reabilitagao perante a pr6pria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragio
pelos prejulzos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangio aplicada com base na alinea anterior.

9.5 - Antes da aplicagio de qualquer uma das outras penalidades, a Contratada seri advertida, devendo
apresentar defesa no prazo de 05 (cincol dias [teis.

9,6 - A advertencia quando seguida de justificativa aceita pela Administragio nio darii ensejo A aplicaEio de
outra[sJ penalidade[s).

9.7 - A advertdncia quando nio seguida de justificativa ou seguida de justificativa nao aceita pela
Administragao, dar6 ensejo ) aplicagio de uma ou mais das penalidades previstas da letra "b" a letra "d" do
item 9.4, inclusive, poder6 acarretar na rescisio unilateral do contrato.

9.8 - A multa prevista na lerra "b" podera ser aplicada acumulada com uma das penalidades previstas nas
letras "c" e "d" todas do item 9.4.

9.9 - Para a aplicagio das penalidades previstas serao levadas em conta a natureza e a gravidade da infragio,
os preiuizos dela advindos para a Administragio Prlblica e a reincid8ncia na prltica do ato, sem prejuizo de
sangSes civis e criminais cabfveis.

9.10 - A dosagem da pena e a dimensio do dano serio identificadas pela Secretaria Municipal de Saride.

9.11 - As multas serao calculadas pelo valor total do Contrato.

g.LZ - As multas nio tem carater compensat6rio e o seu pagamento n6o eximiri a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infraEbes cometidas.

9.13 - A Administragio Ptiblica se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ) contratada o valor
de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condi96es pactuadas.

9.14 - Serio punidos com a pena de suspensao tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar -\
com a Administragio os que incorrerem nos ilicitos previstos nas alfneas "f' e "g" do item 9.2 e nas alineas 1'a",

9.15 - Serao punidos com a pena de declaragio de inidoneidade para licitar e contratar com a AdministragSo,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou at6 que seia promovida a reabilitagio perante
a autoridade competente para aplicar a puniqio, os que incorram nos illcitos previstos nas allneas "a" a "e" do
itcm 9.2 e nas alineas "b", e "d" do item 9.3.

CLAUSUUI DECIMA - DO REAJUSTE DO VATOR

10.1 - O reajuste ser6 feito com base no indice do INPC (indice Nacional de Pregos ao ConsumidorJ
acumulado nos riltimos 72(doze) meses ou outro que legalmente lhe venha a substituil e na falta deste, em
cariter excepcional, ser5 admitida a adogio de indices gerais de pregos. 56 ocorrer6 reajuste, se o prazo do
contrato for superior a 72 (d,oze) meses, atendendo, assim ir determinagio legal.

LO.z - A concessio do reajuste ser6 precedida de ato da autoridade competente devidamente
motivado, cabendo i Administragio da CONTRATANTE verificar se os novos preqos a serem contratados nao

por outras empresas que disponibilizam identicos servigos a outros 6rgdosestao superiores aos cobra
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priblicos, devendo as partes, se for o caso, rever os pregos para adequdJos As condig6es existentes no inicio
do contrato flrmado.

10,3 - O reajuste do valor se far6 mediante solicitagdo formal da parte interessada, devidamente

iustificado, se concretizando atrav6s de acordo entre as partes.

cLAusuLA DfcIMA PRIMEIRA - ALTERAEoES C0NTRATUAIS - o contrato poderi ser alterado, de acordo
com o disposto no art 65 da Lei ne 8.666/93.

PARAGRArO PRIMEIRO - A CONTRATADA ficari obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes deste
contrato, acr6scimos ou supress6es nos servigos objeto do presente contrato, de at6 25o/o (vinte e cinco por
cento] do valor inicial afualizado do contrato, conforme preconiza o art. 65, $1e, da Lei Federal no 8,666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nenhum acr6scimo ou supressao poderS ser realizado sem a devida
motivagdo ou exceder o limite estabelecido no pariigrafo anterior, salvo as supress6es resultantes de acordo
celebrado pelos conkatantes.

CLAUSULA DfcIMA SEGUNDA. REsCIsAo.

'-, t2.7 - A inexecugio, total ou parcial do contrato ensejard a sua rescisio, com as consequ6ncias contratuais e

as previstas na Lei Federal n.s 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisio poder5 ser determinada por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art 78 da Lei Federal n.q 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a rescislo ocorrer com base nos XII a XVII do arL 78 da Lei Federal
n.s 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, ser6 esta ressarcido dos preiuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, na forma do S 2a do art. 79 do mesmo diploma,

PARAGRAFO TERCEIRO - Os Contratantes poderao rescindi! no todo ou em parte, o presente

instrumento, mediante aviso escrito, com anteceddncia minima de 30 (trintal dias. Neste caso, a CONTRA'IADA
perceberf apenas e exclusivamente o valor dos servigos efetivamente realizados at6 a data da rescisao.

cLAUsUtA DfCIMA TERCEInA- DIsPosIqOEs cERAIs, - Para os casos omissos ser6 aplicada a legislagSo
que couber, obedecidas as disposig6es previstas na Lei ns 8.666/93 e suas alterag6es.

PARiGRAFo PRIMEIRo - O CONTRATANTE nio responder6 por quaisquer compromissos assumidos
v pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Contrato.

PARAGRATO SEGUNDO - O presente Contrato nio podera ser obieto de subcontraugeo, cessio ou
transfer6ncia, no todo ou em parte.

PARAGRAFO TERCEIRO - Na interpreaEao das disposig6es deste Contrato e integraqio das omiss6es,
desde que compativeis com os preceitos de Direito Priblico, al6m da necess6ria invocagio ls normas prescritas
na Lei Federal n.e 8.666/93.

PARAGRAF0 QUART0 - A CONTRATADA responderd por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralisag6es na execugio do objeto contratado, salvo na ocorrdncia de caso fortuito ou forga maior, sem que

haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legislagdo vigente, quando comunicado ao CONTRATANTIi
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrEncia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.

PARAGRAFO qUINTO - Ap6s o 10a (d6cimo) dia de paralisagio do obleto contratado, o
C0NTRATANTE, podera optar por uma das seguintes alternativas:
al promover a rescisdo conratual, indep endentemente de interpelagio judicial, respondendo a CONTRATADA
pelas perdas e danos decorrentes da rescisio;
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b) exigir a execugio do Contrato, sem prejuizos da cobranqa de multa correspondente ao perlodo total de
afraso, respeitado o disposto na legislaqao em vigor.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATANTE providenciara a publicaEio resumida do CONTRATO e seus
ADITAMENTOS, no Diirio Oficial do Municfpio, nos termos da legislagio vigente.

PARAGRAFO SfTIMO - Sao partes integrantes deste Contrato o Edital do Pregiio Presencial Ne 28-
2O22,bem como as Propostas de Prego da Contratada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO - Para dirimir as questoes oriundas deste Contrato, fica eleito o
Foro da Comarca de Brumado-BA, Vara dos Feitos da Fazenda Priblica Municipal.

Brumado-BA, 1 outubro de 2022.

CONTRA E C

TESTEMUNHAS:

fr/ur.,t7. Z,
CPIT/MF:
RG: Suscdarley de A,norim Almeida

.. CPF: 603.446.955-49' 
RG: 3.217.082.37

(H,>-
-aLolina Guimaraes /rbmntog Rrol

RG 15 761 315-13

cPF 045.138.37t35

CPFIMF:
RG:
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, Segutida-feira
24 do Outdbro do 2022
2-AnoX-No7247

Brumado
Diilritr Oficial tlo
rriuNlctPto

Extratos de Contratos

PRl]FEITURA iIIUNICIPAL DE BRUMADO

PREfEIURA OE

BRe,ttrtma@@
Educor poro Libedor

ExrRATo Do coNTRATo DE PPJSIAqA0 DE sERvlcos Ne 50+2022

CoNTRATO Ns 504-2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAfDE
CNPI/MF: 13.759.150/0001-25
couinetaoa' ontoTRAUMA CLINICA DE 0RToPEDIA ti TRAUMrtTOL06IA s/c LTDA

CNPf /MF: 04.45 6.759 / 0001-34
objeio: ContrataCso de empresa especializada para prestateo de servigos de sessdes de

neuropsicologia.
Vlgencia: 12 (dozeJ meses.
Modalidade de Ltcibgao: PREGAO PRESENCIAL N'2B-2022.
Valor global: R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais)

04.001:10.301.0003.2069.3.3.90.39.00 (DEsPEs 40) - GESTAO DAS AtoES DO FUND0 MUNICIPAL

DE SAUDE.
Data: Brumado-BA, 10 de outubro de 2022

CERTIFICA9AO DIGITAL: NTAl MTE3NEYONUJFR EYOMD

ESTADO DA BAHIA
CNPJMT N" 14.105.7Ml0001-33

Prac. CeL Zecs Lclte, n' 415 - Centro
cEP: 46100"000 - Brumldo-BA

Esta ediQao encontra-se no site oficial deste ente.


