
tr

PREFEITURA TUNICIPAL DE PALMAS DE TONTE ALTO
ESTAOO DA BAHIA - CNPJ: 13.9E2-59o/OoO1-47

PRAÇA DA BANDETR/À. No 230. CENTRO - CEp 46.460_000
FONE: (77) 3662-2113 FAX: (77) 3€É.2-21't4

CONTRATO N" Oí2120í9- CR/PMA

INEXIGIBILIDADE N' 06/201 9. IN/PMA

PROCESSO ADMINÍSTRATIVO IN N" 01/20í9. ÍN/PMA

cLÁusuLA TERCEIRA - rX' PREçO

3.'t O preço a ser pago ao CONTRATADO será aferido mediante a aplicaÉo das
Tabelas do Sistema de Informações Ambulatoriais descrita na Resolução CMS 03/20.18,
em ügor, constante do Anexo ldo Edital de Credenciamento de no 001/20í9, sobre os
serviÇos efetivamente prestados.

GONTRATO QUE ENTRE SI, FAZEM O
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PALMAS DE MONTE ALTO E A CLíNICA
MÉDICA MAIS SAÚDE GBI LTDA ME, NA
FORMA ABAIXO:

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS DE i'ONTE ALTO, AITAVéS dO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS DE MONTE ALTO, CNPJ SOb NO.

11 .453.571/0001-06, com sede na PC DA BANDEIRA, 230, CENTRO, nesta cidade de
PALMAS DE MONTE ALTO, estado da BAHIA, CEP 46.460-000, por meio do seu gestor,
o Senhor Marcos Túlio Laranjeira Rocha, doravante designado simplesmente
CONTRATANTE, E CLÍNICA MEDIGA MAIS SAÚDE GBI LTDÃ ME, CNPJ SOb NO

22.156.966/0001-55, com sede na Rua Otáüo Mangabeira, 502 - Baino Bela Vista, na
cidade de Guanambi, estado da Bahia, neste ato representado por Danilo Vitor Novais
Almeida, brasileiro, casado, empresário, portador do CpF:014.62í.39t5g, RG:93g3SgO-
34 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua Otávio Mangabeira, No502, primeiro andar,
Baino: Bela Vista, Guanambi-Ba CEP:46430-000, doravante denominada apenas
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato para a prestação de Serviços de
Saúde em consultas especializada, que se regerá pela Lei Federal 8.666/93, mediante as
cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIiJ|EIRA - DO OBJETO

4.1 constitui objeto do presente de prestaçáo de serviços médicos através de clínicos
gerais, especialistas, exames, consultas e procedimentos ambulatoriais para
atendimento aos usuários do Sistema único de Saúde (SUS), da rede pública
municipal de saúde, interessadas em prestaÍ serviços de saúde nas especialidades
médica, no âmbito do Município de Palmas de Monte Alto, conforme Edital de
Credenciamento no. 001/20í9 e seus anexos, que serão desenvolvidos nas
instalações do CONTRATADO.

cúusut-A SEGUNDA - DA DorAçÃo oRçAirENTÁRtA
2.1 As despesas para o pagamento deste contrato conerão por conta dos recursos da
Dotaçáo Orçamentária a seguir especificada:

O5.O5.OOO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1O.3O1 ,O32.2.32O - GESTÃO DAS AÇOES DO TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
'10.30í .032.2.070 - GESTÃO DAS AÇóES DO FUNDO MUNtctpAL DE SAúDE
10.301 .032.2.260 - GESTÃO DO SUS
10.301.032.2.289. OUÍROS PROGRÂMAS DA SAÚDE
Elemêntos: 3-3.90.39.00.0000 - Oulros Serviços de Terceiro pessoa JuÍídica
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§ í' Nos preços computados neste contrato, estão incluídos todos os custos com salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, materiais empregados,
inclusive Íenamentas, utensílios e equipamentos uiilizados (quando nec'essãrios),
depreciaÉo, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumenús e quaisquer outú
custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiêl cumprimento, pelo
CONTRATADO de suas obrigaçóes.

§-2' O CONTRATANTE pagará, mensalmente, ao(a) CONTRATADO(A), pelos serviços
eÍetivamentê marcados pela "central de Marcação de consuhas", auaiàáoà e realizadàs,
os valores unitários de cada procedimento.

§ 30. O valor mensal do presente contrato é estimado em R$ i6.700,00 (dezesseis mil e
setecentos reais), tomando-se por base a média dos procedimentos dimensionados
conforme tabela abaixo, nos termos das propostas de preços oferecidas, cujo valor total,
até 31 de dezembro de 20í 9, estima-se em R$ 1 í 6.90ó,00 (cento e dezesseis mil á
novecentos reais).

§ 40. o valor estimado no parágraÍo terceiro desta cráusura, não imprica em nenhuma
previsão de crédito em favor do(a) CoNTRATADo(A), que somente fará jus aos valores
correspondentes aos serviços previamente autorizados pelo CoNTRATANTE e
eÍetivamente prestados pelo CONTRATADO.

CLÁUSULA QUARTA - DO REÀJUSTE

4.1 A Tabela de Preços da preÍeítura, constante do Anexo I do Edital de
credenciamento de no 00í/2019, poderá ser reaiustada, a critério da Administração, todas
às vezes em que for constatada a existência de circunstâncias que modiíiquem a iegular
prestação dos serviços pelos preços previamente Í'ixados.

PREFEITURA UUNICTPAL DE PALTAS OE TONTE ALTO
ESTAOO OA BAHTA - CNPJ: 13.982 59O/OOO1-47

PRAÇA DA BANDEIRA. No 23O. CENTRO - CEp 46.460-000
FONE'(77) 3662-2113 FA><: (i) 3É6Z_Zre

CúUSULA QUINTA- DO PAGAITIENTO

5.1 o pagamento devido à contratada será efetuado mensalmente, através de crédito
em conta corrente em ate 30 (trinta) dias, contados a partir da conferência e atesto da Nota
Fiscal/Fatura ou RPA no caso de pessoa física.

§ '!'Ca99 ocorra alguma inegularidade na emissáo da Nota Fiscal ou instrumento apto a
substituí-lo no câso de pessoa jurídica e RpA no caso de pessoa física, essa será devolüda
ao CONTRATADO para a devida regularização, caso em que o prazo para pagamênto será
recontado a partir da data de sua reapresentaÇão, sem erros.

ESPEGIALIDADES OFERTADAS

DESCRTçÃO QDE UND PREçO
UN|TÁRIO

PREçO
TOTAL

Consuha ambulatorial de
pecialista urologista
cirurgias).

medico es-
(pequenas 50 r 50,00 7.500,00

Ecocardiograma 30 200,00 6.000,00

Holter 24h 20 160,00 3.200,00

TOTAL í 6.700,00
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PREFEITURA TUNTCIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO
__ _ESTADO DA BAHTA _ CNPJ 13 9a2.590/OOO1_a7eRAÇA DA BANDEIFTA. Nô 230. cENÍRõ -ôECaó ioo_oooFONE: (77) 3662-2113 rtx: lizj'tàez_zrte

§ 20 A CONTRATANTE não arcará com eventuais acréscimos constantês na Nota Fiscar
ou. instrumento apto a substituí-ro no caso de pessoa jurídica e RpA ,o 

"aso 
ae l*srããfísica, que não estlverem previstos neste lnstrumento. 

'

§ 30 o CNPJ constante da Nota Fiscal ou instrumento apto a substituí-lo no caso de pessoa
.iurídica, e o CPF consignado no RpA, no caso de pessoa íísica, deverá 

"", o r""rã
registrado no presente instrumento, sob pena de não ser efetuado o pagamento.

§ 40 Deverá ser apresentado, juntamente com a Nota Fiscal ou instrumento apto a substituÊ
ro, no caso de pessoajurídica, e RpA no caso de pessoa física, relatório auxiliar detalhado,
discriminando os exames e/ou consuhas, seus varores unitários, ópia da 

"áriãit"çà" 
aJpedido de exame expedido pelo médico, nome completo do candidato/empregado, 'Cpf 
edata de realizaÉo do procedimento.

§ 5" o coNTRATADo deverá informar na Nota Fiscar ou instrumento apto a substituí-ro
lg."":o- de pessoa. iurídica, e RpA no caso de pessoa fÍsica, o nome ao fUúOóy.UfIgE]L 9E SAúDE, pessoa jurídica de direito ptiUfico intemo, inscrira no CNPJ ni1í.453.571/0001-06, com sede a praça da Bandeiia, dn, Centro, neste Municipio dePalmas de Monte Afto, estado da Bátria, CEp: 46.4'60_000, o núr"ro ao coní"io-"
obrigatonamente a identificação dos serviços prestados, o varor unitário e o varor totar d;pagamento pretendido, já incluído todos os impostos, taxas e encargos, além do nome e onúmero do banco, da agência e da conta conente p"r, 

"ràito 
do pãgamento.

CLÁUSULA SEffA- DO PRAZO

6.1 o prazo do presente contrato será até 31 de dezembro de 2019, contado a partir da
sua assinatura, podendo ser pronogado desde que observades as disposições aás g§ 1;
e 2 do ad.57 da Lei 8.666/93.

cLÁusuLA sÉIilA- DAs oBRtcAçÕEs Do coNTRATADo
7'1 Além das demais obrigações contidas neste contrato e deconentes de
determinaçáo legal, o CONTRATAóO obriga-se a:

l. executar os serviços ob,eto deste contrato de acordo com as especificaçóes e/ou
norma exigida, utilizando ferÍamentas apropriadas;

ll. garantir a conÍidencialidade dos dados e informaçôes do paciente;

ll!. 
. 
justificar ao responsáver regar pero paciente, por escriro, as razões técnicas

alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional necessário à
execuçâo dos procedimentos previstos neste credenciamento;
IV' respeitar a decisão do responsável legal pelo paciente ao consentir ou recusar
prestação de serviço de saúde, salvo nos câso§ de íminente perigo de vida ou obrigaçao
legal;

v. manter sob sua excrusiva responsabiridade toda a supervisão, direçáo e mão de
obra para execu@o completa e eÍiciente dos serviços objeto deste Contrafo;
Vl'. . respeitar e fazer mm que seus profissionais respeitem as normas de segurança do
trabalho, identificação, dísciplina e demais regulamentos vigentes, bem como at-entar'para
as regras de cortesia no local onde serão executados os sãrviços objeto deste contrató;
vll. 

.zelar 
pela boa e completa execuÇão dos serviços contratados e facilitar, por todos

gs melos ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo
CONTRATANTE, atendendo prontamente as observaÇões e exigências qú lhe forem
solicitadas;

vlll. eÍetuar pontuarmente o pagamento de todas as raxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atiüdades e/ou sobre a execução do objeio do presente
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PREFEITURA HUNICIPAL DE PALTAS DE IONTE ALTO
ESTADO DA EAH|A - CNpJ: 13.982.S9O/OOO1_47pBâç{D4 BANDETRÂ. N" 23o, CENTRó _-c-ecãó.ieo_ooo

FONE: (77) 3662-2 j 13 cax: fi21'zàsz-zre

contrato,. inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabarhistas dos seus
empregados;

lX. observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aprestação dos seus seMços;

x' apresentar, sempre que soricitado pero CoNTRATANTE, forha de pagamento de
seus profissionais, Guias de Recolhimento das contribuições sociais e pre;idenciári;s
(INSS, FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa ou Ía[ã de exibição dos mesmos, de
ser sustado o pagamento de quaisquer íaturas que lhes Íorem devidaô, ate o cumprimentã
desta obrigaÇão;

Xl. arcaf com todo e qualquer dano ou preju ízo material causado ao CONTRATANTE
e/ou a terceiros, inclusive por seus profissionais;

xll. providenciar e manter atuariT.das todas as ricenças e afuarás junto às repartiçôes
competentes' necessários à execução dos serviços objeio do presenté contreto:
xlll. providenciar e manter proÍissionais capacitados, em número suÍiciente ao bom
desempenho dos serviços objeto deste Contrato;

XlV. comunicar ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento.dos seMços, objeto do presente Contrato, inclusive indicando o nome do
responsável;

XV. pagar os selários e encargos sociais devidos pela sua condição de única
empregad-ora do pessoal designado para execução dos serviços ora mntratados, inclusive,
indenizações deconentes de acidentes de trabàrho, demissóes, etc, obrigando-se, ainda,
ao fiel cumprimento das regisraçôes trabarhistes e previdenciárias, sándo-rhe defeso
ínvocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las
para o CONTRATANTE;

xvl' responder perante o CONTRATANTE, pera conduta, freqüência e pontuaridade dos
seus profissionais designados para a execuÉo dos serviços objeto deste conrrato;
XVll. manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico,
pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, ressalvados os prazos previstos em Lei;

XVlll. não utilizar nem
experimentação;

permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de

xlx' justiÍicar ao paciente ou seu representanle, por escrito, as razões técnicas alegadas
quando da decisão de realizaçã-o de qualquer ato proÍlssional necessário à execuçã-o dos
procedimentos preüstos neste Credenciamento;

xx. respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestagão de serviço de
saúde, alvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;

xxl. colonár à disposição da secretaria Municipal de saúde o número total de serviços
para o qual foi credenciado;

XXll. esclarecer ao paciente do SUS e/ou seus responsáveis legais sobre seus direitos e
assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;

XXV. garantir ao paciente a confidencialidade dos dados e informaçóes sobre seus
exames;

xxvl. notiÍicar à secretaria Municipal de saúde de eventual alteração de sua razão social
ou de seu controle acionário e de mudança de sua Diretoria, contrato ou estatuto.
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PREFEITURA HUNICTPAL DE PALTAS OE MONTE ALTO
_ ESÍADO DA BAHI/q - CNPJ: t3_992 S9O/OoO1-47PRAÇA DA BANDEIR/À. No 23o cEúTÀó _ 

-C-ep ãó.ioo_oooFONE: (77) 3662_2113 itx: dt)'séz-z,nt

XXVll. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibiridade com as
obrigações aqui assumidas, todas as condi@es de habiritação e quarificaçao àxigioás ;
Credenciamento n. . 001/201g, da qual resuiou o presênte Contrato.

§ 1". os serviços seráo executados conforme âutorizaÉo fomecida pere secretaria de
Saúde.

§ 20. o coNTRATADo deverá iniciar os serviços em até 24 horas, após o credenciamento;
§ 3o. Para efeito de faturamenro, cada procedimento encaminhado pera secretaria
Municipal saúde garante um retomo dentro áo prazo de 30 (trinta) dir, 

"o 
üúriã aãêüs,

sem ônus para o credenciador;

§ 4". o número mensar de procedimêntos a serem rearizados será definido preüamente aomês da realização dos serviços pelo setor de Regulação, s"rpru i"spuiiànOo ainecessidades do Município e as determinaçóes preconiiadai peros princípios'norteadorài
da Administração púbrica, satvo em condifres de necessidàtede atónaiÀLnto oã Liõán"iã
e emergência;

cúusul-A otTAvA - DAs oBRtcAçôEs Do coNTRATAilTE
q í o CONTRATANTE, arém das obígações contidas neste contrato e decorentes dedeterminaÉo legal, obriga- se a:

l. pagar as despesas deconentes do presente Contrato;
ll. íacilitar o desempenho dos profissionais do CONTRATADO, designados para
execução dos servrços, objeto do presente Contrato_

PARÁGRAFO Út'ttco. os serviços serão efetuados nas instarações da contralante que
disponibilizará mão de obra deüdamente qualificada e treinada, sêm nenhum ônu; p;à;
contratada, com prena capacidade de desenvorver as atividades objeto deste contáo;
cLÁusuLA NoNA- Do REGtitE E DA FoRuA DE ExEcuÇÃo

9;1... . O Regime de Execução do presente Contrato será o de Empreitada por preço
Unitário.

PARÁGRAFO ÚNlco. o CoNTRATADO somente poderá transferir o presente contrato,
no todo ou em parte, ou subempreitar os serviços relalivos ao mesmo, com o êxpresso
consentimento por escrito da prefeitura, desde que o terceiro possua a mesma qualificação
aferida na época do Credenciamento.

cLÁusuLA DÉC|MA- DA F|SCAL|ZAçÀO

í0.1_ A Fiscalização dos serviços ora contratados será exercida pela secretaria Municipal
de saúde - FUNDO MUNrcrpAL DE SAúDE, denominada no presente instrumenno
contratual de Fiscalização, com poderes para:

I. transmitír ao CONTRATADO as determinaçóes que julgar nêcessárias;
ll. 

.-recusar os serviços que não tenham sido executiados de acordo com as condições
especifi cadas neste Contrato;

llll. comunicar ao coNTRATADo quaisquer deÍeitos ou inegularidades encontradas na
execução dos serviços, estabelecendo prazos para que as meimas sejam regularizadas.

§ í o. o credenciado Íacilitará o acompanhamento e a fiscalizaçáo permanente dos serviçose prestará todos os esclarecimentos que lhe forem soliátados pelos servidores da
Secretaria Municipal De Saúde.

§ 2o. A secretaria de saúde designará Íormarmente o servidor responsáver pero
acompanhamento e Íiscálização da execuçáo do objeto deste credenciamento,
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EI

PREFEITURA MUNrcIPAL DE PALTAS OE MONTE ALTO
_ ESTAOO DA BAHIA . CNPJ í 3.982 59O/OOO147
PRAÇA DA BANDE|R.A. No 23O. CENTRó _CeCle.aoo_ooo

FONE. (77) 3662-2113 r po<: rhl t€f.z_zrtt

competindo-lhe atestar a realizaÇão do serviço credenciado, observando as disposiçôes do
edital de credenciamento, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

§ 30. A aÇão ou omissáo total ou parcial da Fiscalização do CoNTRATANTE, não eximirá
o coNTRATADo de totar responsabiridade na execúção dos serviços objeto do presenr;
Contrato.

CLÁUSULA DÉCMA PRITEIRA- DAS PET{ALIDADES

íí'1 o descumprimenlo, paÍcial ou totar, de quarquerdas cráusuras contidas no presente
contrato sujeitará o coNTRATADO às sanções prevista na Lei Federal 8.666/93, iarantiJãa previa e ampla defesa em processo administrativo.

§ 1o. A inexecuçáo parcial ou totar do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para lícitar e conlratar cóm a prefeitura Municipal oe Éatmài
de Monte Alto e multa, de acordo com a graüdade da infração.

§ 20. A multa será graduada de acordo com a graüdade da infração, nos seguintes rimites
máximos: l- multa de 2o/o alé 5% do valor anuãl do presente contrato;
ll - muha dia de ate 1/60 (um sessenta avos) do varor mensar do presente contrato:

§ 30. A Administraçáo se reserva ao direito de descontar do pagamenlo devido à contratadao valor de qualquer muha porventura imposta em viriudã do descumprimento das
condições estipuladas no contrato.

§ 40. As multas previstas nesta. cláusula náo têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o coNTRATADo da responsabilidade de peráas e danos deconeãtes das
infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as prevista na Lei no 9666/93.

§. 1o. o CONTRATANTE poderá rescíndir administrativamente o presente contrato, nas
hipóteses previstas no aÍt. 78 da Lei 8.666/93.

§ 2' Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VllÍ do art. 7g da Lei g.666/93,
não cabe ao CONTRATADO direito a qualquer indenização.

CúUSULA DÉClttA TERCETRA - DO FORO

13.1 As. partes elegem o Foro da cidade de palmas de Monte Alto - Estado da Bahia,
que.prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que sela, para dirimir quaisquei
dúvidas oriundas do presente contrato.

E' por estarem assim justos e contratados, Íirmam o presente contrato em 02 (duas) vias
de. igual teor e forma na presenÇa das testemunhas que subscrevem depoiô de lioo e
achado conÍorme.
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PREFEITURATUNICIPAL DE PALMAS OE MOilTE ALTO
ESTADO DA EIAH|A - CNPJ: 13.982_59O/OOO1-47

PRAÇA DA BANDETRÂ. No 23O. CENTRO _ CEp 46.460_000
FONE: (77) 3662-2113 FAX (tZ) 36É2-2114

Palmas de Monte Alto, Bahia, em 30 de maio de 20í9

Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

TESTEMU A0l

c ICA M DICA iIÀS SA DE GBI LTDA iTE
CNPJ sob no 22.156.966/0001-55

DAI{ILO VITOR NOVAIS ALiTEIOA
CPF:014.621.395-58

CONTRATADA

//:5A)

MARCOS HA

E

é-

CPF:.{l JJ J. r<í -<- CPF
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