ESTADO DO MARANHaO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO _,
CNPJ: 07.070.E73/0001-10

coNvocAqAo

PARA CELEBRACAO DO CONTRATO

O Municipio de Estreito, atravds da Secretaria Municipal de Saride,
convoca a empresa R R SOARES INSTITUTO DE ORTOPEDIA LTDA, Inscrita no

CNPJ sob o n" 31.988.574/0001-43, R Hermes da Fonsec4 1170, Centro,
lmperatiz/MA, para assinatura do contrato objeto da licitagio na Modalidade pregdo
Presencial sob

N'

005/2019.

Cumpre-nos informar que

a

desatenglo injustificada ac.uretar6

as

sangdes previstas em lei.

Sendo o que de momento se nos apresent4 subsqevemo-nos com apreqo.

Estreito

- MA, em 30 de Janeiro

Cassio Antdnio Paula Batista
Secretdrio Municipal de Saride.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFETTURA MUNICIPAL DE ESTREITO
coMrssAo PERMANENTE DE LTCTTACAO_ Cpl
PROCESSO ADM N" 01412019
PREGAO PRESENCIAL N' OO5/20I9
CONTRATO N" 20ISOrITOT

CONTRATO
CoNTRATO DE SERVTCO QrrE ENTRE Sr
CELEBRAM A PREFEITT]RA MIJMCIPAL
DE ESTREITO E A EMPRESA R R SOARES
INSTITUTO DE ORTOPEDIA LTDA, NA
FORMAABAD(O:
A PREFEITURA MUMCIPAL DE ESTREITO - MA, pessoa juridica de direito priblico
interno, inscrita no CNPJ-MF n" 07.070.873/0001-10, com sede na Av. chico Brito;" 902,
Estreito - MA, doravante denominada simplesmente doNTRATANTE, ;;;
r.g.r...*i

representada pelo Sr. c6ssio Ant6nio Paula Batista, secetiirio municipal de saride, portador da
RG sob n' 4818533 e CPF no 592.896.276-20, e a Empresa R R SOARES INSTITUTO DE
ORTOPEDIA LTDA, Inscrita no GNPJ sob o no 31.988.5741000143, R Hermes da Fonseca.
I 170, centro, lmperatriz -MA, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. Robson
Pereira Soares, portador do Rg. n' 3245565 SSp/pA e do cpF;" 619.235.971-00, doravante
denominada CONTRATADA, tem, entre si, ajustado o presente coNTRATo decorrente
do
Pregiio Presencial n'005/2019-cPL, formalizado nos autos do processo Administrativo no
01412019' submetendo-se is cliusulas e condigdes abaixo e aos preceitos instituidos pela
Lei
n"
10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no que ioubercm, a Lei Federal no
!e!9ral
8.66611993 e suas alteragdes posteriores, aLei compleme ntar
12312006. alterada pela Lei
complementar n" 14712014, Lei Municipal 09/2010 e demais normas pertinentes d espdcie.

n

cLAusuLA PRTMEIRA - DO OBJETO - O presente instrumento tem por objeto a
contratageo de empresa interessada na prestageo de servigos t6cnicos profiss-ionais

especializados na 6rea de medicina para o Municipio, de acoido com as
especificagdes
definidas no Termo de Refer6ncia constante no Anexo II do edital da licitagro
em epigrafe e
em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA -DAS ESPECIFICAC6ES E QUA}TTIDADES Dos
sE-R\Tcos -As especificagoes e quantidades dos servigos objeto d-o present..onouto
definidas no Termo de Refer6ncia, proposta de preqos da CONf-nafeOe,
"rtao
Mapa de Apuragao

e em conforme a seguir:

ITE
M

ESPECIALID
ADE

ESPECTFICACAO

a)
0l

Clinica M6dica

REGIME/AT
IVIDADE

PlantSo presencial, a serem
prestados a todo e qualquer

paciente que deles
necessitarem, intemados ou que
procurem o Hospital Municipal
de Estreito;

Plant6o de 24
hora-s

QrDE/4X
lt At./

U

36s

Av Chico Brito n. 902. Fone: (0**99) 3$r_7854. C.N.P.J. 07.070.873/0001-10
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b)

Clinica
Cirrirgica

Ginecologia./Ob
stetricia

Manter ininterruptamente, na
unidade, 24 horas por dia, 02
(dois) mddicos para atender os
pacientes em regime de
intemag6o, ambulatorial,
urgEncia e emerg6ncia;
c) Realizardiariamente
acompanhamento aos pacientes
intemados para avaliaqSo da
evolucao do tratamento.
Plant6o presencial, a serem
prestados a todo e qualquer
paciente que deles
necessitarem, intemados ou que
sejam encaminhados ao
Hospital de Estreito;
Manter inintemrptamente, na
unidade 24 horas por dia, 01
Plantiio de 24
(um) m6dicos cirurgiio para
horas
atender aos pacientes em
regime de intemagao,
emerg6ncia ou urg6ncia;
Realizar diariamente visitas aos
pacientes internados para
acompanhar a evolugdo do
tratamento.
Plantiio presencial, a serem
prestados a todo e qualquer
paciente que deles
necessitarem, intemados, ou
que sejam encaminhados ao
Hospital Municipal de Estreito;
Manter ininterruptamente, na
unidade 24 horas por dia 01
PlantSo de 24
(um) mddicos obstetms para
horas
atender aos pacientes em

regime de internagdo
emerg€ncia ou urgdncia;
Realizar diariamente visitas aos
pacientes intemados para
acompanhar a evolugio do
katamento inclusive cirurgias
de acordo com a capacidade da

a)

Manter 0l (um) m6dicos com
resid6ncia ou titulo de
especialista em Anestesiologia,
atender os Dacientes a

Av Chico Brito

r. 902. Fone:

(0**99) 3531_7854. C.N.P,J. 07.070,873/000I_10
CEp 6S.97$00G Estreito _ MA
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b)

ucrr,lqAo-

serem submetidos a exames
especiais ou cirurgias;
Prestar servigo de assist€ncia e
vigilincia clinica durante o ato
cirurgico, para fins

terapduticos, diagn6sticos e

c)

a)
05

Psiquiatria

b)

cirurgicos;
Realizar visitas prd-anest6sicas
aos pacientes internos que se
submeterdo a procedimentos
cirurgicos de m6dia e alta
complexidade e quando
solicitada pelo corpo clinico ou
diregio do HME;
Manter 01 (um) m6dico para
atendimento ambulatorial a
todo e quaisquer pacientes que
deles necessitarem.
b) Os servigos devem ser
prestado de acordo com o

Horirio
Comercial

60

cronograma defi nido pela

a)

Secretaria Municipal de Saride
Manter 02 (dois) mddicos para

atendimento ambulatorial a
todo e quaisquer pacientes que
06

07

Ortopedia

b)

deles necessitarem.
Os serviqos devem ser prestado
de acordo com o cronograma

a)

definido pela Secretaria
Municipal de Satde
Manter 05 (cinco) m6dicos para
atendimento ambulatorial a
todo e quaisquer pacientes que

b)

deles necessitarem.
Os servigos devem ser prestado
de acordo com o cronograma

Clinica Geral

Hordrio
Comercial

Horirio
Comercial

't)

240

defi nido pela Secretaria

a)

Municipal de Saride
Manter 0l (um) m6dico para
atendimento ambulatorial a
todo e quaisquer pacientes que

08

09

Ginecologista

b)

Pediatra

a)

deles necessitarem.
Os servigos devem ser prestado
de acordo com o cronograma
defi nido pela Secretaria
Municipal de Saride
Manter 02 (dois) m6dicos para

atendimento ambulatorial a

Horr{rio
Comercial

l'e/
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todo e quaisquer pacientes que

b)
a)
l0

Neurologista

b)

a)

tl

Cardiologista

b)

deles necessitarem.
Os servigos devem ser prestado
de acordo com o cronograma
defi nido pela Secretaria
Municipal de Saride

Manter 01 (um) mddico para
atendimento ambulatorial a
todo e quaisquer pacientes que
deles necessitarem.
Os servigos devem ser prestado
de acordo com o cronograma
defi nido pela Secretaria
Municipal de Saride

Ho16rio
Comercial

24

Manter 0l (um) m6dico para
atendimento ambulatorial a
todo e quaisquer pacientes que
deles necessitarern.
Os servigos deyem ser
prestados de acordo com o

Honirio

120

Comercial

cronograma defi nido pela
Secretaria Municipal de Sairde

c)

a)
Otorrinolaring
12

ologista

b)

a)

Manter 01 (um) mddico para
atendimento ambulatorial a
todo e quaisquer pacientes que
deles necessitarem.
Os servigos devem ser prestado
de acordo com o cronograma
defi nido pela Secretaria

Hordrio
Comercial

24

Municipal de Saride
Manter 0l (um) m6dico para
atendimento ambulatorial a
todo e quaisquer pacientes que

l3

Urologista

b)

deles necessitarem.
Os servigos devem ser prestado
de acordo com o cronograma

a)

Municipal de Saride
Manter 0l (um) m6dico para
atendimento ambulatorial a

Hor{rio
Comercial

24

defi nido pela Secretaria

todo e quaisquer pacientes que
14

I)ermatologista

b)

deles necessitarem.
Os servigos devem ser prestado
de acordo com o cronogratna

Horririo
Comercial

48

defi nido pela Secretaria

Municipal de Saride
Av Chico Brito n. 902. Fone: (0**99) 3531_7854. C.N.P.J. 07.070.873/0001_10
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Oftalmologista

a) Manter OI (um) médico para
atendimento ambulatorial a
todo e quaisquer pacientes que
deles necessitarem.
b) Os serviços devem ser prestado
de acordo com o cronograma
definido pela Secretaria
Municipal de Saúde

Horário
Comercial

48

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR - O valor global do presente Contrato é de R$
5.174.250,00 (Cinco milhões cento e setenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais).
CLÁUSULA QUARTA-DA VINCULAÇÃO- Integram o presente Contrato, independente
de transcrição:
I-Edital do Pregão Presencial n. 005/2019 e seus anexos;
II- Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA em 24 de janeiro de
2019.
0

CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA- O prazo de vigência do presente Contrato será
de 11 (onze) meses contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do
art. 57, II da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Único: O prazo de vigência deste contrato é de 11 (onze) meses, iniciando-se em
01/02/2019, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta)
meses, desde que atendidos todos os requisitos abaixo:
a) prestação regular dos serviços;
b) não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes;
c) manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço;
d) manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração;
e) concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO - O recebimento dos serviços
será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO - Constatado a execução incompleta, vício do objeto executado em
desacordo com o especificado no edital do Pregão Presencial nº 005/2019, a Contratada será
convocada para substituir ou complementar o serviço no prazo máximo de 02 (duas) horas, a
contar da data da comunicação, sem qualquer ônus ao Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA- DA FISCALIZAÇÃO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da
CONTRATADA, o contrato será fiscalizado pelo CONTRATANTE, mediante servidor
designado pela Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O pagamento será
efetuado em moeda corrente nacional, até o 15° (décimo quinto) dia útil do mês subsequente,
mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, devidamente atestada
pela Administração, ·após a aceitação dos serviços faturados, cumpridas todas as exigências
contratuais.
Av Chico Brito nº 902. Fone: (0**99) 3531-7854. C.N.P.J. 07.070.873/0001-I0
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pela Administraqdo, ap6s a aceitagdo dos servigos faturados, cumpridas todas as exigdncias
contratuai s.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para pagamento, o Contratado dever6 apresentar Nota Fiscal
discriminativa, acompanhada das CND de FGTS, INSS e Receita Federal, bem como dos
documentos constantes no Termo de Refer6ncia.
PARAGRAFO SEGIIN'DO - A nota fiscaVfatura dever6 ser obrigatoriamente acompanhada
tambem das seguintes comprovag6es:

a) Recolhimento da contribuigSo previdenciriria, quando for o caso, estabelecida para o
emprrgador e seus empregados, conforme dispde o artigo 195, $ 3" da Constituigdo Federal,
sob pena de rescisio contratual.

- A nota fiscal em duas vias, acompanhada das certidoes
negativas, demais documentos constantes no panlgrafo anterior e solicitagSo de pagamento,
deverd ser entregue no setor de protocolo, o qual encaminhar6 ao Setor Competente da
Prefeitura Municipal de Estreito para juntada ao processo de confiatagio juntamente com os
documentos relativos ao pagamento.

PARAGRAFO TERCEIRO

PARAGRAFO QUARTO - O pagamento somente seri efetuado ap6s o adimplemento das
obrigag6es contratuais pertinentes, conforme art.40, $ 3', Lei n" 8.666/93.

PARiGRAFO QUINTO - O Contratante

efetuard a retengeo e o recolhimento de tributos,

quando a legislagdo assim exigir.

PARAGRAFO SEXTO - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA nio
tenha concorrido de alguma forma para tanto, sereo devidos pela CONTRATANTE encargos
morat6rios d taxa nominal de
de juros simples.

60%

a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime

PARAGRAFOSf,TIMO-Ovalordosencargossenicalculadopelaf6rmula:EM=lxNxVp,
onde: EM = Encargos morat6rios devidos; N = Nrimeros de dias entre a data prevista para o
pagnmento e a do efetivo pagamento; I = indice de compensagdo financeira = 0,0b016438; e Vp
= Valor da prestagEo em atraso.

PARAGRAFO OITAVO - Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE,
o respectivo montante sofreri desconto proporcional, nas mesmas condigdes estabelecidas no
paligrafo quinto.

CLAUSULA NONA

-

DO REAJUSTAMENTo

objeto deste contrato sereo fixos e irreajustilveis.

- os pregos fixados para a aquisigao do

CLAUSULA DfCftIA - DA REVISAO DE PRECOS - Os contratantes t6m direito
equilibrio econ6mico financeiro do contrato, procedendo-se a revisio em razdo
imprevisivel ou previsivel, podm com consequCncias incalculiveis, que onerc ou
excessivamente as obrigag6es pactuadas.

Av Chico Brito n' 902. Fone: (0**99) 3531-7854. C.N.P.J. 07.070,873i0001-10
CEP 65.97t000- Estreito - MA

PROCESSo:
iPL'

Prefe(rrr:

Mrr

ESTADO Do MARANHAo
PREFEITURA MTJNICIPAL DE ESTREITO
coMlssAo PERMANENTE DE LICITAQAO- CpL

cLAusuLA DfctrvrA

PRTMETRA

-

fCf
de

DA REPACTUACAo Do coNTRATo - E

admitida repactuagio deste contrato, desde que seja observado o interregno minimo de 1 (um)
ano.

PARAGRAFO PRIMEIRO

- O intenegno

minimo de

0l

(um) ano para a primeira

repactuagSo ser6 contado a partir da data limite para a apresentagao da proposta ou da data do
orgamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a data do acordo,

convengao, dissidio coletivo de trabalho ou equivalente vigente
proposta.

i

6poca da apresentageo da

PARAGRAFO SEGUNDO - Nas repactuagdes subsequentes

d primeira, o interregno de 01
(um) ano ser6 contado a partir da data de infcio dos efeitos frnanceiros da riltima repactuagio
oconida.

PARAGRAFO TERCEIRO

- O

CONTRATADO poder6 exercer, perante o

CONTRATANTE, seu direito d repactuageo dos pregos do contrato at6 a data da prorrogagao
contratual subsequente. caso o coNTRATADo nao efetue de forma tempestiva a repactuagao
e prorogue o contrato sem pleite6-la, ocorreni a preclusio do direito de repactuar.

PARTIGRAFO QUARTO

- As repactuag6es

ser6o precedidas de solicitagao do
CONTRATADO, acompanhada de demonstragio analitica da alteragio dos custos, por meio
de apresentagdo das planilhas de composigio de custos e formagio de pregos, do novo acordo
ou convengio coletiva ou dissidio coletivo da categoria que fundamenta a repactuagio, e, se
for o caso, dos documentos indispenslveis d comprovagdo da alteragEo dos pregos de mercado
em cada um dos itens da planilha a serem alterados.
PAR iGRAFo QUINTo - o CoNTRATANTE pode.i realizar diligencias para conferir a
variagio de custos alegada pelo CONTRATADO.

PARIIGRATO SEXTO - os novos valores contratuais decorrentes

da repactuageo produzireo

efeitos:
a) A partir da assinatura do termo aditivo;

b) !m data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem

de

periodicidade para concess5o das pr6ximas repactuag6es futuras; ou
c) Em data anterior d repactuag5o, exclusivamente quando a repactuagdo envolver revis6o do
custo de mao de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convengio ou sentEnga
normativa, podendo a data estipulada no instrumento para o inicio dos efeitos financeiros io
reajuste salarial ser considerada para efeito de compensagio do pagamento devido, assim como
para a contagem da anualidade em repactuag6es futuras.

PARAGRAFO SETIMO - O CONTRATANTE deveni assegurar-se de que os pregos
contratados sdo compativeis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir
contimidade da contrahgeo vantajosa.
PARAGRAFO OITAVO - O CONTRATANTE poder6 prcver o pagamento
do
periodo que a proposta de repactuagio p€nnaneceu sob sua anrilise, por meio deT
de
Reconhecimento de Divida.
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PARAGRAFO Novo - Na hip6tese do item anterior, o periodo que a proposta permaneceu
sob anSlise do GONTRATANTE seril contado como tempo decorrido para'fins d-e contagem
da anualidade da pr6xima repactuagio

cLAusuLA DECTMA SEGUNDA - DA DorAcAo oRqAMENTARTA - os recursos
financeiros para cobertura do presente contrato corerao i conta da dotagdo orgamentriria
seguinte:
FUNDO MT]NICIPAL DE SATIDE
O DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESTREITO
Dotagiio Orgamentiria
Natureza
Fonte de
da Despesa
Recursos
Manuteng6o do Hospital Municipal de
3.3.90.39.00
0.1.00.001.000
Estreito 1 0.302.0203.207 5.0000

CLAUSULA DECMA TERCEIRA - DAS OBRIGACoES DA CONTRATADA _
cabeni d CONTRATADA' al6m das obrigagdes previstas no edital e no Anexo II, Termo de

Referdncia, do Preg5o hesencial

n

00512019

a) responsabilizar--se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratagio,
e ainda

pelos-encargos trabalhistas, previdenci6rios e obrigagdes sociais em vigor, impostos,
tributos e
contribuiqdes, obrigando-se a sald6-los na 6poca pr6pria, vez qre oi seus hrncionirios ndo

mantereo qualquer vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;

b)

responsabilizar-se por todas as providOncias e obrigag6es estabelecidas na legislagdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrencia da especie, forem vitimas'os seus
llqregados durante a execugao deste contrato, ainda que acontecido em depend6ncia do

CONTRATANTE;

c) e,xecutar o objeto no prazo, tocal indicado, na qualidade e condig6es previstas no Termo
de
Refer6ncia, mapa de apuragio, clausula segunda do presente contmto, bem como de acordo
com a proposta e o edital do Pregeo presencial no 005/2019;
d) Reparar, corrigir, remover ou substituir, is suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugioi
e) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao contratante
ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestagio dos serviqos, n6o excluindo
ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizag6o ou o acompanhamento pelo
CONTRATANTE;

0 neo subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratagao;
g) aceitar, nas mesmas condigSes contratuais, os acr6scimos ou supressdes que
se fizerem
necess6rias na prestagSo dos servigos, at6, 25%;o (vinte e cinco por cento)
do valor inicial

atualizado do contrato.

h) comprovar, quando da rescisao contratuar ou da extingio do contrato, em
aG l0 (dez) dias
o pagamento das verbas rescis6rias ou que os emprcgadoi serdo rralocados
em outra atividade
de servigos..sem que ocorra a intem:pgio do contrato de trabalho.
At6 que
9:
tal !1.rOO*
comprovageo, a Administragio poder6 reter a garantia prestada;
i) manter, durante toda a execugio do contrato, em compatib idade com
as obrigagSes
assumidas, todas as condig6es de habilitagEo e qualihcagio
exigidas no eaitii'aJ
Presencial n'005/2019 e neste contrato.
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CLAUSULA Dt,CIMA QUARTA_DAS oBRIGACOES Do CONTRATANTE - Cabeni
ao CONTRATANTE al6m das obrigagSes previstas no edital e no Anexo II, Termo de
Referdncia. do Pregio hesencial no 005/2019:
a) prestar as informagdes e os esclarecimentos, relativos a esta confatageo, que venham a ser

solicitados pela CONTRATADA;
b) comunicar i CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na prestagao dos servigos
e interromper imediatamente a execugEo, se for o caso;
c) permitir acesso dos empregados da CONTRATADA is suas dependCncias, sempre que
necessdrio d execugio do objeto, nos horiirios previamentE acordados;
d) rejeitar, no todo ou em parte, os servigos prestados em desacordo com as especificaq6es e
obrigag6es assumidas pela CONTRATADA;
e) fomecer atestados de capacidade tecnica, quando solicitado e desde que a empresa tenha
cumprido com suas obrigag6es contratuais;
f) efetuar os pagamentos devidos, observadas as condig6es estabelecidas no contrato e no
Termo de Refer6ncia.

CLAUSULA DTCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANq6ES

-

O IiCitANtC

que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nio retirar a nota de empenho,
nio celebrar o contrato, deixar de entregar documentos ou apresentar documentagao falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, nio mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execugio do contrato, comportar-se de modo inid6neo, fzer declaragdo falsa ou
cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurani o contradit6rio
e a ampla defesa, ficar6 impedido de licitar e contratar com a Uni6o, Estados, Distrito Federal
ou Municipios e seri descredenciado no SICAF e/ou Sistema de Cadastro de Fornecedores do
Estado, pelo prazo de atd 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominag5es legais.

PARAGRAFO PRTMEIRO - Em caso de inexecugdo parcial ou total das condigdes fixadas
neste contrato, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades n6o justificadas, poderlo ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, garantidos o contradit6rio e ampla defesa, is seguintes
penalidades:
a) Multa de:
[) 1% (um por cento) sobre o valor mensal do contrato, por dia de atraso no inicio da prestaglo
do servigo, e limitado a 10% do mesmo valor, independentemente das demais sang6es cabiveis.
Ap6s o ddcimo dia de atraso no inicio da execugio e a critdrio da Administragio poder6 ocorrer
a n6o aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hip6tese, inexecug6o total da obrigagio
assumida, sem prejuizo da rescisio unilateral da avenga;

II) 4% (quatro por cento) sobre o valor mensal do contrato, por infragao a qualquer cl6usula ou
condigio do contrato, n6o especificada nas outras alineas diste inciso, . uili"udu
dobro na

"-

sua reinciddncia, independentemente das demais sang6es cabiveis.

IiI)

5%o (cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato, pela recusa injustificada
do licitante
adjudicatirio em firmar o instrumento de contrato, ou em aceitar ou em retirar o instruments
equivalente, ou deixar de apresentar os documentos exigidos para sua celebragio, ou
entregar documentageo exigida no edital, durante a sessao do preg6o, no prazo
s5tabelssl.las no edital, independentemente das demais sang6es cabiveis.
IV)_8% (oito por cento) do valor mensal do contrato, pela recusa em corrigir ou
qualquer servigo rejeitado ou com defeito, caract€rizando-se a recusa caso a cc

I
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EsrADo Do MARANHAO cPt ' Prelelru€ Mun ',e
PREFEITURA MUMCIPAL DE ESTREITO
coMrssAo rERMANENTE DE LICTTACAo _ cpr,
substituigio nio se efetivar nos 2 (dois) dias que se seguirem d data da comunicagdo
formal da
rejerqao. independentemente das demais sangbes cabiieis.
Y) l0% (dez por cento) do valor mensal do contrato, pelo descumprimento das obrigag6es
e
encargos sociais e trabalhistas, no caso de nio regularizagdo no prazo de
at6 s (cinco) dlas riteis
ap6s notificagio da contratante, e que n6o culmine em rescisio contratual,
indepenjentemente
das demais sangSes cabiveis

w)

20% (vinte por cento) sobre_ o valor mensal do contrato, no caso de sua rescis6o
por ato
unilateral da Administragdo, motivado por culpa da contratada, inclusir" p"ro
a"r"rrnpri."rio
das obrigagSes e encargos sociais e trabalhistas, garantida defesa pr6via,
na"p"ra"it"."rt"
das demais sangdes cabiveis;

w)

30% (trinta por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso
de inexecugdo total da
obrigag6o assumida.

PARAGRAFO SEGUNDO - A sangio de impedimento do direito de licitar
ou contratar com
a Prefeitura Municipal de Estreito/rr4A, podeni ser apricada
ao fomeceao..;untu-"nt.
u a.
multa. As penalidades sio independentes e a aplicagio de uma niio
excrui as demais. "o,n

PARIIGRAFo TERCETRO - As multas previstas neste Edital, ser6o descontadas
ap6s
regular processo administrativo, dos pagamenios devidos pela prefeitura
Muri"ipd

;;i;;;i;

-MA.

PARAGRAFO QUARTO - Se n50 restarem pendentes valores a sercm pagos
a contratada
ou se os valores das murtas forem superiores aos pagamentos devidos, fiia
o confiatado
obrigado a recolher a imporLincia devida no prazo de'l5lquinze)
dias, a partir do recebimento
da notificagio, devendo ser apresentado o ao*p.ouunt" de pagamento
a esta prefeitura
Municipal, sob pena de cobranga judicial
PARAGRAFO QUINTO - Os prazos de adimpremento das obrigagSes
contraradas admitem
prorrogagio nos casos e condigdes especificados no lo do art.57 da Lei g.666/93, sendo
$
considerados injustificados os atrasos n6o precedidos d-a competente
prorrogagio.
PARAGRATO SEXTO - A solicitag60 de prorrogagio, com sua justificativa,
deveni ser

formulada por escrito e encaminhada com anteceddnc]a minima
de 01
anexando-se documento comprobat6rio do alegado pela Contratada.

ir.l

aiu ao

,.*i..rio,

PARAGRAF, sfTrMo - A apricagio das penalidades seni precedida
da concess,o

da

oportunidade de ampra defesa e contradit6rio poi parte
da GoNTI{ATADA, na forma da rei.

PARAGRAF, oITAvo - As penalidades serio obrigatoriamente registradas
no sICAF e,
no caso de impedimento do direito de licitar, o ricitantJ
deverd ser deiredenciado;.;'tr*i
periodo, sem prejuizo das multas previstas no Edital
e das demais cominag6es t"gui..'--

''-'

CLAUSULA DECIMA SEXTA DA RESCISAo _
A inexecugio, total ou parcial,
contrato ensejar6 a sua rcscisdo, nos termos dos arts.
77 a g0 da rei n. t.ooill:,
consequ6ncias contratuais previstas no mesmo instrumento
legal, na Lei n." l0

Edital da licitagdo em epigrafe.
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ESTADO DO MARANHAO
PRETT,ITURA MUIilCIPAL DE ESTREITO
coMrssAo PERMAI{ENTE DE LICTTAqAO- Cpr,

irmco - o CoNTRATANTE pode.l rescindir unilateralmente o respectivo
Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. g.666/93.

PARAGRAFo

CLAUSULA DECIMA SETIMA _ DAS CoNDIcoEs DE HABILmACAo E
QUALIFICACAO- Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda ,
do
"*""'rgeo de
contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por ele assumidas, todas as condigdes
habilitagio e qualificagio exigidas no edital do pregio presencial

CLAUSULA

oMlssos -

no

005/2019 e neste c;ntrato.

DfCMA oITAvA - DA LEGISLACAo APLICAVEL E DoS CAsoS

Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato nio previsto neste
instrumento, estes deverio ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste
instrumento, a legislag5o e demais normas reguladoras da mat6ria, im especial a
n.
10.52012002 e subsidiariamenre

al*i n

tri

8.66611993.

cLAusuLA Df'crMA NovA - DA puBlrcAeAo

- Este contrato entrar6 em vigor ap6s
Di6rio oficial do Estado
do Maranh6o, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicagio no prazo
miximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia ftil do m6s seguinie ao da sua
a sua assinatura, com efic6cia mediante a publicagdo do seu extrato no

assinatura.

cLAusuLA VIGESIMA - DAS DISPOSIC6TS rnvars - o

pela Lei

n' 8.666/93

presente conhato 6 regido

e demais diplomas legais pertinentes.

PARAGRAFO UNICO - Para dirimir
Estado do Maranhio.

as questdes deste Contrato fica eleito o foro de Estreito,

E por estarem assim acordes, assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor
forma na presenga das duas testemunhas abaixo assinadas.

e

Estreito - MA, 3l de janeiro de 2019

Secreti'rio Municipal de Saride

CONTRATANTE

ORTOPEDIALTD
CONTRATADA

TESTEMT]NHAS:
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un. De Estreito - MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO-MA
CNPJ: 07.070.873/0001-10

ESTREITO
----eano�

ORDEM DE SERVIÇO
À
Empresa: R R SOARES INSTITUTO DE ORTOPEDIA LTDA
CNPJ sob o nº 31.988.574/0001-43
Com endereço na R Hermes da Fonseca, 1170, Centro, Imperatriz/MA.
Prezado Senhor,
Pela presente ordem de SERVIÇO, autorizo Vossa Senhoria a dar início ao
Serviço, ao objeto do Pregão Presencial 005/2019 Processo Adm. N º014/2019, cuja essa
empresa foi à vencedora, conforme MAPA DE APURAÇÃO, cujo objeto é Contratação de
empresa especializada para prestação de Serviços Médicos para atender a demanda
operacional da Secretaria Municipal de Saúde do Município. Com o valor total de: R$
5.174.250,00 (Cinco milhões cento e setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais).

Prefeitura Municipal de Estreito - MA em 31 de Janeiro de 2019.

�. --�->
e:-�
--;...--·-

Cassio Antônio Paula Batista
Secretario Mun. de Saúde

Ciente em

<,2.;ç
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Empresa R R SOARES INSTITUTQ ORTOPEDIA LTDA
CNPJ sob o n º 31.988.574/0001' 113

Fls.:

Rubrica:

CPL - Prefeltu

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO-M4
CNPJ: 07.070.873/000/-J0

-------�

ESTREITO

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO - MA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005-2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N!! 014-2019
Processo Administrativo Nº 014/2018 - CPL. Contrato: Nº 2019013101-2019.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços Médicos
para atender a demanda operacional da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Estreito-MA. PARTES - CONTRATADO: R R SOARES INSTITUTO DE
ORTOPEDIA LTDA, CNPJ sob o Nº 31.988.574/0001-43, com endereço na Rua
Hermes da Fonseca, 1170, Centro, Imperatriz/MA. Com o valor Total do Contrato
de R$ 5.174.250,00 (Cinco milhões cento e setenta e quatro mil, duzentos e
cinquenta reais). CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO- MA.
Data de assinatura 31 de Janeiro de 2019. Vigência de 11 (Onze) meses
contados a partir de sua assinatura. Fundamento: Leis: 10.520/02 8.666/93 e 123/06, alterada pela Lei Nº 147/2014, Lei Nº 155/2016 e Lei
Municipal Nº 09/2010. Autoridade Competente, Cássio Antônio Paula BatistaSecretário Municipal de Saúde- Decreto Nº 024/2016.

CERTIFICO E DOU FÉ, NOS TERMOS DO ART
872 DA LEI ORGÂNICA DESTE MUNICÍPIO,
QUE REALIZEI A PUBLICAÇÃO NO PLACAR
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO.
DADO E PASSADO: Si !.f.L_l)çJC(.
c
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GESTOR

