PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

CARTA-CONTRATO 028/2019.
CARTA-CONTRATO PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
AMATURÁ E A EMPRESA DR PUBLICA
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ, Estado do Amazonas, sediada a Av. 21
de Junho, n 1746 – Centro – Amaturá, AM – Cep: 69620-000, devidamente inscrita no CNPJ nº
04.628.723/0001-90, neste ato legalmente representada pelo Prefeito Sr. Joaquim Francisco
da Silva Corado, brasileiro, residente e domiciliado a Rua José Casemiro,n° 36 Bairro Centro,
Manaus/AM, portador do CPF nº 006.822.922-49 e da carteira de Identidade nº 117921,
doravante denominada CONTRATANTE.
1.2 A empresa DR PUBLICA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, CNPJ n°
18.764.825/0001-10, estabelecida na ST SCN Quadra 05 Bloco A, Sala 1006, Entrada 50 –
Torre Sul, s/n° - Asa Norte – Brasília/DF, neste ato representada pelo seu proprietário, o Sr.
Marcos David de Aguiar, portador do RG n° 2.045.761 SSP/DF e do CPF n° 130.172.682-68,
residente e domiciliado à SHIS Q/17, conjunto 15, casa 04, Lago Sul – Brasilia/DF, doravante
denominada simplesmente CONTRATADO, e de acordo com as disposições contidas na leis
8.883/94 e 8.666/93 e alterações posteriores, celebram esta Carta Contrato, mediante as
seguintes cláusulas e condições:
Cláusula 1ª – DO OBJETO
O presente Contrato tem como objeto a Prestação de Serviços de Diagnóstico situacional de
saúde, compreendendo os seguintes serviços:
1) Consultoria em saúde para a Prefeitura Municipal de Amaturá, atendendo e prestando
serviços em Unidades Básicas de Saúde, hospitais públicos, filantrópicos, privados, clínicas
e serviços de diagnóstico;
2) Assessoramento e consultoria a instituições de saúde, realizando serviço analítico
sobre as políticas de saúde e implantação e implementação das mesmas e das áreas
financeiras e contábeis;
3) O processo efetivo da gestão de saúde pública a partir do acompanhamento
sistemático das atribuições dinâmicas e complexas deste setor, que inclui definição e
acompanhamento das atribuições dos recursos humanos e a organização administrativa,
criação e monitoramento dos protocolos clínicos e fluxos dos usuários e avaliação dos
indicadores de saúde, meios que quantificam e qualificam o processo de trabalho da gestão
municipal de saúde;
4) Serviços de consultoria, assessoria, treinamento, capacitação e educação continuada
vinculada ao processo de gestão da atenção primária à saúde;
5)
Execução de Consultoria em gestão de saúde pública buscando o
aprimoramento do trabalho dos gestores de saúde e sua equipe, auditando, acompanhando,
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capacitando e aprimorando o processo de trabalho buscando a qualificação de toda equipe
de saúde.
Cláusula 2ª – DA FORMA DE EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO
A Carta-Contrato será executada em regime de empreitada global.
Cláusula 3ª - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO
Por força deste Contrato, a CONTRATANTE compromete-se a pagar a quantia global de R$
72.000,00 (setenta e dois mil reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 6.000,00
(seis mil reais).
A CONTRATANTE se compromete em pagar até o 5° (quinto) dia útil de cada mês.
Cláusula 4ª – DO PRAZO
O prazo de vigência da Carta-Contrato é de (12) doze meses, a contar a partir de 13 de maio de
2019, findando o prazo em 12 de maio de 2020, podendo ser prorrogado por igual período,
mediante termo aditivo acordado entre as partes.
Cláusula 5ª - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas oriundas desta Carta-Contrato correrão por conta da seguinte dotação:
08 - Secretaria Municipal de Saúde
15.122.0011.2034 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 10 – Recursos Ordinários.
CLÁUSULA 6ª - IRREAJUSTAMENTO DE PREÇOS
O preço contratual não sofrerá reajustamento de qualquer espécie ou natureza.
CLÁUSULA 7ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Serão aplicadas sanções administrativas:
Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a Prefeitura poderá, garantida prévia defesa,
aplicar à Contratada as seguintes sanções:
a) advertência;
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b) multa, na forma prevista neste Contrato;
c) suspensão temporária de participar em licitação da Prefeitura Municipal
de Amaturá pelo prazo de 02 (dois) anos.
Pelo não cumprimento do prazo contratual, a Prefeitura Municipal aplicará à Contratada a
multa monetária correspondente a 0,1% (um décimo por cento) do saldo do valor contratual,
por dia de atraso, salvo se a justificativa do atraso for aceita pela Fiscalização da Prefeitura
Municipal. Caberá, ainda, a aplicação desta multa nos seguintes casos:
a) Não executar os serviços perfeitamente de acordo com o Projeto,
especificações e normas técnicas vigentes;
b) Dificultar os trabalhos de fiscalização dos mesmos;
c) Informar inexatamente à Fiscalização da Prefeitura Municipal sobre os
serviços executados.
Na aplicação das multas a que se refere o “caput” deste item, a Prefeitura Municipal se limitará
a aplicação de valores correspondentes ao percentual máximo de 20% do saldo do valor
contratual.
Ocorrendo qualquer possibilidade de se exceder o limite percentual prevista na Sub-cláusula
anterior, essa situação consistirá em motivo para que a Prefeitura Municipal rescinda
unilateralmente este Contrato, independentemente da aplicação das outras penalidades previstas
nesta Cláusula.
A multa será descontada dos pagamentos ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Se a multa aplicada for superior ao valor a ser pago, responderá a Contratada pela sua
diferença, que será cobrada judicialmente.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto esta deixar de recolher qualquer
multa que lhe for imposta dentro do prazo estabelecido.
As penas acima referidas serão propostas pela Fiscalização e impostas pela Autoridade
competente.
CLÁUSULA 8ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser alterado, através de aditamento, nos seguintes casos:
1.
2.
3.

Quando necessária a modificação do regime de execução, em face da
verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais;
Para prorrogação do prazo;
Unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para
melhor adequação técnica aos seus objetivos;
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b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites
permitidos pela Lei nº 8.666/93;
4. Por acordo das partes:
a) quando necessária a modificação do regime de execução, em face de
verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por
imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipação do pagamento;
c) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre
os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa
remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso
de força maior, caso fortuito ou fato príncipe, configurando área
econômica extraordinária e extracontratual.
11.1.5. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA 9ª - DA RESCISÃO DO CONTRATO:
O presente Contrato poderá ser rescindido:
1. ADMINISTRATIVAMENTE: pela Contratante:
- Pelo não cumprimento por parte da Contratada de cláusulas contratuais e
prazos;
- Em razão do cumprimento irregular de cláusulas e pelo atraso
injustificado no início da prestação dos serviços contratados;
- Pela subcontratação total ou parcial do seu objeto;
- Pelo não atendimento das determinações regulares da Fiscalização ou de
seus superiores;
- Incidir a Contratada em qualquer outra falta enquadrável nas prescrições
da Lei 8.666/93.
2. AMIGAVELMENTE pelas partes, desde que haja conveniência para a
Contratante;
3. JUDICIALMENTE, nos termos da legislação em vigor.
A Rescisão de que trata o item 1, desta cláusula, será determinada por ato escrito e unilateral
do Contratante, não cabendo à Contratada indenização de qualquer natureza.
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Cláusula 9ª – DO FORO
Fica eleito o FORO da Comarca de Amaturá para dirimir quaisquer questões oriundas deste
Contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que se apresente;
Cláusula 10ª - DA PUBLICIDADE:
O presente Contrato será publicado sob forma de extrato para fins de eficácia e amplo
conhecimento público.
E, por estarem assim justas e Contratados, assinam o presente documento em 04 (quatro) vias
de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADO retro
identificada, na presença das testemunhas abaixo, a tudo presentes.
Amaturá - Am, 13 de maio de 2019.
_________________________________
Prefeitura Municipal de Amaturá
Joaquim Francisco da Silva Corado
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
_________________________________
DR PUBLICA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
Marcos David de Aguiar
CNPJ n° 18.764.825/0001-10
CONTRATADO
Testemunhas:
1. __________________________

CPF: ______________________

2. ___________________________

CPF: _______________________
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