
C0NTRATO DE PRLSTAqAO DE SERVTCOS Ns 583-2022

Pelo prcsente Instrumento de Contrato de I'}restagao de ServiEos, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAfDE, Pessoa |urfdica de Direito Pfiblico lnrerno, inscrito no CNPJ/MF sob na 13.759.15 0 /00A1-25,
com sede adrninistrativa na Praga Cel. Zcca Leite, ne 415, 1q Andai Centro, Brumado-BA" doravantc
denominado simplesmente CONTRATANTE, representado nestc ato pelo seu Secretirio Municipal dc
Saride o Sr. CLAUDIO SOARES FERES, cadastrado no CPF/M| sob na 068.994.926-01, portador da
Car.cirr de Identidade RG na 11.773.4?7 -38 /SSP-BA, residente c domiciliado ) Rua Jos6 Batista da Silva
nq 17, hairro Monsenhor Fagundes, Brunrado-llA, e do outro lado a Emoresa ORTOTRAUMA CLINICA
DE ORTOPIDIA E TRAUIIIATOLOGIA S/C LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.a 04.456.759 /0001-34,
situada ir Rua Placidia Riz6rio, nq 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 CPF/MF
sob o n.a 57L.974.075-91, doravante designada Contratada, estao,ustas e acertadas para celebrarem o
presente contrato, referente ao PREGAO PRESENCIAL Ne 37 -2A22, devidamente honrologado pclo
Prcfcito Municip al em3U/17/2022, dt-.ntro das cldusulas e condiE6es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBIETO: Contratatao de empresa espccializada para prcstagao de scrvigo dc
dcnsitomctria 6ssea a serem realizados cm pacientes deste municipio, conforme especificaq0cs
abaixo;

UND QUANT.

VALOR
UNITARTO

VALOR
rorAL [R$)

ITEMI

I

L

ESPECIFICACAO

nrnsnorrrurira 644ts,: DolS SEGMENTOS

[qql,ul\l r,ilny!LR] __
UN I) 360 115,00 41.400,00

41..100,0(]VALOR -IOTAL a$f
Valor total por extenso: Quarenta e um rnil e quafrocentos reais

PAtuicRAFO PRIMEIRO - (DA VINCULAEAO) - o presente Contrato vincula-se ls dererminaq6es da l,c:
oe 10.52A/A2 e8.666/93 e suas alteraq5es e ao Processo Administrativo np 791/2022 de 09/11/202?,
cuia licitagSo foi realizada na modalitlade PREGAO PRESENCIAL N2 37 -2022 de 17 /'l,l/2o22, riltc
Menor Prego Global, com observ6ncia dos disl.rositivos contidor^ na Lei nq 10.520/02, que integrr lr
prcsentc cor(traio, indepcndentementc de t |anscrigao.

C!,AUStrLA SIiGUNDA - fON'tE DE RECUIiSOS. As despesas dccorlentes do presente contrato corn:rio
por conta da scguinte DotaqAo Ortament6riil.

04.001.10.302.0003.2084.3.3.90.39.00 - NIANU',fENEAO DA P0t.rCLiNrCA MUNICIPAL
Despesa 207

CLAUSULA TERCEIM. VALOR DO CONTRATO.

3.1 - u valor do presente contrato 6 dc R$ 41.400,00 fQuarenta e um mil e quatrocentos
reais), r(:fereritc ao valor global, inclusos todos os custos para a realizaEio do serviqo, denrrc cli:s, os

cncargos sr.rciais, irnpostos, taxas, seguros obrigat6rios, transportes, cmbalagens, licencas, despesas conr
funcion6rios, e todas as demais despesas necess6rias para a realizagSo do objeto ljcitado e cvcnlrars
emergOncias e necessidades, o pagamento serd feito rnediante notas fiscais devidamente preenchida:;.

cLAusUl,A euAR'r'A - vrcEN(;rA E cor\rDrCoES DE EXECUCAo Do coNTRATo

4.1 - O prazo de vig6ncia do contrato, a contar da data da sua assinrtura, scr6 de 12 (doze) mesc;,
resl.rcrtadas as detern:inag6es do art.57 da l,ei nq {1.666/93 cr:m suas alteragdes.

4,2- O prazo para o inicio da prestaqdo dr,s scrvigos ser6 inrt'diatarnente ap6s a solicitagSo cio :;cto:'
resporrsAvel.
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4.3- A qualidade do servigo executado seri avaliada ;rios padr6es tecnicos e 'adminisrativos de
qualidade do servigo.

4.4- A CON'I'RA'IAI)A devcrii aprcsentar, luntamentc com :rs resDectivas notas fiscjis mensals, relat6rio
r'r:nsolidado ref'erente ao perfodo de prestagao dos servr, o:, incluindo p!'occdimentos realizados, crn
papel timbrado, com informag6es claras e ii:cquivocas ac,'rca dr-r cumprimento da efetiva carga hor6ria.

4,5- 0s servrqos: pretendidos serSo rcali;,.atlos no municipio de Brumado - Bahia, na clinica da
contratada..

4.6 - O servigo do objeto JesLc contrato nao podc soh c' descontin uitlade durante todo r-r prazo de
vigdncia do mesmo.

4..7 - A eventual reprovagao do obieto desse contrato, nio im;:licartr em alteragao dos demais prazos
contratuais, nert eximir6 a Contratada da aplicaEio das nrLrltas contratuais a que este sujeita.

{..8 - Os prazos do fornecimento admitem prorrogacao, a crit6rio do setor requisitante, devendo ser
justificado por escrito e previamente autorizado pelo responsavei, desde que ocorra algum dos
:,-clluintes motivos:

a) AlteraEeo das especificagSes pela AdministraEio Municipal;
b.) Superveniancia dc fato exccpcionai c imprcvis,r'cl, estranhb i vontade das partes, que altcre

lLndamentalmente as condiEOes de cumprinrento do llditil c execuEao do Contrato;
c) Interrupgio da execugAo do Contrat<.r ou dinrinuir;io rlir quantidade de produtos e no interesse

rla AdminlstragAo Municipal;
d] Aumento das quantidades inicialirente previstes no Contrato, nos limites permitidos pela l,ei

no 8.666/93;
eJ Impedimento de cumprimento do lidital e executao do Conlrato por fato ou ato de terceiros,

rcconhecido pela Administra96o Municipal cm documenlrrs contemporaneos a sua ocorrencia;
f) 0missio ou atraso de providdncias a cargo d.r Administragao Municipal, sem prejuizo das

san96cs legais aplic6veis aos respons6veis.

4.9 - Constatada a interrupgao rio servigo obl'eto desse ci)nt!:ato, por motivo de forga mdior, o prazo
cstipulado na cl6usula 4.1 deveri ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessSrio d sua
retomada.

CLAUSULA QUINTA. OBRIGAGOES DO CONTRATANTIi.

5.1 - Ilfotuar o pagamento nas condltAcs detinidas na cliili;ula tcrceira dcste Contrato.

5.2 - Atestar o servigo, no que tange a sua qualidadc e pontualidade, observando as condigdes
cstabelecidas neste contrato.

5.3 - Designar, previamente, servidor responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizagao deste contrato.

5.4 - Comunicar de imediato i contratada as irreguiaridadcs constatadas no servigo, para que a mesma
ptrssa san6-las de imediato.

crjusulA sExTA - oBRrGAqoEs DA CONTRATADA.

6.1 - Cumprir o presente CONTRATO de Pres&gao dc Servrgos conforme disposig6es nele constantes.

6.2 - Cumprir integralmente todas as cl6usulas constantes dos contratos porventura firmados, sob pdna
de cancelamento do presente CONTRATO de Prestagio de Servigos.

6.3 - l)cver6 fornccer, scmprc (luc solicrtado pclo ex: utor do contrato, os esclarecimentos e as

informag6es requeridas. Al6m disso, dcve permitir e tacililar a fiscalizagio dos servi
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6,4 - DeverA manter enderego e contatos (tclefdnico e de e-mail) atualizados at6 o t6rmino da vig6ncia
deste C0NTRATO;

6.5 - A CONTRATADA 6 respons6vel, civil e penalmente, pelos danos causados diretamentc ao
Confratante ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execugio do Contrato, nio excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade i fiscalizagio.

5.6 - A CONTRATADA ser5 responsivel pela qualidade dos serviEos que constituem o objeto dcstc
Termo, inclusive com obedi6ncia I legislagio pcrtinente em vigor.

6.7 - A CONTRATADA compromete-se a prestar os serviEos objeto destc contrato conformc dcscrito
no Edital e na proposta vencedora integrante do processo licitat6rio, que passa a tamb6m fazer parte
integrante deste Contrato, independente de transcrigao.

6,8 - Manter durante toda a execugSo deste Contrato, em contpatibilidade com as obrigag6es por ela

assumidas, todas as condig6es de habilitaqSo e qualificaESo exigidas na Iicitagio.

6.9 - O CONTRATAD0 dever6 substituir os empregados cuja conduta seja julgada inconvenientc pcla
Contratante, no prazo de 12 (doze) horas da comunicagdo do fato.

6.10 - 0 CONTRATADO deverd supervisionar e fiscalizar os servigos prestados por seus empregados

6.11 - 0 CONTRATADO fica obrigado a aceitar acr6scimo d,e at6 25o/o (vinte e cinco por centol nas
quantidades estimadas no edital, nas mesmas condi96es contratuais.

6.12 - O CoNTRATADO estabelecerd matriz ou filial no municipio para assegurar a boa e fiel prestatio
dos servigos contratados.

CLAUSULA SETIMA . FISCATIZACAO.

7,1 - O acompanhamento e fiscalizagdo, para o fiel cumprimento e execugio deste contrato, ser6o feitos
pela servidora Micchelliny Arariio de Santana, a quem caberii a responsabilidade de fazer cumprir,
rigorosamente, os prazos, condig6es e disposig6es deste contrato, bem como comunicar as autoridades
competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal c/ou
administrativa,

7.2 - Fica reservada ir fiscalizagSo a competdncia para resolver todos e quaisquer casos singularcs,
duvidosos ou omissos neste contrato, nas normas e em tudo mais que, de qualquer forma, se rclaciona
direta ou indiretamente com o obieto deste contrato, garantindo, entretanto, o contradit6rio e a ampla
defesa.

7.3 - A atuaEio da Fiscalizaqio em nada restringe a responsabilidade rinica e integral exclusiva da

Contratada, no que concerne i execugio do Contrato e as implicatdes pr6ximas ou remotas, peranto o

Contratante 6u terceiros, do mesmo modo que a ocorr6ncia de eventuais irregularidades na execugeo

do contrato nio implica eni co-responsabilidadc do Contratantc.

7,4 - A Contratada deve permitir e oferecer condig6es para a mais completa fiscalizagao do Contratanto,
fornecendo informaE6es e propiciando o acesso A fiscalizagio do [ornecimento referente ao objeto
contratado, bem como atendendo as observagSes e exigencias apresentadas pela fiscalizagao.

CLT(USULA OITAVA - PAGAMENTO.

8.1 - Secretaria Municipal de Saride efetuard o pagamento a licitante em at6 30 (trintal dias corridos,
contados da efetiva entrega da fatura contcndo a descrigdo detalhada dos produtos e da apresentaE;io
da Nota Fiscal correspondente, devidamente accita e atestada pelo 6rgio co etente, vedada i
antecipagio de pagamento, para cada faturamento.
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8.2 - Ocorrendo erros na apresentagio do(s] docurncnto[s) fiscal(is), o(sJ mcsmo[sJ scrS(io)
devolvido(s) d contratada para corregio, ficando cstabelecido quc o prazo para pagamento sei6 contado
a paftir da data de apresentagio dd nova fatura, devidamente corrigida.

B.3 - Secreraria Municipal de Sa(de pocieri Ceduzir do pagamento importAncias que a qualquer titulo
ihc forem.devidos pela coutratada, em decorrOncia cc inadimplemento contratual ou outras de
responiabilidade da contratada.

8.4 - 0 pagamento sera realizado em Conta cujos dados folani fornecidos pela Contratada, a saber:
ORTOTRAUMA CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/C LTDA - Banco do Bradesco -

Ag€ncia: 3009; Conta CorrentL.: 28530-7.

8.5 - No caso de pagamento mediantc dep6sito bancirio u CNPJ/MF ou CPF/MF constante do respectieo
pr'ocesso c o CNP.I/MF ou CPF/MF da conta bancdria devt,r Ao scr coincidentes. Ressaltando-se, quc nio
:icrio efetuados c16ditos em contas:

a) de empresas associadas;
b) de matriz para filial;
c) de filial para matrii;
dl de s6cio;
e) de representante;
l) de procurador, sob qualquer condigio.

S.6 - tl vedada a antecipalao de quaisquer pagamentos senr o cumprimento das condig5es estabelecidas
ncstc Contrato.

8.7 - Nenhum pagamento seri efetuado a contratada cnquanto pendente de liquidaEio qualqrrer
obrigaqio financeira que lhe for imposta ern virtude de perlalidade ou inadimplemen!o contratual.

8.8 - A contratada arcard com rodos os custos referentes a mio-de-obra direta e/ou indireta, acrescit.los
(le todos os encargos sociais e obriga96es de ordem trabai:rista, recursos materiais, transporte, seguros
t1e qualquer natureza, perdas eventuais, despesas ad rninistrativas, tributos e demais encargos
necessfrios d preshgao dos servigos objeto deste contrato.
8.9 - A Seiretaria Municipal dc Sairlq pode ra deduz;r do p:rgamento impordncias que a qualquer titul(,
ll.rc forem devidos pela contratada, em decorrancia ci(' inadimplemento contratual ou oufras de
rcsp onsabilid ade da contratada.

CTJUSUT-A NONA . PENAIIDADES,

9.1 - A empresa adiudicat6ria dever6 observar rigorosamente as condig6es estabelecidas para a

realizagio do obieto contratado, sujeitanCo-se is penalidades constantes no art.7e da Lei ne 70.520 /02
o nos arts. 86 e 87 da Lei na 8.666/93 e suas alterag6cs.

9.2 - Constitui ilicito administrativo a pr5tica dos seguinte,i atos pelo licitante:
a) impedir; frustrar ou t'raudar o procedimento iicitat6rio, mediante ajuste, combinagio ou

qualquer outro expediente, com o intuito de obte!, para si iu para outrem, vantagem;
b) devassar o sigilo de proposta apresentada enl procedimento licitat6rio, ou proporcionar a

tcrceiro o ensejo de devassd-lo;
c] afastar licitante, por meio de viol6ncia, grave ameaga, fraude ou oferecimento de vantagem de

qualquer tipo;
d) desistir de licitaf enl razSo de vantagem oferecida;
c] aprcsentar declaraqSo ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, a

atualizagio cadastral ou i participagio no procedimento licitat6rio;
fJ recusar-se, injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicatirio, em assinar o contrato,

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, exceto
quanto aos licitantes convocados na contratagao de instituiqdo brasileira, que dete inquestionivel
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repuhEao 6tico-profissional e nao tenha fins lucrafivos, incumbida regimental ou estatutariamente da
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que presente a relagao entre o obieto do
contrato e a finalidade precipua da instituigio, inadmitindo o rrespasse da execugio do objeto contratual
a terceiros, que ndo aceitarem a conrratagao nas mesmas condig6es propostas pelo primeiro
adjudicat6rio, inclusive quanto ao prazo e prego;

gJ cometer fraude fiscal.

9.3 - Constitui ilicito administrativo a prdtica dos seguintes atos, pelo contratado:
a) admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificagao ou vantagem, inclusive prorrogagSo

conrratual, durante a execugio do contrato celebrado com o Poder Priblico, sem autorizagio em lei, no
ato convocat6rio da licitaEio ou nos respectivos insffumentos conrratuais;

b) haver concorrido, comprovadamentc, para a consumagio de ilcgalidadc, obtendo vantagcm
indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificag6es ou prorroga96es contratuais;

cl ensejar a sua contratagao pela Administragio, no prazo de vig6ncia da suspensao do dircito
de licitar ou contratar com a Administra96o ou da declaraE6o de inidoneidade;

d) incorrer em inexecugio de contrato;
e) fraudaq, em prejuizo da Administragao, os conffatos celebrados: elevando arbitrariamente os

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

fl frustrar; injustifi cadamente, licitagio instaurada pela Administragio;
gl cometer fraude fiscal.

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

a) Advert6ncia;
b) Multa de 10%o (dez por centol em caso de recusa do adjudicat6rio em firmar o contrato;
cJ Multa de 20% (vinte por cento) por dia de atraso para o cumprimento;
d) Multa de 40% (quarenta por cento) pclo descumprimento do Contrato;
e) Suspens6o tempor6ria de participar de licitagio e impcdimcnto de contratar conr a

Administraqio Municipal por prazo nio superior a dois anos;
f) Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Priblica enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 que seja promovida a reabilitagio perantc a

pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que ser6 concedida sempre que o contratado ressarcir a

Administragio pelos prejuizos 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 sere advertida, dcvcndo
apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias fteis.

9.6 - A advert6ncia quando seguida de justificativa aceita pela Administragio nio da16 ensejo i aplicaglo
de outra(sl penalidade(sl.

9.7 - A advertencia quando ndo seguida de justificativa ou seguida de justificativa n6o aceita peia

Administragio, dar6 ensejo i aplicagdo de uma ou mais das penalidadcs previstas da Ietra "b" a letra "d''

do item 9.4, inclusive, poder6 acarretar na rcscisSo unilateral do contrato.

9.8 - A multa prevista na letra "b" poderi ser aplicada acumulada com uma das pena)idadcs provistas
nas letras "c" e "d" todas do item 9.4.

9.9 - Para a aplicagio das penalidades previstas serio levadas em conta a natureza e a gravidade da
infragSo, os preiuizos dela advindos para a Administraqio Priblica e a reincid6ncia na priitica do ato, sem
prejuizo de sanq6es civis e criminais cabiveis.

9.10 - A dosagem da pena e a dimensio do dano seritr identificadas pela Secretaria Municipal de Sat dc

( ,..)'--(

5/7



9.11 - As multas ser6o calculadas pelo valor totai do Contrato

9,12 - As multas nio tem caiitcr iompcnsat6rio e o scu pagamento n5o eximir6 a contratada da
rcsponsabilidade por perdas e danos dccorrentes das infr:r95es cometidas.

9.13 - A Admini5tragio Ptiblica se reserva ao direito de Ccscontar do pagamento deudo A conrraada o
valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das.condig6es pactuadas.

9,14 - Serio punidos com a pena de suspensio tbmpcraria do dircito de licitar e impedimento de
contratar com a Administragdo os que incorrcrem nos ilicitos previstos nas alineas "f' e "g" do item 9.2
e nas alineas "a", "c", "e" e "f'do item 9.3.

9.15 - Serio punidos com a pena de declaragio de irridoneiddde para liiitar e contratar com a
AdmrnistragSo, enquanto perdurarcnr os motivos detcrmi:rantes da punigao ou at6 que seia promovida
a reabilitagSo perante a autoi'idade compctente para aplicar a punigab, os que incorram nos ilicitos
previstos nas alineas "a" a "e" do item 9.2 c nas alineas "b", e "d" do item 9.3.

cLAusuLA DECTMA - Do REArusrE Do vALoR

10,1 - 0 reajuste ser5 t'eito com base no indice do Il)CA ([ndice Nacional de PreEos ao Consumidor
i\mplo) acumulado nos {ltimos l2(doze) meses ou.outro que legalmente lhe venha a substituir, e na
falta deste, em carater excepaional; serA admitida a adogAo de lndices gerais de pregos. 56 ocorrer6
rcaiuste, se o prazo do contrato for superior a 72 (d,oze) ineses, atendendo, assim a determinagio legal.

10.2 - A concessdo do rea.juste scrd precedida de ato da autoridade competente devidamente
motivado, cabendo i Administragdo da CON'l'RATAN'fE vcrificar se os novos pregos a serem contratados
nAo estao superiores aos cobrados por outras empresas riLre disponibilizam idenficos servigoi a outros
orgios prlblicos, devendo as partes, se for o caso, revcr os pregos para adequ6-los ls condigoes
existentes no inicio do contrato firmado.

10.3 - 0 reajuste do valor se fa16 rnediante solicitaqio formal da parte interessada, devidamente
jLrstificado, sc concrctizando atrav6s dc acordo entre as pir l'tcs.

CLAUSULI DECIMA PRIMETRA - ALTIRAEoES CoNTtu\TUAts - o contraro poderi ser alrerado, de
acordo com o disposto no arL 65 da Lei na 8.666/93

PARAGRAFO PRIMEIR0 - A CONI'RATADA ficar;i obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es
dcste contrato, acr6scimos ou supress6es nos servigos objeto do presente contrato, de at6 25%o (vinte e

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conformc preconiza o art. 65, $le, da Lei Federal
ne 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nenhum acr6scimo ou ::uprcssio poder6 ser realizado sem a devida
nrotivagao ou exccder o limite cstabclccido no par6graft-r anterior, salvo as supressdes resultantes de
acordo celebrado pelos contratantes.

CLAUSULA DfCIMA SEGUNDA . RESCISA0.

72,1 - A inexecugio, total ou parcial do contrato enscjar6 a sua rescisio, com as consequOncias
fontratuais e as previstas na Lei Federal n.e 8.666/93.

PARIIGRAPO PRIMEIRO - A rcscisio poderi scr dcterminada por ato unilateral e escrito do
CONTITA'IAN'I'U nos casos enumcrados nos incisos I a XII t XVll do art.78 da Lei l'ederal n.e 8.666/93.

PARAGRArO SEGUNDO - Quando a rescisSo ocorrer com base nos Xll a XVII do art. 78 da Lei
I.'cderal n.q 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serd esta ressarcido dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, na forma do $ 2s do art. 79do mesmo diploma.
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PAR.AGRAFO TERCEIRO - Os Contratantes poderao rescindil no todo ou em parte, o.presente
instmmento, mediante aviso escrito, com f,nteccd6ncia nlinima de 30 (trinta) dias. Neste caso, a

CONTRAT DA perceberi apenas c exclusivamente o valor dos serviEos efetivamente realizados at6 a
data da rescisio.

CLr{USULA DfCIMA TERCEIRA- DIsPoslgoES GERAIS. - Para os casos omissos ser6 aplicada a

Iegislagio que couber, obedecidas as disposi96es previstas na Lei na 8.666/93 e suas alterag6es.

PARr{GRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE ndo responderii por quaisquer compromissos
assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados i execugio do presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - 0 presente Contrato nio poder6 ser objeto de subcontratagio, cessio
ou rransferancia, no todo ou em parte.

PARAGRAFO TERCEIRO - Na interpretat6o das disposiE6es dcste Contrato e integragao das
omiss6es, desde que compativeis com os prcceitos dc Dircito Prlblico, al6m da necess6ria invocaqio ds

normas prescritas na Lei Federal n.e 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA responder5 por todos os danos e prejuizos
decorrentes de paralisaEdes na execuqio do objeto contratado, salvo na ocorrancia de caso forruito ou
forga maior, sem que ha.ia culpa da CoNTRATADA, apurados na forma da legislagio vigente, quando
comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrdncia, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.

PARAGRAFo QUINTO - Ap6s o 10e [d6cimoJ dia dc paralisagio do objeto contratado, o
CONTRATANTE, poder6 optar por uma das scguintes alternativas:
aJ promover a rescisio contratual, independentemente de interpelaqio judicial, respondendo a
C0NTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisio;
bJ exigir a execugSo do Contrato, sem prejuizos da cobranga de multa correspondente ao periodo iotal
de atraso, respeitado o disposto na Iegislagio em vigor.

PARiGRAFO SEXTO - O CONTRATANTE providenciar6 a publicagio resumida do cONTllA'l'o c
seus ADITAMENTOS, no Di6rio 0ficial do Municipio, nos termos da legislagio vigcnte.

PARAGRAFO SETIMO - Sio partes inregrantes deste Contrato o lidital do Pregao Presencial Ne
37 -ztzZ,bem como as Propostas de Prcgo da Contratada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FoRO - Para dirimir as quest6es oriundas deste Contrato, fica eleito
o Foro da Comarca de Brumado-BA, Vara dos Feitos da Fazenda Piblica Municipal.

Brumado-BA, 30 d vembro de 2022.
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PRETETURA OE
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Educar poto Libedor

f,STADO DA BAHIA
CNPJ,MF N" 14105.70410001 -33

Praga Ccl. Ze.s Lelte, n'415 - Centro
CEP| 46100-000 - Brumrdo-BA

EXTRATo Do coNTkATo DE pRESrAClo DE sERwcos Ns sa3_2022

CoNTRATO Ne 583-2022
CONTRATANTE: FUND0 MUNICIPAL Dt: SAIDE
CNPJ/MF: 13.759.150 / 0007-25,
C0NTRATA"DA: ORTOTRAUMA CLINIC DE ORTOpEDTA T.|RAUMATOLOGIA S/C LTDA
CNPJ/MF: 04.456.759 / 0001 -34
Obieto; Contratagao de empresa espccializada para prcstageo de servigo de densitometria 6ssea a
serem realizados em pacientes deste municipio.
Vlgencla: 12 (doze] meses.
Modalidade de Llcitageo: pREGio pREsENctAL Ns 37-2022.
Valorglobal: R$ 41.400,00 (Quarenta e um mile quatrocenLos reais)
04.001.10.302.0003.2084.3.3.90.39.00 - MANUTENeAO DA pOl,rCLfNICA MUNICIpAL
Despesa 207
Data: Bmmado-BA,30 de novembro dc 2022.

cERT|FICAQAO DIGITAL: M0I0QUEYMKYsMDDFRDY2RD
Esta edicao encontra-se no site oficial deste cnfo


