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CONTRATO

CONTRATO N' 003/2023
INEXIGIBILIDADE N' 001/2023

Contrato de Prestação de serviços, que entre si celebram o
Município de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná e a
Empresa AVIVE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n'’ 33.458.003/OC)01-22, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio
administrador, o Sr. THIAGO DE CASTRO SILVEIRA,
portadora do RG:5.92 1 .030-0 SSP/PR, CPF:022.279.289-2 1 ,
que se regerá pelas cláusulas e condições especificadas em
segpida, sob a égide da Lei n'’. 8.666, de 21/06/1993, na
forma abaixo:

CONT]RATANTB Municipio de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná,
pessoa Jurídica de Direito interno, com sede à Avenida 13
de Maio, n' 906, inscrito no CNPJ n'95.589.230/0001-44,
neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
Senhor Leonir Antônio Gelhen, portador do RG n'’6.79708-
5 e CPF n'’607.392.749-53, doravante denominado
CONTRATANTE.

CONTRATADA AVIVE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, Pessoa Jurídica, com
sede rua santos dumont,620,sala 73,centro,na cidade de
Rolandia-PR., inscrita no CNPJ n'’ 33.458.003/0001-22,
neste ato representada pelo Senhor o Sr. THIAGO DE
CASTRO SILVEIRA, portadora do RG:5.921,030-0 SSP/PR,
CPF:022.279.289-2 1.

CLÁUSULA PRIMEIRA
OBJBTO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL
O presente instrumento tem por objetivo a contratação da prestação de serviços
médicos pessoa jurídica por chamamento público/credenciamento, na especialidade
CLINICO GERAL para atender na unidade de saúde UBS e CLiNiCO GERAL para fazer
parte da equipe Estratégia Saúde da família ESF e conforme condições, quantidades e

exigências estabelecidas neste instrumento, tendo em vista o credenciamento através
do chamamento público n'’ 016/2022, sendo os itens ora descritos em estrita
observância nas especificações e na documentação levada a efeito pelo 3rocesso de
INEXIGIBILIDADE N' 001 /2023, conforme item 2 Ídois) .
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kqualiücado e habilitadol
jem CLÍNICA GERAL„

de:jpara prestação
jserüços médicos, com
jcarga horária de 40
1(quarenta) horas
:semanais, para
;atendimento nasi
Unidades de Saúde dOI

:Municipio

CLÁUSULA SEGUNDA
DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL
Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes
documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: Edital de
chamamento público n'’ 016/2022, proposta da proponente, parecer de julgamento e
legislação pertinente à espécie.

Parágrafo fJrrico
Será incorporada a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação,
que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações
assumidas pela CONTRATADA, alterações, especificações, prazos ou normas gerais da
CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR
O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$:216.300,03 (duzentos
e dezesseis mil e trezentos reais), valor mensal de R$:18.025,00(dezoito mil e vinte e
cinco reais) com vigência de 12(doze) meses contados da data de assinatura do
contrato, daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”, equivalente o valor
do item 2 (dois).

Parágrafo Único
O pagamento da importância contida nesta cláusula, correrá à Conta de :ecursos do
orçamento Geral do Município, conforme rubrica orçamentária corresponcentes:
07- Secretaria de Municipal de Saúde
07.01– Fundo de saúde;
10.301.0008.20 19 – Atenção básica;

33.90-34.00.00 – Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização

CLÁUSULA SEXTA
DA FORMA DE PAGAMENTO
Os pagamentos referentes ao item de serviços mensais serão efetuados rrnnsalmente
o valor fixo contratado; e os pagamentos referentes ao item de plantões serão efetuados
mensalmente conforme quantidade de plantões executados durante cada mês, sendo
a primeira vencível até o 15'’ dia do mês subsequente a prestação de serviços e as
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demais 30 (trinta) dias sucessivamente ao pagamento anterior, em moeda brasileira
corrente1 em conforntidade com as condições estabelecidas no edital e nesse
instrumento contratual.

CLÁUSULA QUINTA
DAS PBNALIDADES
A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:
1.1. Pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, por
dia de atraso e/ou por descumprimento de obrigações fixadas no Edital e em seus
Anexos, sendo que a multa tem de ser recolhida pelo fornecedor no prazo máximo de
15 (quinze) dias, contados da comunicação pelo Município de Cruzeiro do :Waçu.
1.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, à:
1 .2.1. Advertência.
1.2.2. MuIta de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de
inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado
da comunicação oâcial.
1.2.3 - Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, guurtido o düeito prévio da citação e da ampla defesa,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, se:
- Deixar de assinar o Contrato;
- Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
- Não mantiver a proposta, injustincadamente;
- Comportar-se de modo inidôneo;
- Fizer declaração falsa;
- Cometer fraude fiscal;
- Falhar ou fraudar na execução do Contrato.
1.3. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela Administração Pública, o fornecedor ficará isento das penalidades.
1.4. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a
Administração Pública poderão ser aplicadas ao fornecedor juntamente com a de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA SBXTA
DA APE,ICAÇÁO DAS MULTAS
Quando da aplicação de multas, a CONTRATANTE notincará a CONTRATADA que terá
prazo de 15 (quinze) dias para recolher à Tesouraria da CONTRATANTE a importância
correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.

Parágrafo Primeiro
Compete ao Setor Administrativo da CONTRATANTE, quando for o caso, For proposta
da fiscalização, a aplicação de multa à CONTRATADA.

Parágrafo Segundo
Da aplicação de muIta caberá recurso à CONTRATADA no prazo de 03 (três) dias, a
contar da data do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento
da multa, sem efeito suspensivo, até que seja devidamente efetuada a jusüncaüva
exposta; a CONTRATANTE julgará, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo
procedente ou improcedente a penalidade a ser imposta, devendo fundamentâ-la e, se
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improcedente, a importância recolhida pela CONTRATADA será devolvida
CONTRATANTE, no prazo de 03 (três) dias, contados da data do julgamento.

pela

CLÁUSULA SÉTIMA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir
da assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos até o máximo
de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse da administração, com anuência da
credenciada, nos termos do art. 57, da Lei n.'’ 8.666/93, através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA
CRITÉRIO DB REAJtJSTE
Em caso de prorrogação de vigência do contrato, o valor dos serviços poderá ser
reajustado após cada 12 (doze) meses, tendo como marco inicial a data ao contrato,
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, ou outro índice
oficial que vier a substituí-lo, em acordo entre as partes.

CLÁUSULA NONA
DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições
estabelecidas e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e prazo
convencionados .

Parágrafo Primeiro
Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do Contrato;
c) demais cláusulas previstas no instrumento convocatório.

Parágrafo Segundo
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) manter durante toda e execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições exigidas na Licitação;
b) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos
que comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações
assumidas na Licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
tributários, fiscais e comerciais;
c) prestar assistência, conforme preconiza a legislação atinente a espécie;
d) cumprir carga horária estipulada, quando for o caso;
e) demais cláusulas previstas no instrumento convocatório.

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos
elencados no Art. 78 e seguintes da Lei n'’ 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n'’
8.666/93, de 21 de junho de 1.993, com as alterações subsequentes, e pelos preceitos
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de direito público, aplicando-lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMBIRA
DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e Cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRADADA
será feita através de protocolo. Nenhuma outra forrna será considerada como prova de
entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n'’ 8.666/93, e dos princípios gerais de
direito

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DAS ALTERAÇÕES
As inclusões ou alterações de qualquer elemento não constante do presente serão
efetuadas por “ANEXO ou TERMO ADITIVO”, que integrarão o contrato para todos os
fins e efeitos de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DA QUALIDADE DO OBJETO
A CONTRATADA, responderá pela boa qualidade dos serviços prestados nos termos da
Legislação em vigor, quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem às
especificações do Objeto deste Instrumento de Contrato, podendo a CONTRATANTE,
por intermédio da fiscalização, impugná-los e/ou recusar seu serviço.
PARAGRAFO ÍJNICO FISCALIZAÇ'Ã©
A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se Ihes,
supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado, na forma do artigo 54, da Lei n'’ 8.666/93, combinado com o inciso XII, do
art. 55, do mesmo diploma legal. Fica credenciado pela Administração do Município,
para fiscalização do contrato, bem como prestar toda assistência e orientação que se
fizerem necessárias, , será efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, Cleusa Bosa
Pinzon, e a enfermeira Eliane Maria Klakonski, telefone (46) 3572-1187 a fim de
verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo,
junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventurs falhas ou
irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido,
serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades
cabíveis. A fiscalização para cumprimento do presente Contrato, por parte da
Prefeitura, poderá ser alterada, a qualquer tempo, mediante autorização da Prefeitura
e posterior comunicação à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DO CON}iECiMBNTO DAS PARTnS
Ao ünnar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo,
bem como dos demais documentos vinculados ao presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
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DO DISTRATO E RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a
qualquer momento, independentemente de motivo e a critério da municipalidade, sem
indenização .

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na
legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n'’
8.429/ 1992), a Lei Federal n'’ 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem
que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou beneficios
indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou
de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico ünanceiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
DO FORO

As partes CONTRATANTES ficam obrigadas a responder pelo cumprirnento deste
termo, perante o Foro da Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, não obstante
qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a
manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial
e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Cruzeiro do Iguaçu/PR, 10 de janeiro de 2023.

THI AGODECASTRO ljl%'tWF:digüatp'r
SILVEIRA:02227928921 §ILvaRA:02227928921

Dados: 2023.01.1 0 10:00:53 .03'00'

Mu: iPi4 Cruzeiro do Iguaçu
bN

AvrvE SERViÇOSMÊDiCos LTDA
CONTRATADA

Dg#1 1)

,'? 7}5; o 14 ' { 8



009168

ãárÊo OHeãa ! !=::::tEiiD biOS do

Paraná

Quarta-Feira. 11 de Janeiro de 2023. Ano XII – Edição Ng 2775

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

CONTRATO N' 003/2023

ESPÉCIE COtftRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
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O objeto do pes9nt9 termo é 3 contra18çãa da prestação de serviços médicos pessoa]urldica per

ehamamenlo DÚbl:C,o/cadendamento. na e$necNtdad8 C:UNICO GERAL para atender na unIdade de

88Cde UBS e CLINIC:O GERAL para íaz« parte da equipe EsIQtéaia Saúde da í8nlnia ESF 9 confomlg
oordlções, quantidades 8 gxlgôadas ostabeledda8 neste Instrumento.
RS: cam i valor mansat da 18.025,00 {dazaitc mi o vinte e cinco re8ís) perfazencIo um valor total da R$:

VALOR TOTAL: 2tà3C{),01) (do:enhs e d8zesseo mH 8 uez8nü)6 reaHJlern 2

PRAZO: AU 30101124.

DOTA(,ÃC): 33.90.%00.09 - Outros despesas 68 oe6scal d9:wtuntb5 d» eontlaHS de i9rcuúzação.
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