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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAT DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

CNPI: 13.956.238/0001-37

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 2022029 . CPL- PMSB/MA
CONTRATO N9 2O2206030 CPL. PMSB/MA
ATA DE RIGISTRO DE PREÇO: 030/2022
PRf,GÃO ETETRÔNICO: N9 25/ZO?,2

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MIJNICIPAL DE SAÚDE,

ATRÁVÉS DA SECRETARTA DE SAIiDE DE SÀO BERNARDO E DO

OUTRO [,ADO A EMPRESA; PUBLICA ASSESSORIA F,M GESTAO

EMPRESARTAL LTDA

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a PREFEITURA M'.INICIPAL DE

SÃO BERNARDO/MA, âITAVéS dA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PCSSOA

jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o ne 13.956.238./0001-37, Situada na Rod. MA 034 NR

10 KM 03 - Abreu - São Bernardo, Estado do Maranhão, representado pelo Secretário SR. FRANCISCO DAS

CHAGAS CARVALHo, portador da Cédula de Identidade f 572348 e do CPF ne 182.609.1B3 -1.5, residente e

domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas âtribuições legais que lhe confere poderes para

celebrar com a empresa PUBLICA ASSESSORIA EM CESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPI: 36.148.383/0001'97,
sediada na Q ST SCN Quadra 5 Bloco A Sala no 1218 Bairro: Asa Norte Brasília - Dl', por intermédio de seu

representante lcgal DANIEL DE AMORIM ACUI^R portado da cart€ira de identidade nq 3167082 SSP/DF e do

CPF: 044.5 61.3 21-l6doravante denominada CONTRATADA, têm entre si iusto e pactuado, nos termos contidos
na proposta objeto doP/Ena025/2022, e PROCESSO ADMINISTRATM Ne -2022029 e da ATA DE REGISTRO

DE PREÇ0S NR. 03 0 /2022 qJc se regerá pela Lei n.0 8.666/93, mediante as cláusulas e condiçóes seguintes:

CLÁUSUL^ PRIMEIRÂ - Do oBIETo o presenre CoNTRATo tem por base legal o PRoCESS0 ADMINISTRATIV0

Ne 2O22O2g - CPL-PMSB, tendo por objeto contratação de empresa pâra execução dos serviços prestação de

consultoria e assessoria técnica administrativa, visando elaborar planeiamentos estrategicos, com o escopo de

dar suporte às polÍticas públicas para a Prefeitura de São Bernardo/MA. Integram o presente contrato.

independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada e ATA DE RECISTRO DE

PREçO. Coníorme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou

ou inexigiu, âo convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA . DO VALOR
O Valor global pela aquisição do objeto contratual é de R$: §!$!!!Q!! ( Quinhentos e noventa e oito mil e

novêcentos e noventa rêais) que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam

sobre o objeto do contrato.

LOTE I . ATEN O PRI - FASE 01

ITEM
sERVrçOS UND QTO VALOR

UND
VALOR

sERVrçO
TOTAL

1 Elaboração de Plano de Ação para aumento do
teto PAB por cada Equipe de Saúde da Família hora 72 93,1960 6.710,12

2 hora
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lmplantação de softwares ê sistemas de
informacão e qêstão por UBS
Treinamênto e qualificação da mão de obra com
base nos indicadores da APS por Equipe de
Saúde

hora 288 93,1292 26.821,23

4 Treinamento e qualificação da mâo de obra para
utilização dos softwares ê sistemas de
infoÍmação e gestão aplicáveis, por Equipe de
Saúde

hora 288 93,1960 26.840,47

5 Monitoramento ê gestão da Assistência
Farmacêutica Municipal desde da entrada até a
dispensação dos medicamenlos

UBS 't1 1331,4679 14.646,15

6 Monatoramento e avaliação dos indicadores por
UBS cadastrada no CNES

mes 't2 14.370,835 17 2.450,02

7 Elaboração de propostas de intêrvençóes para
melhoria dos indicadores

horas 288 93.1292 26.821,23

I Compilação de dados e elaborações de
relatórios das açôes

horas 288 93.1292 26.82',1,23

349.000,01

LOTE II - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FASE 02

ITEM
sERVrÇOS UND QTD VALOR

UND
VALOR

sERVIÇO
TOTAL

9 Elaboração de Plano Operativo para aumento do
teto da MAC

hora 72 70.07 4 5.045,38

10 lmplantação de softwares e sistemas de
informação e gestão por Serviço Especializado
existente, cadastrado no CNES.

hora 288 'l 16.7913 33.635,90

11 Trêinamento e qualificação da mão dê obra com
base no Plano Operativo

288 65,3687 18.826,í9

12 Treinamênto e qualificação da mão de obra para
utilização dos softwares e sistemas de
informação e gestão aplicáveis, por Serviço
Especializado existente, cadastrado no CNES.

hora 288 65,4260 18.842,71

13 Monitoramento e gestão da entÍada até a
dispensação dos medicamentos de alto custo,
por Serviço Espêcializado existente, cadastrado
no CNES.

14 avaliação da produção
italar

Monitoramento
ambulatorial ê h

e mes 12 10.092,089
5

121.105,07

'15 Elaboração de propostas de intervençõês para
melhorias na regulação dos serviços
es alizados

horas 288 70,0747 20.181,54

to Compilação de dados e elaborações de
relatórios, com basê na FPO e síntêses da AlHs
informadas

horas 288 70,0747 20.181,54

249.989,99

VALOR TOTAL DOS LOTES 598.990,00
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CúUSULA TERCEIRÁ . Dos REcURsos FINANCEIRoS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratâção da presente Iicitâção

correrão por conta de Recursos:

SAÚDE
10.301.0340.1015.0000 - MANUTENÇÂ0 D0 FUNDO MUNrCrp,{L DE SAÚDE
33903OOO - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0340.2062.0000 - MANUTENçÃO DO PROCRAMA SAÚDE DA FAM ÍLrA- pSF/BLATB

33903OOO _ MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0340.2063.0000 - MANUTENÇÀ0 D0 pROGRAMA SAÚDE BUCAL-pSB/BLATB
339O3OOO _ MATERIAL DE CONSUMO
1O.3O 1.O34O.2O66.00OO - NASF. NUCLEO APOIO AO SAÚDE DA FAMíLIA
339O3OOO _ MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0340.2067.0000 - MANUTENÇÃO pROG. NAC. MELH.QUAL. ATENÇÃ0 BÁSrCA-pMAQ
339O3OOO - MATERIAL DE CONSUMO

L0.301.0340.2071.0000 - TNCENTIVo A ATENÇA0 BASICA
339O3OOO - MATERIAL DE CONSUMO

L0.301.0340.2072.000 - MANUTENÇÂO DO PAB - FIXO
339O3OOO _ MATI.]RIAL DE CONSUMO
10.303.0340.2068.0000 - MANUTENÇÃO D0 pROc. ASSIT.FARMACEUTTCA BÁStCA-BL
33903OOO _ MATERIAL DE CONSUMO
r 0.305.0340.2070.0000 - MANUTENÇÃ0 DO PrSO DE VrGrLÂNCrA EPTDEMI0LÓGtCA
33903OOO _ MATIiRIAL DE CONSUMO

CL{SULA QUARTA - Dos ACRÉ§IMos E sUPREssÕEs
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas nlesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que se
fizerem necessários no fornccimento dos materiais, obieto deste contrato, ató 250lo [vintc e cinco) por ccnto do valor
inicial atuâlizado do contrato, em observância ao art.65 § 1o da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTÂ . Do PRÁzo DE VIGÊNCIA
O presente contrato entrârá em vjgor na data de sua assinatura e findar-se-á Íro dia 3l/1212022, podendo ser
prorrogado, após tnanifestação das partes cnvolvidas, mediantc Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei
ne 8.666/93, e suas alteraçôes.

CúUSULA sExTA - DA FISCALIZAçÂo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de âdministração: Sr. Izaniel Cutrim
Bogéa que podcrá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento
observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CúUSULA SÉTIMA . Do PAGAMENTo
0 pagamento será efctuado após apresentação da Nota fiscal corrcspondénte aos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve estar devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias
contâdos da data do atesto.

PARríGRÁFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na docurnentação fiscal será motivo de correçào por
parte da CONTRATADA c haverá, cm dccorrôncia, suspensão do prazo dc pagamento até que o problema seja
dofinitivamcnte sanad0.

PARJíGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularização
fiscal e com o Fisco Federal e com o [''undo dc Garantia por Tempo de Serviço - FCTS. 'l'al comprovaçâo scrá fcita
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante
transferência bancaria em conta corrente da CONTBATADA da calra econômica federal, Agência 0ó88 OP:
003 Conta corente 2299-0, .uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.
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mediante apresentaçãn de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso Xlll da

obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrâto, em compatibilidade com as obrigações por
eles assumidas, todas as condiçóes de habilitação e quâlificação exigidas na licitação.

PAúGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através
de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de

condições contrárias.

CI ÁUSUI A OITAVA . DO REÂIUSTF
0 valor do prcsente Contrato só podcrá ser reajustado durantc o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

CLÁUSULA NoNA - DAS oBRIGACÔES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contratoi
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entre outras obrigaçóes, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens,

estado de conservação e validadc dos produtos, anotándo em registro próprio todas as ocorrôncias
relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário a regularizâção das fâltás

ou defeitos observados;
c] Fornece a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita da

CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir dúvidas e orienta-la em todos os casos

omissosi
d) As decisóes e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão ser

solicitadâs, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;

el Receber o objeto do conEato na forma do art. 73, inciso ll, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMÂ . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRÂTADA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão otl transferênciâ, no todo ou em parte.

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Flntregar os serviços obieto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem

de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de 
^dministração, 

em

estrita observância a sua propostâ e ao Anexo VI, observãndo a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do

serviço para representá-lo na execução do contrato e prcstar esclarecimentos necessários ao

servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretâria

Municipal de Administração, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como

scndo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de scgunda a sexta-feira;

e) Cumprir fielmente o estabelecitlo nas clausulas e condições do presente contrato e de seus

documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislâção em ü8or para

perfeita execução do contrato;
iJ Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos

encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultãntes da execução do contrato e outros

corresPondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de

sua crip" ou dolo na execuçâo do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabi)idade em

face da fiscalização ou acompanhamento eÍêtuado pela Sccretaria Municipal dc Saúde;

h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o obieto deste conttato

em que se verificarem ücios, defeitos ou incorreções resultantes da execução'

clÁstILA DÉCIMA PRIMFTRA - NAS PENAI,IDADFS
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0 descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRAT DA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
su.ieitârá a CoNTRATADA as sânçôes preüstas na Lei Federal ne 8.666/93, apticando nos artigos 81 a 88.

PAR/íGRAFO PRIMERO - O atraso iniustificado no cumprimento do objeto deste Contrato suieitará a

C0NTRÁTADA, à multa de mora correspondcnte a 0,370 (três centésimos por cento] ao dia, sobre o valor do
fornecimento, até o limite de 100/o (dez por cento).

PARiíGRAFo SEGUND0 - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a C0NTRATANTE poderá, garantida â

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de irexecução total ou parcia) do Contrato, as seguintes sançÔes:

a) Advertência;
b) Multa de 10 0/o (dez por cento) sobre o valor do Contratoj
c) Suspensão temporária de pârticipação em licitação e impedimento de contratâr com a

administração, por prâzo não superior a 02 (dois] anos;

d] Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

e] As sanções preüstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas coniuntamente com a

prevista na alínea "b".

PARíGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA

e putrlicada no lornal 0ficial do Estado ou D0U, constando o fundâmento legal, excluídas os casos de aplicação das

penalidades de advertênciâs e multa de mora.

CL,ÁSULA DÉCIMA SEGUNDA . DA RESCISÂO

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as preüstas

em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, proietos ou prazos;

b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, espccificaçôes, projetos e prazos;

c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovâr â

impossibilidâde da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazÔs

estipulâdos;
d) - o atraso iniustificado no início da obra, serviço ou [ornecimento;
el - a paralisação do fornecimento, sem justâ causa e préúa comunicação à CONTRÂTANTE;

0 - e subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associaçâo da CO NTRATADA com outrem.

a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não

admitidas no edital e no contratô;
g] - o desatendimento das dcterminações regularcs cmanadas pelo servidor a comissão

ãesignada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretãria Municipal

de Secretaria Municipal de Administraçâo;
hl - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1a do arr 67

desta Lei Federal ne 8.666193i
il - a decretação ou a instauração de insolvência civil;

iJ - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;

kl - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que

prejudique a execuçào do contrato;
l1 - razôes de interesse públÍco, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

detenninadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a qre se refere o contrâto;

m] - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor

inicial do contrâto além do limite permitido no § 1q do arl 65 desta lei;

nJ - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a

120 [cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem

interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,

indcpendentemcnte do
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pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras ptevistas, assegurado a CoNTRATADA, nesses casos,

o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seia

normalizada a situação;
oJ - o atraso superior a 90 [noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE

decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave

perturbâção da ordem interna ou guerra, âssegurado a CONTRATADA o direito de optâr pela

suspensão do cumprimento de suas obrigaçôes até que sera normalizada a situação;

PAIII(GRAFO PHMEfRO - 0s casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARríGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
al determinada por ato unilateral c escrito da Administração nos casos enumerados nas

alÍneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidâs a termo no processo da licitaÇão, desde

que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da lcgislação.

Cuí§ULA DÉCTMA TERCEIRA. DO RECEBTMENTO DOS PRODUTOS

Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constânte nos anexos planilhas orçamentárias, parte

integrante deste.

PAkíGRAIO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços

que não satisnzerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a dispo.sição dâ

CONTRATADA, pâra serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal dc SÃ0 BtiRNARDO poderá scr concedido novo prazo

para recebimento dos serviços reieitado. Ocorrendo a rejeiçâo pela 2a vez, o contrato poderá ser rescindido. A

tOUtReTeDA.".á notificada para regularizar no prazo Máximo de L5 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir

nas penalidades previstâs no Art 87 da Lei n' 8.666/93;

cL{sULA DÉCIMÁ QUINTA - DAS ALTERÂÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, com as deüdas iustificativas, no caso previsto no arL da Lei n'8.666/93.

cLíUsULA DÉCIMA SEXTA . DA PURI-ICACÃO

»e'nt.o ao prazo de 20 [vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação em

resumo, do presente Contrato.

CLÁUSUM SÉTIMÁ . DO FORO

0 foro da comarca de sÂ0 BERNARDo no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou

pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de ;cordo, dePots de lido e âchado o presente instrumento

al teor e forma, assinado pelas partes

SAO BERN

munhas abai
orme,

lavrado em 3 (trêsl vias de igu

ITRANCI c0 l) CHAGAS VALHO

o-MA,09 DE IUNIIO DE 2022
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ESTADO DO MARANHÃO
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cPF Na 182.609.183-15

PUBLICA ASsESsORIA EM GESTAO 
^ssinàdodêroímr 

dis ital por PUBU c^ AssEsso 8r^

EMPREsARIAL LrDA:36r 48383ooor e7 ffi:', lâ,"r#:'::T.ilh13À16148r43ooor 
e7

PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CNPI: 36.148.3I3/0001-97

DANIEL DE AMORIM AGUIAR
CPF:044.561.321-16

RePresentantc

TESTEMTJNHAS:

CPF

CPF
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