
• PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
ESTADO DA BAHIA 

•' 	" CNPJ N°  13.798.905I00019 

CONTRATO N°. 12912018—FMS 

CONTRATO DE SERVIÇOS NAS CONDIÇÕES QUE SEGUEM 
ENTRE SI, FAZEM: DE UM LADO O MUNIC1PIO DE OLIVEIRA 
DOS BREJINHOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
COMO CONTRATANTE, E DE OUTRO LADO, COMO 
CONTRATADO A EMPRESA EQUIPE CONSULTORIA LTDA EPP. 

o MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINI-IOS, Estado da Bahia, Entidade de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ 
Tio. 1179&90540001-09, com sede ria Praça João Nery de Santana - Cenho, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, 
inscrito no CNPJ sob o n°. 13.846.04110001-84, neste ato representada pela Gestora do Fundo a Sr' ZAIRE ORMONDE 
DE SOUZA ALMEIDA, inscrita no CPF sob o n°. 639.362.245-87, residente e domicihada na Rua Alfredo Alves de Brito, 244 
- Centro na cidade de Oliveira dos Brejinhos - BA e legalmente ratificado pelo seu Prefeito o Sr. Carlos Augusto Ribeiro 
Portela, brasileiro, casado, inscrito no RG sob o n° 9.550.076-5 SSP-SP e CPF (MF) sob o ne  673.985.298-72, residente e 
domiciliado na Rua Daniel Leite, 20 - Centro - Oliveira dos Brejinhos-Ba, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e de outro lado a empresa EQUIPE CONSULTORIA LTDA EPP, com sede na Av. Dorival Cayrnmi 
N°1.120, centro, CEP 41.611-510 SalvadoríBA, inscrita no C.N.PJJM.E sob N°. 02697419000170, neste ato representada 
eg&imente pehota) Sr.(a) Pauio Cesar Crorembergeï FreWas, bras ile iro, maior e capaz, portador(a) da cédula de ideritidiade 
n,° 15600121-70 SSP-BA e do C.P.F. n.° 227.796983-40, residente e domiciliado na cidade de Salvador-Ba, designado 
neste ato simplesmente CONTRATADO, RESOLVEM, em conformidade com as qualificações exigidas pela Lei Federal 
8.666193 e posteriores alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Este contrato tem por finalidade a contratação dos serviços de locação e 
manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de Faturamento 511-1/SUS (AtEI) e Recepção; assessoria técnica; 
capacitação de servidores e sua atualização para uso no Hospital de Pequeno Porte-HPP, deste Município. 

Paragrafo Único: Os serviços, objeto do presente contrato, correspondem aos submõdulos, abaixo descritos: 

a) Submódulo Assistência ao Paciente, instalado na Recepção: 
• Cadastro completo com os dados do paciente 
• Impressão personalizada de fichas de atendimento 

• Controle da agenda completa para cada médico, monitorando os horários disponíveis, quantidade de pacientes e turnos 

de atendimentos. 

• Coatrote de agenda dos feriados e datas comemorativas 

• Controle em separado dos diversos setores que são porta de entrada para o paciente, com acesso rápido a agenda dos 
consultórios médicos, salas de procedimentos, laboratório de análises clinicas (postos de coleta), emergências (PA) e 

internação. 

• Indicadores Estratégicos 
• Sistemas Informatizados 

b) Submódulo Faturamento SUS, Trabalha sempre atualizado e em conformidade cern os regramentos do 
ministério da saúde e controla de forma integrada os dados relacionados a: 

• AIH —Autorização de Internação Hospitalar 

• CNES - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

21 O presente contrato subordina-se ao regime de execução de empreitada por preço global, sendo dele decorrentes os 
seguintes direitos e obrigações: 

2.2 É de inteira responsabilidade do CONTRATADO o õnus com encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos e 
licenças concernentes à execução do serviço contratado, bem como indenizar todo e qualquer prejuízo material ou pessoal 
que possa advir direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade. 

1 - O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitações e qualificação, sendo suas obrigações. 
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II - Do CONTRATANTE: 
a) Designar pessoa do seu quadro devidamente habilitado para condução do veiculo locado do CONTRATADO; 
b) Pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipuladas na Cláusula terceira; 

Parágrafo único - É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E VIGÊNCIA: O preço dos serviços e condições 
de pagamento será no valor global de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a serem pagos em 06 (seis) parcelas 
de R$ 800,00 (oitocentos reais), cujo pagamento ocorrerá até o 20 (vigésimo) dia útil do mês subsequente, sob emissão 
da nota fiscal, que deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade junto ao FGTS, Fazenda FEDERAL, Fazenda 
ESTADUAL, Fazenda MUNICIPAL, Justiça do trabalho - CDNT, sob pena de retenção de pagamento até escoimada as 
irregularidades porventura apresentadas, sem nenhum ônus à CONTRATANTE. 

3.1 - O prazo de vigência do presente será de 09 de janeiro de 2018 à 30 de junho de 2018, contados da assinatura do 
presente termo, podendo ser prorrogado, à conveniência da contratante, nos termos definidos pelo au. 57 e seguintes da 
Lei n° 8666193. 

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 
4.1 O preço proposto, de acordo com o CONTRATADO, sofrerá reajuste de acordo com a variação do IPCA, em prazo não 
inferior a 01 (um) ano a contar da data da celebração do presente contrato, salvo alterações na legislação vigente ou 
motivos de tbrça maior devidamente justificado. 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO 

5.1 O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos citados nos Arts. 77 a 80, da Lei Federal 
n.° 8.666193 e suas alterações legais, podendo ainda ser rescindido: 

1 - pela inadimpléncia de uma das partes ao pactuado neste contrato, de tal forma que não subsistam condições para a 
continuidade do mesmo: 
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tomem inconveniente o prosseguimento de sua execução: 
III - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII do art. 79; 

CLÁUSULA SEXTA - DO VINCULO EMPREGATICIO 

6.1 O CONTRATADO é considerado, para todos os fins e efeitos jurídicos, como única e exclusiva responsável pelas 
obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos profissionais utilizados na execução dos serviços objeto do presente 
contrato, permanecendo o CONTRATANTE isento de toda e qualquer responsabilidade. 

CLAUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 O CONTRATADO fica ciente que o CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde, poderá solicitar a 
correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA para os fins de aplicação das penalidades 
previstas no contrato. 

7.2 As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 
deverão ser registradas pelo CONTRATANTE em documento próprio, produzindo, esses, registro de direito. 

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES: 

8.1 - Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir 
sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. 

8.1 -1 - Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios. 

8.2 - No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas do presente instrumento, a parte que não 
cumpriu deverá pagar uma multa de 10% do valor do contrato para a outra parte. 

CLÁUSULA NONA - PUBLICAÇÃO - o presente contrato será afixado no mural da Prefeitura Municipal, no prazo de 20 

dias, contados da data de sua assinatura. 

Fone/Fax: (77) 3642-2157 
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CLAUSULA DÉCIMA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, as despesas decorrentes do presente contrato correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária: 

02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
2070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
3.3.9.0.39.00- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
FONTE: (02) 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Oliveira dos 
Brejinhos - BA, para dirimir qualquer dúvida do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO - O CONTRATADO 
reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei n. 
8.66611993. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO - O presente contrato reger-se-á pelo disposto na Lei 8.666193, e 
os casos omissos, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas de direito civil pertinentes. 

E por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente contrato de prestação de serviços, em 03 (três) vias de 
igual teor, na presença de duas testemunhas. 

OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA, 09 de janeiro de 2018. 

OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
PORTELA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
ZAIRE ORMOND 	OUZA ALMEIDA 

CONTRATANTE E FISCAL DO CONTRATO 
PELA CONTRATANTE 

EQUIPXCOULTORIA LTD EPP 
Pyifo Cpr 

/ 
Cronemberger Freitas 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 
1—Nome -  ............. 	 2— 

Praça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos - BA - CEP 47530-000 
Fone/Fax (77) 3642-2157 
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CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, Estado da Bahia, Entidade de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ 
n°. 13.798.90510001-09, com sede na Praça João Nery de Santana - Centro, através do FUNDO MUNICIPAL DE SALDE, inscrito no CNPJ 
sob o n°. 13.846,04110001-84, neste ato representada pela Gestora do Fundo a $a  ZAIRE ORMONDE DE SOUZA ALMEIDA, inscrita no 
CPF sob o n°. 639.362.245-87, residente e domiciliada na Rua Alfredo Alves de Brito, 244— Centra na cidade de Oliveira dos Brejinhos - BA 
e legalmente ratificado pelo seu Prefeito o Sr. Carlos Augusto Ribeiro Portela. 
CONTRATADO; EQUIPE CONSULTORIA LTDA EPP, com sede na Av. Dorival Caymmi N01.120, centro, CEP 41,611-510 Salvador/BA, 
inscrita no C.N.P.J./M.F. sob N°. 02697419000170, neste ato representada legalmente pelo(a) Sr.(a) Paulo Cesar Cronemberger Freitas 
OBJETO: contratação dos serviços de locação e manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de Faturamento SIH/SUS 
(AIH) e Recepção; assessoria técnica; capacitação de servidores e sua atualização para uso no Hospital de Pequeno Porte-HPP, deste 
Município. 	 - 
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a serem pagos em 06 (seis) parcelas de R$ 800,00 (oitocentos 
reais) - 
DOTAÇAO ORCAMENTARIA: 
UNIDADE/ATIVIDADE/ELEMENTO/FONTE DE RECURSOS 
02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
2070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
3.3.9.0.39.00- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
FONTE: (02) 
FONTE: (02) 
ASSINATURA: 09 de janeiro de 2018. 
VIGENCIA CONTRATUAL: 09 de janeiro de 2018 à 30 de junho de 2018 
Carlos Augusto Ribeiro Portela/Prefeito 
Zaire Ornionde de Souza Almeida/Gestora EMS 

ATESTADO DE PUBLICAÇÃO 

Atesto para os devidos fins do direito, que o EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO, 
acima referenciado, fora publicado no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de Oliveira 
dos Brejinhos-Ba, ficando a disposição de todos, a partir do dia 12 de janeiro de 2016. 

Oliveira dos Brejinhos-Ba, 12 de janeiro de 2018. 

Joel Pe'(o Gomes 
Secretiy de Administração 

Ti i 

Praça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos - BA - CEP 47530-000 
Fone/Fax: (77) 3642-2157 
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I MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: EQUIPE CONSULTORIA LTDA - EPP 
CNPJ: 02.697.41910001-70 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima Identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas a' a 'd'do parágrafo único do art 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:/Irfb.gov.br > ou <http://ww.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1,751, de 211012014. 
Emitida às 16:36:25 do dia 0910112018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 0810712018. 
Código de controle da certidão: DAI F.3123.4E1 0.2764 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arte. 1130 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1961 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20180109609 

RAZÃO SOCIAL 

EQUIPE ADMIIqISTRACAO ASSESSORIA E REPRESENTACOES L 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ 

02.697.41910001-70 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou Jurídica acima 
Identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriorniente. 

Emitida em 0910112018, conforme Portaria no 918199, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:llwww.sefaz.ba.gov.br 

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de Inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretarie da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 	 Re1Certida014egava.rpt 



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC 
PUMS - Coordenadoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários 

Inscrição Municipal: 148.621/001-47 
CNPJ: 02.697.41910001-70 

Contribuinte: 	EQUIPE CONSULTORIA L-IDA - EPF 
Endereço: 	Avenida Dorival Caymmi,N° 1120 

COND: frItJLTIRESIDENCJA; QUADRA: 45; LOTE: 05/11; LOJA: 0007; 
NOVA BRASILIA DE ITAPUA 
41.611-510 

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, 
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser 
apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.18612006. 

Emissão autorizada as 15:52:47 horas do dia 09/0112013. 
Válida até dia 09104120 18. 

Código de controle da certido: 	2438.826D.A984.EF6C.941B.57BC.3D40.406F 

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço 
http://www.sefaz.salvadorba.gov.br , e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando 
o código de controle acima. 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: EQUIPE CONSULTORIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 02.697.419/0001-70 
Certidão n°: 138160138/2017 
Expedição: 05/10/2017, às 16:03:19 
Validade: 02/04/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que EQUIPE CONSULTORIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.697.419/0001-70, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução  Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestee: ondt©tst.jus.br  
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CEAÇERALÃ& 
CAIXA ECONÔ  

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0269741910001-70 
Razão Social: EQUIPE CONSULTORIA LTDA EPP 

Nome Fantasia:EQUIPE TECNOLOGIA EM SAUDE 
Endereço: AV DORIVAL CAYMMI 1120 QD45 LTOS/11 L107 / NOVA 

BRASILIA DE 1T / SALVADOR / BA / 41611-510 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere 
o Art. 7, da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação 
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 29/12/2017 a 27/0112018 

Certificação Número: 2017122913591415974910 

Informação obtida em 09/01/2018, às 16:28:15. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/CrfJCrffFgecFSJmprjmjrPapejasp?VARpes 	09/01/2018 


