
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARINHANHA - BAHIA

Pra9a Depulado Henrique Brito, 344 - Centro 
CNPJ: 14.105.209/0001-24

CONTRATO DE GESTAO N°. 038 / 2021 
Dispensa de licita$ao 029/2021 
Processo Administrativo 035/2021

CONTRATO DE GESTAO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, DE UM LADO, O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE DE 
CARINHANHA, E, DO OUTRO, O 
INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A 
MODERNIZAQAO DA GESTAO PUBLICA 
- IMODERNIZAR DECORRENTE DO 
PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE 
LICITAQAO N° 029/2021.

Instrumento contratual, que entre si celebram o MUNICIPIO DE CARINHANHA-BA, inscrita no 
CNPJ sob n.° 14.105.209/0001-24, atraves do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
CARINHANHA-BA, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob n° 11.747.165/0001- 
48, com enderego na Rua Francisco Timoteo, ‘ s/n, nesta cidade de Carinhanha - Bahia, 
representada por seu secretario municipal, o senhor Fabncio Barreto Nogueira, portador da 
Identidade n° 07124868 44 SSP/BA e CPF n° 005.591.865-41, residente e domiciliado a Rua 
Francisco Timoteo, 464, SUDENE, Carinhanha - BA, doravante denominada CONTRATANTE, e 
o Institute Nacional de Amparo a Modernizagao da Gestao Publica - IMODERNIZAR, CNPJ 
n° 19.531.727/0001-23, situado a Rua Padre Argemiro Guimaraes, n° 26, Centro, Riachao do 
Jacuipe - BA, CEP: 44.640-000, neste ato representada pelo Sr. Leonardo Oliveira da Silva, 
conforme procuragao, portador do documento de identidade n° 16444368-17 SSP/BA, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 046.080.085-01, doravante denominada apenas CONTRATADA, celebram o 
presente contrato, referente ao processo de Dispensa de Licitagao 029/2021, em conformidade 
com a Lei 8.666/93 e alteragoes posteriores, devidamente ratificado pela Prefeita Municipal em 
22/02/2021, dentro das clausulas e condigoes seguintes.

[CLAUSULA P'RIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato de Gestao, a realizagao de atividades de 
Planejamento, Gestao, Execugao das agoes de servigos complementares para desenvolvimento 
das atividades de saude, visando atender as necessidades da secretaria municipal de Saude de 
Carinhanha - BA

1.1

CLAUSULA SEGliNDA - PRAZO i

2.1 O presente Contrato tera vigencia de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de 
sua assina:ura, podendo ser reinscidido anteriormente.

CLAUSULA TERCEIRA - RECURSOS FINANCEIROS

3.1 Os recursos financeiros para execugao do objeto deste Contrato serao obtidos mediante:

I - Repasses financeiros provenientes do Poder Publico;
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Pra$a Deputado Henrique Brito, 344 • Centro 
CNPJ: 14.105.209/0001-24

ii - Doagdes, legados e contribuigdes de entidades nacionais e estrangeiras;
in - Receitas advindas da utilizagao de seus espagos fisicos, quando autorizado pela
CONTRATANTE;
IV - Rendimentos de aplicagoes dos ativos financeiros.

CLAUSULA QUARTA^REPASSES FINANCEfROS"" ' "...  .. "

Pela execugao do objeto deste contrato, a CONTRATANTE repassara a CONTRATADA, 
no prazo e condigoes constantes deste instrumento a importancia mensal de R$ 696.030,29 
(Seiscentos e noventa e seis mil, trinta reals e vinte e nove reals), totalizando o valor de R$ 
4.176.181,74 (Quatro Milhoes, Cento e Setenta e Seis Mil, Cento e Oitenta e Um Reals, Setenta 
e Quatro Centavos), equivalente a 6 parcelas.

4.1

Os pagamentos aos fornecedores dos Qrgaos e Entidades da Administragao Publica 
Municipal Direta e Indireta somente serao efetuados mediante credito em conta corrente mantida 
no BANCO DO BRASIL

4.2

O valor do contrato sera repassado em 06 (seis) parcelas mensais, que serao pagas de 
forma integral, ate o 5° (quinto) dia util de cada mes. Os valores serao empenhados e pagos 
mediante medigao.

4.3

Todos os repasses da CONTRATADA serao realizados exclusivamente mediante 
Transferencia Eletronica Disponivel (TED) em que fiquem registradas a destinagao do valor e a 
identificagao do respective credor ou beneficiario.

4.4

Os recursos financeiros repassados a CONTRATADA poderao ser aplicados no mercado 
financeiro, desde que os resultados dessa aplicagao se revertam, exclusivamente, aos objetivos 
deste contrato.

4.5

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAQAO ORQAMENTARIA

5.1. As despesas deste contrato correrao por conta dos recursos da Dotagao Orgamentaria 
abaixo especificada:

Projeto/Atividade Elemento de despesa PonteUnidade Gestora
Piso de 

Atenglio BSsica - PAB
14- SUS2065

2066 - Incentive Ag6es 
B£sicas de Vigildncia 
Sanitaria,

14-SUS

14-SUSIncentivo ao 
Saude

2068 -
Programa
Familiar,

02
3.3.9.0.39.00.00
Outros Servigos de 
Terceiros - Pessoa 
Jurldica.

Fundo 2070 - Gestao das 
Ag6es do Fundo 
Municipal de Saude,

08.01
Municipal de Saude Rec.lmp.Transf.lmp.-

Saude-15%

2080 - Vigilancia em

001-2319.53U2
ttWfflUTOMIPj
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Pra$a Deputado Henrique Brito, 344 - Centro 
CNPJ: 14.105.209/0001-24

14-SUSSaude - ECO, 2260 - 
Manuten^ao do SUS,

Service de2303
Atendimento M6vel as 
Urggncias - SAMU, 14-SUS

2324 - CEO - Centro
Especialidade 14-SUSde

Odontoldgicas

Agdes2330
Emergenciais 
Combate 
Coronavirus (COVID 
19)-Saude________

14-SUSde 02ao
Rec.lmp.Transf.lmp.-
Saude-15%

CLAUSULA SEXTA - DO PROJETO BASICO

8.1 E parte deste Contrato o Projeto Basico de Saude a serem executados e com os respectivos 
prazoa contratual.

CLAUSULA SETIMA - ALTERAQAO CONTRATUAL 1
7.1 O presente contrato podera ter o seu valor reajustavel, excepcionamente e, somente quando 
constatado a necessidade para a manuntengao dos servigos.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAgOES DA CONTRATADA

8.1 Para o atendimento de suas competencias cabe a contratada, alem do projeto basico, bem 
como dos diplomas legais que regem a presente contratagao, as seguintes responsabilidades:

I. Atendimento indiferenciado aos usuarios dos servigos objeto deste Contrato;'
II. Indicagao de que, em caso de extingao da Entidade, o seu patrimonio, os legados e as

doagoes que Ihe forem destinados, bem como os excedentes financeiros decorrentes de 
suas atividades, serao incorporados ao patrimonio do Municipio ou ao de outra Entidade, 
qualificada na forma desta Lei, ressalvados o patrimonio, bens e recursos pre-existentes ao 
Contrato ou adquiridos com recursos a ele estranhos; ^

III. Adogao de praticas de planejamento sistematico das agoes da Entidade; mediante v 
instrumentos de programagao, orgamentagao, acompanhamento e avaliagao de suas (J 
atividades, de acordo com os servigos a serem prestados;

IV. Estipular como limites e criterios a serem utilizados para despesas com remuneragao, 
salaries e vantagens de qualquer natureza no pagamento dos dirigentes e empregados da 
Entidade, sendo utilizados niveis compativeis com os valores medios de mercado praticados 
na rede privada de saude;

V. Conhecimento das alteragoes de perfil epidemiologico do territorio interfiram na 
operacionalizagao.dos servigos, para do contrato.

VI. Contratagao de profissional com remuneragao superior aos limites estabelecidos na 
programagao, em casos excepcionais, e carater temporario, pela Entidade, mediante

0001*2319.531.7
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARINHANHA - BAHIA

Pra$a Deputado Henrique Brito, 344 - Centro 
CNPJ: 14.106.209/0001-24

autonzagao previa e expressa do orgao deliberative, visando a continuidade da prestagao 
dos servigos. A contratagao devera ser imediatamente submetida a apreciagao do Poder 
Publico, atraves da Secretaria Municipal da area de atuagao da entidade, e nao importara 
em incremento dos valores do Contrato;

VII. Obrigatoriedade de publicagao ao final do contrato, no Diario Oficial do Municipio, de 
demonstragoes financeiras, elaboradas em conformidade com os principles fundamentals de 
contabilidade e do relatorio de execugao do contrato de gestao;

VIII. Obrigatoriedade de comprovagao de que a entidade possui regulamento proprio para 
contratagao de obras e servigo, compras e contratagao de pessoal com recursos publicos 
concedidos a titulo de fomento, atendendo aos principios constitucionais da Administragao 
Publica;

[CLAUSULA NONA - OBRIGAQOES DA CONTRATANTE J*

9.1 A CONTRATANTE, alem das obrigagoes contidas neste contrato por determinagao legal 
obriga-sea:

I. Disponibilizacao de instalagoes fisicas da Unidade Assistencial, montada e organizada 
conforme determine o projeto arquitetonico, com o devido controle patrimonial;

II. Realizar tempestivamente o repasse dos recursos financeiros a contratada, de acordo com o 
estabelecido neste Contrato e demais instrumentos de programagao e selegao;.

III. Proceder a publicagao resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na 
imprensa oficial ate o 5° (quinto) dia util do mes seguinte ao da assinatura;

IV. Prestar esclarecimentos e informagoes a contratada que visem oriente-la na cofreta 
prestagao dcs servigos pactuados, dirimindo as questoes omissas neste instrumento assim 
como Ihe dar ciencia de qualquer alteragao no presente Contrato;

V. Eliminar fatores restritivos a flexibilidade da agao administrativa e gerencial da contratada 
com vista a propiciar condigoes para o alcance de seus. objetivos, assegurando-lhe a 
necessaria autonomia administrativa;

VI. Realizar o Acompanhamento e Avaliagao do Contrato, mediante designagao formal de 
Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao do Contrato;

[CLAUSULA DECIMAL-RECURSOSlHUIKIANOS^; rga^ K;

10.1 A CONTRATADA contratara pessoal para a execugao de suas atividades, sendo de sua 
responsabilidade os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, assim como todo e 
qualquer passive trabalhista, resultantes da execugao do objeto do presente contrato, sendo o 
Municipio responsavel solidario.

Par£grafo Unico: Estipular como limites e criterios a serem utilizados para despesas com 
remuneragao, salaries e vantagens de qualquer natureza no pagamento dos dirigentes e 
empregados da Entidade, sendo utilizado niveis compativeis com os valores medios de mercado 
praticados na rede privada de saude.

[clausula decima primeira - rescisao contratuac
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARINHANHA - BAHIA

Pra^a Deputado Henrique Brito, 344 - Centro 
CNPJ: 14.105.209/0001-24

11.1. A CONTRATANTE podera rescindir, a qualquer tempo, visando a substitui5ao deste 
Contrato, por um chamamento pubico ou outra modalidade que a Administra$ao entender ser a 
melhor, sendo cuitado os valores referente a prestagao dos servigos ate a data estipulada para a 
rescisao;

11.2. A rescisao do contrato devera ser precedida da abertura de Process© Administrativo, 
assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da Entidade, individual e 
solidariamente, pelos danos e prejuizos decorrentes de sua agao ou omissao:

I. Pela CONTRATANTE, nas hipoteses de:
a) O Municipio apresentar razees de interesse publico para a rescisao, de alta relevancia e 

amplo conhecimento;
b) Descumprimento, ainda que parcial, das clausulas, dos pianos, dos objetivos, decorrente 

de ma gestao, culpa, dolo ou violagao da lei ou do estatuto social por parte da Entidade;
c) Nao atendimento as recomendagoes decorrentes da fiscalizagao realizada pela 

Secretaha Municipal responsavel pelo servigo/atividade transferido, expressas nos 
relatorios da Comissao deAvaliagao; _ .

d) A Rescisao do Contrato importara na reversao dos bens permitidos, dos valores 
entregues a utilizagao da Entidade e dos servidores cedidos, sem prejuizo de outras 
sangoes cabiveis.

e) No case da Rescisao do Contrato venha a incorrer a descontinuidade no cumprimento 
das oorigagoes assumidas pelo Contrato, cabera ao Municipio assumir a execugao dos 
servigos ou atividades quer foram transferidas, podendo viabilizar outros meios idoneos 
que assegurem a manutengao dos servigosessenciais.

f) Podera ser rescindido o Contrato da Entidade que praticar qualquer ato ilicito. fraudulento 
ou simuiado, bem como que descumprir qualquer das clausulas. preyistas no Edital ou no 
Projeto de Transferencia ou qualquer forma, fizer uso de falsa declaragao, simulagao de 
enderegos, descumprimento dos horarios de atendimento previamente estabelecidos, 
adulteragao de documentos exigidos para inscrigao ou servigos credenciados, ou assinar 
e receber pelos procedimentos realizados por profissionais nao capacitados ou 
habilitados, independentemente do ressarcimento e indenizagao dos prejuizos a que der 
causa.

Por acordo entre as partes reduzido a termo, tendo em vista o interesse publico.

11.3. A CONTRATADA continuara a prestagao do servigo apos a apresentagao da denuncia 
cheia ate a conclusao do Process© Administrativo para a rescisao contratual.

11.4.Serao assegurados a contratada o contraditorio e a ampla defesa, nos termos dos Art. 49 
§ 3°, Lei 8666/93 e Art. 5°, LV da CFB.

jCPB'ilEEClpBKKlUPNllgWpEBil'ME'NTlHMilpilAL ' '

12.1. As obrigagoes protraidas para alem do termo final do contrato nao induzem sua 
prorrogagao, sendo o contrato considerado extinto quando do termino da sua vigencia, devendo a 
CONTRATANTE prosseguir com as medidas necessarias a comprovagao, pela CONTRATADA
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do cumprimento de obrigagoes eventualmente remanescentes.

Paragrafo ^rimeiro: Quando do encerramento deste contrato, independente dos motivos que o 
ocasionararr, devera a contratada devolver a contratante todos os bens moveis e imoveis cujo 
uso Ihe fora permitido nas mesmas condigoes de conserva5ao e uso de quando recebidos pelo 
Contratante.

13.1. A CONTRATADA respondera administrativamente pela qualidade e eficiencia da execugao 
do contrato:

13.1.1 A entidade vencedora respondera administrativamente pela qualidade e eficiencia da 
execugao integral do contrato.

13.1.2. Sem exclusao da responsabilidade criminal e civil por danos morais ou ffsicos a terceiros, 
nos termos da Lei, a entidade responsavel pela execugao do contrato respondera 
administrativamente por falhas ou erros que vierem a acarretar prejuizos ao Municipio de 
Carinhanhs-BA.

13.1.3.0 descumprimento total'ou parcial das bbrigagoes assumidas sujeitara a credenciada as 
sangoes previstas na Lei n.° 8.666/93, no que couber, em regulamentos, sem prejuizo das 
demais com imagoes legais:

Advertencia por escrito, caso ocorra atraso do inicio da prestagao do servigo em ate13.1.3.1.
10 (dez) dias da data fixada.

Suspensao temporaria do direito de contratar com a Administragao, por prazo nao13.1.3.2.
superior a 02 (dois) anos.

Na hipotese de pratica de faita grave, conforme o caso aplica-se a penalidade de13.1.3.3.
suspensao pelo periodo necessario a sua apuragao, levando-se em consideragao tambem o 
codigo de etica da respectiva categoria profissional que tenha dado causa a faita, assegurado o 
contraditoric e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da sua ciencia. Sao
considerados os casos de:

I - Condenagao definitiva por pratica de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributes;

II - Pratica de atos ilicitos visando prejudicar o contrato;

Hi - Pratica de atos ilicitos que demonstrem nao possuir a Entidade idoneidade para contratar 
com o Municipio de Carinhanha-BA.

\No caso de retardamento imotivado na execugao dos servigos o Municipio podera13.1.3.4.
aplicar a Entidade multa de:

a) multa de 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o 30° (trigesimo) dia de atraso, sobre 
o valor da fatura de servigos nao realizados, ou, ainda, sobre o valor da fatura 
correspondente a etapa do cronograma fisico de servigo nao cumprido, e/ou suspensao

■Q0Q1-23
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de 3 (tres) meses;
b) multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura de 

execucao de services, realizados com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que nao 
tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e/ou 
suspensao de 3 (tres) meses;

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura de execugao de servigos, realizados 
com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho 
ou documento correspondente, e/ou suspensao de 6 (seis) meses.

13.1.3.5. Paralisar servigos sem justa causa e previa comunicagao a Administragao: multa de 
10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensao 
de 12 (doze) meses, a depender do prejuizo causado a Administragao Publica Municipal.

13.1.3.6. Recusar-se a assinar o contrato ou a receber a nota de empenho: multa de 15% 
(quinze por cen:o) sobre o valor do contrato ou empenho e/ou suspensao de 06 (seis) meses.

13.1.3.7. Quebrar sigilo, em contrato, de informagoes confidenciais sob quaisquer formas: multa 
de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato e declaragao de ihidoneidade, por um prazo de 
02 (dois) anos.

13.1.3.8. Praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos da licitagao ou do contrato, apresentar 
documentos falsificados, adulterados ou- invendicos nos processes licitatorios,. sofrer 
condenagao definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer 
tribute: declaragao de inidoneidade por um prazo de 02 (dois) anos.

13.1.3.9. A suspensao temporaria do fornecedor cujo contrato com a Administragao Publica 
Municipal esteja em vigor impedira o mesmo de participar de outras licitagoes e contratagoes no 
ambito do Municipio ate o cumprimento da penalidade que Ihe foi imposta.

13.1.3.10.Quando aplicadas, as multas deverao ser pagas espontaneamente no prazo maximo 
de 05 (cinco) dias ou serao deduzidas do valor correspondente ao valor da fatura referente ao 
mes subsequente ou, ainda, cobradas judicialmente pela Secretaria Municipal da Gestao.

13.1.3.11.As penalidades estabelecidas em lei nao excluem qualquer outra prevista no contrato, 
nem a responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar a contratante ou a terceiros 
erh.consequencia do inadimplemento das condigoes contratuais.

13.1.3.12.0s danos e prejuizos serao ressarcidos a contratante no prazo maximo de 48 (quarenta 
e oito) horas, contado da notificagao administrativa a contratada, sob pena de multa.

13.1.3.13. As sangoes previstas neste edital sao independentes entre si, podendo ser aplicadas de 
forma isolada ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, a depender do 
grau da infragao cometida pelo adjudicatario.

13.1.3.14. Em qualquer hipotese de aplicagao de sangSes sera facultada a defesa-previa do 
interessado no respective processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimagao.

■23
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13.1.3.15.As multas sao independentes e a aplicagao de uma nao exclui a das outras, sendo 
possivel a aplicagao de multas cumulativamente as demais penalidades previstas nos subitens 
13.1.3.2 e 13.1.3.7 deste Contrato.

Paragrafo Unico: Sera a CONTRATADA responsabilizada administrativamente por falhas ou 
erros na execugao do contrato que vierem a acarretar prejuizos ao Municfpio de Carinhanha-BA, 
sem exclusao da responsabilidade criminal e civil por danos morals ou fisicos a terceiros, nos 
termos da Lei.

14.1 Se o Contratante identificar que o CONTRATADA tenha participagao em praticas corruptas, 
fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas, na licitagao ou na execugao do Contrato, o Contratante 
podera, apos 14 (quatorze) dias da notificagao ao CONTRATADA, cancelar o fornecimento de 
acordo com os termos do contrato, bem, como nas disposigdes sobre rescisao, aplicando esta 
rescisao conforms os termos dos subitens da feferida Clausula.

14.2 Para os efeitos desta clausula:

14.2.1 “praticas de corrupgao”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agao de servidor publico ho pfocesso de 
licitagao ou na execugao de contrato;

14.2.2 “pratica fraudulenta”: signified qualquer ato ou omissao de falsificagao, inclusive 
falsidade ideologica, consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, urn 
individuo para obter beneficio financeiro de outro de qualquer ordem, ou com intengao. de evitar 
o cumprimento de uma obrigagao;

14.2.3 “pratica colusiva”: significa uma combinagao entre duas ou mais partes visando alcangar 
um fim indevido, inclusive influenciar indevidamente as agoes de terceiros;

14.2.4 “pratica coercitiva”: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a 
qualquer parte interessada ou a sua prophedade para influenciar de modo incorreto as agoes de 
uma parte;

14.2.5 “pratica obstrutiva”:

(e.1) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigagoes ou fazer 
declaragoes falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigagao 
do organismo financeiro multilateral, sobre alegagoes de uma pratica de corrupgao, fraude, 
coergao ou colusao; e/ou ameagar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta nao revele 
qualquer fato que seja de seu conhecimento em relagao a questoes relevantes para a 
investigagao, ou para impedir que recorra a investigagao ou a conduza, ou,

(e.2) atos cuja intengao seja impedir materialmente o exercicio do direito de q organismo 
financeiro multilateral promover inspegao ou auditorias.
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARINHANHA - BAHIA

Pra$a Deputado Henrique Brito, 344 - Centro 
CNPJ: 14.105.209/0001-24

14.3 Rejeitara uma proposta de adjudicagao se concluir que o licitante indicado se envolveu, de 
forma direta ou por meio de um agente, em pratica corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou 
obstrutiva ao concorrer ao contrato em questao;

14.4 Declarara viciado o processo de licitagao e cancelara a parcela do emprestimo alocada a 
um contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuario ou de um 
beneficiario de qualquer parte dos recursos emprestimo envolveram-se em praticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de licita^ao ou de 
impiementa9ao do contrato em questao, sem que o Mutuario tenha adotado medidas oportunas 
e adequadas, satisfatorias ao organismo financeiro multilateral, para combater essas praticas 
quando de sua ocorrencia, inclusive por falhar em informar tempestivamente o organismo 
financeiro multilateral no momento em que tomou conhecimento dessas praticas;

14.5 Impora sanpoes a pessoa fisica ou juridica a qualquer tempo, em conformidade com seus 
procedimentos de sanpoes aplicaveis, incluindo declara-la inelegivel publicamente, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para (i) a outorga de um.contrato financiado pelo 
organismo financeiro multilateral e (ii).ser um subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor 
ou prestador de servigo designado de uma empresa elegivel a quern se esta outorgando um 
contrato financiado pelo organismo financeiro multilateral.

14.6 Se algum funcionario do CONTRATADA tiver envoivimento em praticas ' corruptas, 
fraudulertas. colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a licitagao ou durante a execugao do 
contrato esses profissionais devem ser retirados da equipe imediatamente.

14.7 O CONTRATADA devera permitir, e fara seus SubCONTRATADAs e Subconsultores 
permitirem, que o organismo financeiro multilateral e/ou pessoas designadas pelo organismo 
financeiro multilateral possam inspecionar o local e todas as contas e registros-relatives a 
execugao dc Contrato e a apresentagao da proposta, e ter as contas e registros auditados por 
auditores designados pelo organismo financeiro multilateral, se o mesmo solicitar.

14.8 O CONTRATADA e seus SubCONTRATADAs e Subconsultores devem observar com 
atengao a clausula sobre [Praticas Corruptas ou Fraudulentas], que preve, nomeadamente, que 
os atos desdnados a impedir materialmente o exercicio de inspegao do organismo financeiro 
multilateral e do direito de efetuar auditoria prevista nesta Sub- clausula constituem uma pratica 
proibida e sujeita a rescisao do contrato (bem como a uma determinagao de inelegibilidade, de 
acordo com as Diretrizes de Aquisigoes do Banco).

Cl!A D S ULWd E CIM ATQ UI NT fl^ DI SSPSjQOESXjE RAiS

15.1 A CONTRATADA podera a qualquer tempo e mediante justrficativa apresentada a v 
CONTRATANTE, proper a devolugao de bens ao Poder Publico-Municipal, cujo uso fora a ela 
permitido e cue nao mais sejam necessaries ao cumprimento do objeto contratual;

15.2 Sam prejuizo do acompanhamento, da fiscalizagao e da normatividade suplementar 
exercidas pela CONTRATANTE sobre a execugao dos servigos previstos no presente Contrato, 
a CONTRATADA reconhece a prerrogativa de controle e autoridade normativa da
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARINHANHA - BAHIA

Pra$a Deputado Henrique Brito, 344 - Centro 
CNPJ: 14.105.209/0001-24

CONTRATANTE, ficando certo que a alteragao decorrente de tais competencias normativas sera 
objeto de termo aditivo ou de notifica^ao dirigida a CONTRATADA;

O Municipio podera assumir a execugao dos servigos que foram transferidos, a fim de15.3
manter a sua continuidade na hipotese de risco quanto ao regular cumprimento das obrigagoes 
assumidas noContrato;

15.4 Os servigos objeto deste contrato nao podem sofrer solugao de continuidade durante todo 
o prazo da sua vigencia, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a 
inteira responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vinculo de subordinagao dos 
trabaihadores para com a entidade contratada, sobre os quais mantera estrito e exclusive 
controle.

|Hap8BBW8BIBK8BcTA - do foro -
16.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da; Comarca de Carinhanha/BA, dirimir todas e 
quaisquer controversias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, ficando a parte vencida sujeita ao pagamento de custas judiciais e 
honorarios advocaticios que forem arbitrados

E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 
presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma; perante as testemunhas abaixo- 
assinadas, a tudo presentes. , >

Carinhanha-BA, 22 de fevereiro de 2021.

^o!lO ■ - m
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fabricio Barreto Nogueira 
Secretario Municipal de Saude 

Contratante

INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A 
MODERNIZAQAO DA GESTAO PUBLICA - 

IMODERNIZAR
CNPJ/MF 19.531.727/0001-23

Contratada

Testemuntaa 2

Ki
CPF: ctol.QOk'OHfr toT'pp 7 '

o&MdJoS-O
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CARINHANHA • BAHIA filUMi

13 CONTRATOS - EXTRATOSSISwifSKaas mu ?,''

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
ESTAPO DA BAHIA

CNI’.I - 14.105.200/0001-24 
I’m*,”! I!em'ic]ue Hriti'. n" 344 —Ccnlro 
Clil1: 46.445-000 — Curiiiliiiiihii - HA

Extrato de contrato

Contrato de Gestao: 038/2021.
Dispensa de licita^ao: 029/2021.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, pessoa jundica de direito publico, inscrito 
no CNPJ sob n° 11.747.165/0001-48, com enderepo na Rua da Chacara, 445, Loteamento 
Antonio Franpa, Centro, nesta cidade de Carinhanha -Bahia.
Contratado: institute Nacional de Amparo a Modernizapao da Gestao Publica - 
IMODERNIZAR, CNPJ n° 19.531.727/0001-23, situado a Rua Padre Argemiro Guimaraes, 
n° 26, Centro, Riachao do Jacuipe - BA, CEP: 44.640-000.
Objeto: realizapao de atividades de Planejamento, Gestao, Execupao das apoes de 
servipos complementares para desenvolvimento das atividades de saude, visando atender 
as necessidades da secretaria municipal de Saude de Carinhanha — BA.
Vigencia: 22 de fevereiro de 2021 a 22 de agosto de 2021.
Valor total bruto: R$ 4.176.181,74 
Valor mensal bruto: R$ 696.030,29
Dotapao orpamentaria: Unidade: 08.01 - Fundo Municipal de Saude Projeto/Atividade: 
2065 - Piso de Atenpao Basica - PAB, 2066 - Incentivo Apoes Basicas de Vigilancia 
Sanitaria, 2068 - Incentive ao Programa Saude Familiar, 2070 - Gestao das Apoes do 
Fundo Municipal de Saude, 2080 - Vigilancia em Saude - ECD, 2260 — Manutenpao do 
SUS, 2303 - Servipo de Atendimento Movel as Urgencias - SAMU, 2324 — CEO — Centro 
de Especialidade Odontoldgicas e 2330 - Apoes Emergenciais de Combate ao 
Coronavirus (COViD 19) - Saude Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros 
Servipos de Terceiros - Pessoa Jundica.

1;te documcnto I'oi assinado (h/jita!monte por PROCEDI! BAHIA Proce-samorAo e Ortiiica^iio de Docurnenlos rk-l.rrinieof. !..Ti).A hr; 17:,‘.4 horn:; do di-v IG/03/20'.?.!.

. x-.
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200 *000 •891*361

BRASIL Acesso a Infornagao Participe Services Legisla^ao Canais

gyr Receita Federal
certidAoA

I MINISTERIO DA FAZENDA 
f Secretaria ca Receita Federal do Brasil 
u, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFETTOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DfVIDA ATIVA DA UNIAO

Nom i: INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA - 
IMODERNIZAR 

CNPJ: 19.531.727/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer divides de 
respqnsabilidade do sujeito passKo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 
exigibilidade suspense nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina 
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. nao constam inscrigoes em 
Nacional (PGFN).

rme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern

1
com

sua

Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda

Confc
negat os mesmos efeitos da certidaoiva.

Esta certidao e valida para c estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo para 
todos os orgaos e fundos piblicos da administragao direta a ele vincuiados. Refere-se a situagao do 
sujeito passivo no ambito d£ RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 
nasa meas a a d do parag-afo unico do art. 11 da Lei nD 8.212, de 24 de julho de 1991. P

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

1751' 2/10/2014.
Validol ate 06/04/2021.
Codigb de controle da certidao: Fq52.89BA.7E60.3685 
Qualq jer rasura ou emenda 'nvaliclara este documento.

sua autenticidade na Internet, nos

Nova Consulta ^==j] Prepare pigina 
awsw para impressao
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S ECRETARIA DA FAZEN DA

Certidao Ncgativa de Debitos Tribotarios

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo
Tributario do Estado da Bahia)i"

Certidao N°: 20210577538

RA2AO SOCIAL

INS 11 I U I O NACIONAI, l>l. \MPAKO A MODKKNIZAU DA (VLS I .

INSCRIQAO ESTADUAL CNPJ

19.531.727/0001-23

Fica certificado que nao constam, ate a prese
identificada, relate

nte data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima 
as aos tributes administrados por esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelpcimentos quanto a inexistencia de debitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competencia da Procuradona Gera! do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publics do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer cebitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida cm 09/02/2021, conforme Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de
emissao.

sua

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO RODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FA2ENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

Valida com a apresentagao conjunta do cartao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.

»■

IVigina I dc I KdCcniilaoNcgniivii.ipi
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MUNICIPAL DE RIACHAO DOJACUIPEPREFEITURA

RIACHAO DOJACUIPE - BAHIA
i

! DIRETORA DE ADMiNISTRACAO TRIBUTARIA

Certidao Ne: 00000009

CERTIDAQ NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS
V

iMSTITUTL) KAC DE AMPAR0 A MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICAContribuin-e:

Endereco: RLA PADRE A^GEMlRO GUIMARAES, 26 CENTRO

Complemeno

RIACr AO jOJAQIIFE - BACirfade/UF:

cPF/cr,pj: L95317270D3123

lnscH;aa Estacual.'RG:

lnscH;aa Municipal: 0051i200149

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de 
responsab dace do sujeito pas:;ivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

E certificado cue n§o constem 
e inscricoes e*n divioa ativa do

oendencias em seu nome, relativas a creditos tributarios 
^lunicipio, administrados pela Fazenda Municipal.

r
Esta certidlc refere-se exclus 
Fazeida Municipal.

ivamente a situapao do sujeito passive no ambito da.

s GERAOA EM. C JVi2/2029 D*:44;0: lorino te Brasil &
EMITIDA m C 7;i2/2C2n G?:44:l& ii=ra'ia Brasilia 
VALID A ATE: 37/33/2021.

CHAVE DE VA1.IDACAO: TipFjgrP

Verifique a au lanticidade dessa certidao acess; ndo o portal:

linTjima- is rarnlir.-ni.iTa'I.',

Oualquer rasura au emenda invalid-ra ^ste documento.

Ik. |.
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200'000*891*261

F^yAria 1 de 3.

i-'ODl';R JUDJCi ART.0 
JRRTICA PJO TRAHALilO

CERTIDAO N^GATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

19.531.727/0001-23CNPJ
Certidao n5: 21636201/^020
Expedigao: 04/09/2020, 
Validade: 02/C3/2021 - 
de sua expedigao.

as 12:14:13
180 (cento e oitenta) dias, contados da data

PJ sob o n° 19.531.727/0001-23, NAO CONSTA doCert.Lfica-se que o CN 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

ase no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

rativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Certidao emitida com b 
Trabalho, acrescentado 
na Resolugao Administ 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao.
Certidao expedida sem indicagao do nome/razao social, tendo em 
vista que o CPF/CNPJ consultado nao figura na ultima versao da base 
de dados da Receita federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal

- TST. Para saber a situagao desse CPF/CNPJ, 
FB (www.receita.fazenda.gov.br).

Superior do Trabalho 
consult© c sitio da R
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (hutpr/Zwwu.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAgAC IMPORTANTE
Do Banco Nacion.al de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificagao das pessoas naturals e juridicas 
inadLmplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecIdas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentes ou a recoJ.himentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

l" l;: : . i 'K-; .
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