
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS O= iiONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA - CNPJ: 13 942-59o4o-0q1-'11

pnec-nõÂÉÃru-ôElRA. N' ãsõ' cerurno - cEP- 46 460-000' 'Êo-úà-íizl ààãã-àirg FAx: (77) 3c62-2114

CONTRATO CRED NO Oí3/20í9. CR/PMA

INEXIGIBILIDAOE N" OO6/20í 9. IN/PMA

PROCESSO ADMINISTRATIVO IN NO OOl/2019. IN/PMA

CONTRATO QUE ENTRE SI, FAZEM O

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

PALMAS DE MONTE ALTO E A

Iâffi :'^?^:lJ:r 
RA rE rxE I RA-M E' NA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS DE MONTE ALTO, ATTAVéS dO

;U-N-OO r,AÚNiCiÊÁr- OE SAÚDE DE PALMAS DE MONTE ALTO, CNPJ SOb NO.

11.453.571/oool.06,comsedenaPraçadaBandeira'230,cENTRo,nestacidadede
pÀuans DE MoNTE ALTo, estado âa BAHIA, CEP 46'460-000, por meio do seu

slrtãi, ã Senhor Marcos Túlio Laranjeira Rocha. doravante. designado simplesmente

óôNiiúrÀNre, e Marcelo sitveira Teixeira-ME, CNPJ sob no 16.505.891/0001-78,

com seOe na Praça Getúlio Vargas, no 43' CentÍo' na cidade de Caetite' estado da

Bahla,cEp:46.400_000 neste atoiepresentado por Marcelo_silveira Teixeira, brasileiro,

caiao'o, médico, inscrito no CRúiee sob o n'8658 /BA, portador do CPF de

nàáq5.s+q.zz5-12 RG:1876138 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua Rubens de

Ár.ii N"t sO, arirro:São Vicente' Caetite-Ba, CEP:4640-0-000 doravante denominada

ãpã"á" côúiúTÁóA, resotvem cetebrar o presente contrato para a Prestação de

SLrviços de Saúde em consultas especializada, que se.regerá pela Lei Federal

8.666i93, mediante as cláusulas e condições a seguiÍ ajustadas:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui obieto do presente de prestação de serviços medicos êtravés de

.iini.or}ràit, espêcialistas' exames, consuftaÀ e procedimentos ambulatoriais para

ãià"àlr,i"ro aos usuários do Sistema único de Saúde (SUS), da rede pública municipal

de saúde, interessadas em prestar serviços de saúde nas especialidades médica' no

ãmbito do Município de palmas de Monte Atto, conforme Edital de cÍedenciamento no.

001i2019 e seus anexos, que serão desenvolvidos nas inslalaçóes do CONTRATADO'

CúUSULA SEGUNDA - DA DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos

da Dotação OrçamentáÍia a seguir especificada:

05.O5.OOO. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

iõ.ãõi.óãz i.àzo nEsrÀo DAS AÇóES Do rEro MUNtctpAL DÉ MÉDtA E ALrA coMPLEXIDADE

ió ãõi óãã ã.õzó - oetrÃo ons aÇôes Do FUNDo MUNIcTPAL DE sAÚDE

'10.30r.032.2.260 - GESTÃo Do sus
rõ ãór.osz z zos - ourRos PRoGRAMAS DA sAÚDE
gi"r""t"t s.a gO.as.Oo.oOOO - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídicâ

CúUSULA TERCEIRA - DO PREçO

3.1 O preço a ser pago ao CONTRATADO será aÍerido mediante a aplicação das

irO"fr" Oã SÀr"ma de lniormáçOás Ambulatoriais descrita na Resolução CM-S 03/2018,

"* ,igõr, constante do Anexo I'do Edital de credenciamento de no 001/2019, sobre os

serviços efetivamente prestados.

Página l de 7

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: M

A
N

O
E

L
 R

U
B

E
N

S V
IC

E
N

T
E

 D
A

 C
R

U
Z

 - 10/07/2019 09:57:08
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 1be352b3-1945-4bf1-bc4f-328b442a86da



PREFETTURA MUNICIPAL DE PALMAS OE MONTE ALTO
ESTADO OA BAHIA- ÇNPJ: 13-982's9O4o-0O1íZ

pRAcãõÂ BÃN-óEIRÂ. N" ãgo' ceNrno - cEP.46 460-000' 'Êo-úÊIiizi àae á-ztte FAx: (77) 3e62-2114

§ 10 Nos preços computados neste Contrato, estão incluídos todos os custos com

salários,encargossoclals,previdenciáriosetrabalhistas'todopessoal'materiais
á.pr"õàoà", iriclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados (quando

;J;""árÉ), àefreciaçao, alugueis, administração, impostos' taxas' emolumentos e

qúaisquer ouÍos custôs que,'direia ou indirétamente, se relacionem com o Íiel

cumprimento, pelo CONTRATADO de suas obrigaçôes'

§2.oCoNTRATANTEpagará'mensalmente,ao(a)CoNTRATADo(A)'pelosserviços
àr"tiúÃànt" marcados pãla ,cenÍal de Marcação de consultas", auditados e

realizados, os valores unitáÍios de cada procedimento'

§ 30. O valor mensal do presente contrato é estimado em R$ 21 200,00 (vinte e um mil

É áuzentos reais), tomando_se por base a média dos procedimentos dimensionados

conforme tabela abaixo, nos leimos das Propostas de Preços oÍerecidas, cujo valor

út. rte 31 de dezembro de 2019, estima-se em R$ 148'400,00 (cento e quarenta e

oito mil e quatrocentos reais).

§ 4o. O valor estimado no parágrafo terceiro desta cláusu

previsáo de credito em favo r do(a) CONTRATADO(A), que

correspondentes aos serviços previamente autorizado

la, não implica em nenhuma
somente fará jus aos valores
s pelo CONTRATANTE e

efetivamente prestados pelo CONTRATADO.

CúUSULA QUARTA- DO REAJUSTE

4.1 A Tabela de Preços da Prefeitura, constante do Anexo I do Edital de

Credenciamento de n" OOi/2019' poderá ser reajustada, a critério da Administraçáo'

toOã, as rerer em que for constãtada a existência de circunstâncias que modifiquem a

regular prestação dos serviços pelos preços previamente fixados'

CúUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento devido à Contratada será efetuado mensalmente' através de

crédito em cónta corrente em ate 30 (trinta) dias' contados a partir da conÍerência e

atesto da Nota Fiscal/Fatura ou RPA no caso de pessoa Íísica

§ 1o Caso ocorra alguma irregularidade na emissão da Nota Fiscal ou instrumento apto

ã substituí-lo no ca-so de pessoa jurídica e RpA no caso de pessoa física, essa será

àeváviaa ao CONTRATA|O para a devida regularizaÇão, caso em que o pÍazo paÍa

págamento será recontado a partir da data de sua reapresentaÇão' sem erros'

§ 20 A CONTRATANTE não arcará Com eventuais acréscimos constantes na Nota Fiscal

üu inrtir."ntã ápto a substituí-lo no caso de pessoa juÍídica e RPA no caso de pessoa

física, que não estiverem previstos neste lnstrumento'

§3"oCNPJconstantedaNotaFiscalouinstrumentoaptoaSubstituí.lonocasode
ier"oa iuriOica, e o CPF consignado no RPA, no caso de pessoa física' deverá ser o

ÃLtrã iãgútroo no presente iãstrumento, sob pena de não ser efetuado o pagamento'

ESPECIALIDADES OFERTADAS

PREçO
TOTAL

PREçO
UNITÁRIOUNDQDEDESCR|çÂO

15.000,00150,00Consultaí00Consulta ambulatorial de medico

especialista de cardiologia
3.000,00100,00Procedimento30EletÍocardio rama com laudo
3.200,00160,00Procedimento20Holter 24 horas

21.200,00TOTAL
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PREFEIÍURA MUNICIPAL DE PALMÂS OE MONTE ALTO
EsTADo DA BAHIA - CNPJ: l3-ea2-59o4o-oq1-'12

pnacãõÃãÃúoerne. r'r'ãso, ÓerurRo - cEP 46 46doo0
' 'Éô-úàIiizJààéí-z7tà FAX: (7713ao2-21l4

§ 40 Deverá ser apresentado, juntamente com-a Nota Fiscal ou instrumento apto a

iubstitui-lo, no 
"róo 

de pessoá iurídica, e RPA no caso de pessoa física' relatório

áriifài Oáiafn"Oo, discriminando os exames e/ou consultas, seus valores unitários,

ããôi" à" iàri"it"çáo do pedido de exame expedido pelo médico' nome completo do

candidato/empÍe!ado, CPF e data de realizaçáo do procedimento'

§S"oCoNTRATADOdeveráinformarnaNotaFiscalouinstrumentoaptoasubstituí-
io no 

"r"o 
de pessoa jurídica, e RPA no caso de pessoa física' o nome do FUNDO

üurlrõipÃióÉ êÁUDÊ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ no

i t.qse.szt iooot -06, com sede aPraça da Bandeira, s/n, Centro, neste Município de

paira" Oe Monte Átto, estado da eahia, CEp: 46.460-000, o número do contrato e

àüiiôãúri"ràrt" a identificação dos serviços prestados, o valor unitário e o valor total

ãã ãrgãr""i" pretendido, iá incluído todôs os impostos, taxas e encargos' além do

;^[;; núÀeio do banco, da agência e da conta corrente para crédito do pagamento.

CúUSULA SEXTA- DO PRAZO

6.lOprazodopresentecontratoseráaté31dedezembrode2019'contadoapartir
àa sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que observadas as disposições dos

§§ 10 e 20 do art. 57 da Lei 8.666/93.

CúUSULA SÉTIMA. DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATADO

7.1 Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de

deteÍminação legal, o CONTRATADO obriga-se a:

l.executarosserviçosobjetodesteContratodeacordocomasespeciÍicações
e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas;

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

lll.justificaraoresponsávellegalpelopaciente,porescrito'asrazóestécnicas
,làg"aá" quanao da decisão da nãõ realização de qualquer ato profissional necessário

à eiecução dos procedimentos previstos neste credenciamento:

lV. respeitar a decisão do responsável legal pelo. paciente ao consentir ou recusaÍ

piàS"çao ã" ."*iço de saúde, saivo nos casós de iminente perigo de vida ou obrigação

legal;

V. manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a superuisão' direção e mão de

obra para execução completa e eficiente dos serviços objeto deste Contrato;

Vl. respeitar e fazer com que seus proÍissionais respeitem as normas de segurança

ao traUaho, identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes, bem como atentar

pãà ãt t"ót"t de coÍtesia no local onde serãó executados os servigos objeto deste

Contrato;

Vll. zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar' por

toào, o. meios ao seu alcance, a ampla áção fiscalizadora dos prepostos designados

p"f" COrliúfnNÍE, atendendo prontamente as observações e exigências que lhe

forem solicitadasi

Vlll. efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou

venham a incidlr sobre as suas atúidades e/ou sobre a execuçáo do objeto do presente

Cóntrato, inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus

empregados;

lX.observarerespeitaraSLegislaçõesFederal,EstadualeMunicipal,relativasa
prestação dos seus serviços;

a
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PREFEITURA i,tUNlclPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA - CNPJ: 13'942-5s-olo-oq1-.1I

pnec-nõÂÉÃr'rbÊJne. r'r" ãso, cENTRo - cEP 46 460-tl00' 'Àio-úàIiizJàéãziirb FAx: (77)36o2-2114

X. apresentar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE' folha de pagamento de

.ãr. pÀhriionái", oriá, de Recolhimento das conrribuições sociais e previdenciárias

íINSS. FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa ou Íalta de exibição dos mesmos' de

I;;;;t"d; ã páô"r"nto de quaisquer faturas que lhes forem devidas' até o

cumprimento desta obrigaÇão;

Xl. arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo material causado ao

CONTRATANTE e/ou a terceiros, inclusive por seus protlsslonalsi

Xll. providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às

iàprrtlç'à"t competenles, necessários à execução dos serviços objeto do presente

Contrato;

Xlll. providenciar e manter profissionais capacitados, em número suÍiciente ao bom

desempenho dos serviços objeto deste Contrato;

XlV. comunicar ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade que interfiÍa no bom

ãnár."Àto ào, serviços, objeto do presente contrato, inclusive indicando o nome do

responsável;

XV. pagar os salários e encargos sociais devidos.pela sua condiçáo de única

LÀpr"gãdãi, àà pessoat designaão para execução dos. serviços ora contratados'

,à[rii", indenizaÇões decorientes de acidentes de trabalho' demissões' etc'

ãJiüã^áI,-"", 
"inda, 

ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias,

sendo-lhe defeso invocar a existência deste 
-Contiato para tentar eximir-se destas

obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE:

XVl. responder peÍante o CONTRATANTE, pela conduta' frequência e pontualidade

oãs'seri çironsrionais designados para a execução dos serviços obieto deste contrato;

XVll. manter sempre atualizado o prontuário medico dos pacientes e o arquivo médico'

p"ro ptriã Ài"-o de 1o (dez) anos, ressalvados os prazos previstos em Lei:

Xvlll. não utilizar nem permitir que terceiros ulitizem o paciente para fins de

experimentação;

XlX. justificar ao paciente ou seu representante, por escrito' as razões técnicas

ãleôaoái quanoo da decisão de realzação de qualquer ato profissional necessário à

exeiução dos procedimentos previstos neste Credenciamento;

XX. respeitar a decisão do paciente ao consentir ou.recusar prestação de serviço de

ràJ0", 
"tuã 

not casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;

XXl. colocar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde o número total de

serviços para o qual foi credenciadoi

XXll.esclareceraopacientedosUse/ouseusresponsáveislegaissobreseusdireitos
e assuntos pertinentes aos serviços oferecidosi

)üV. garantir ao paciente a conÍidencialidade dos dados e informações sobre seus

exames;

XXVI. notiÍicar à Secretaria Municipal de Saúde de eventual alteração de sua.razão

"ãàiri 
or-aà "", 

controle acionário e de mudança de sua Diretoria, contÍato ou estatuto.

xxvll. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com .as

ãirüàçá", alui assumidas, toáas as c'ondições de habilitação e qualificação exigidas

nó õr"à"n.i"r"nto n. o oO1/2019, da qual resultou o presente Contrato'

§lo.osserviçosserãoexecutadosconformeaulorizaçãofornecidapelaSecretariade
Saúde.
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{!l? pREFEtTuRA ÊtuNlclPAL DE PALMAS BE ttloNTE ALTo

@ "TàçffJâ:'t3#"'âx.}' 
s$liiJfr',ffi1-,'*âi'13â#r."

§ 2o.O CONTRATADO deverá iniciar os serviços em até 24 horas' após o

credenciamento;

§ 3o. Para efeito de faturamento, cada procedimento encaminhado pela Secretaria

ilunicipal Saúde garante um retomo dentio do prazo de 30 (trinta) dias ao usuário do

SUS, sem ônus Para o credenciador;

§4o.onúmeromensaldeprocedimentosaseremrealizadosserádeÍinidopreviamente
ão mês oa realização dos serviços pelo setor de Regulação' sempre respeitando.as

nã"àrrioãá". do Município e as determinações preconizadas pelos principios

nárteadores da Administração Pública, satvo em condições de necessidade de

atendimento de urgência e emergência;

CúUSULA OITAVA- DAS OBRIGAçÕES DO CONTRÂTANTE

S.loCoNTRATANTE,alemdasobrigaçóescontidasnesteContratoedecorrentes
de determinação legal, obriga- se a:

l. pagar as despesas decorrentes do presente ConÍato;

ll. Íacilitar o desempenho dos profissionais do CONTRATADO' designados para

execuçáo dos serviços, objeto do presente Contrato'

pAúGRAFO ÚNlCO. Os serviços seÍão efetuados nas instalações da contratante que

oi.pánioilr"ra mão de obra devidamente qualificada e tÍeinada, sem nenhum ônus para

a contratada, com plena capacidade de deôenvolver as atividades objeto deste contrato;

GúUSULA NONA- DO REGIME E DA FORMA DE EXECUçÃO

9.1 O Regime de Execução do presente Contrato será o de Empreitada por Preço

Unitário.

PARÁGRAFO UNICO. O CONTRATADO somente poderá transferir o presente

Conkato, no todo ou em parte, ou subempreitar os serviços relativos ao mesmo' com o

expressoconsentimentoporescritodaPrefeitura,desdequeoterceiropossuaamesma
quatificação aferida na época do Credenciamento'

CúUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAçÃO

10.1 A Fiscalizaçáo dos serviços ora contratad-os..será exercida pela Secretaria

ür"t.ió"r aà êrú.j" _ FUNDO 
'llUrutctpRl DE SAÚDE, denominada no presente

instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:

l'transmitiraocoNTRATADoasdeterminaçóesquejulgarnecessárias,

ll. recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as

condições especificadas neste Contrato;

llll. comunicar ao CONTRATADO quaisquer defeitos ou irregularidades en9gntlfl'j
ná e*"cuçao dos serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas seJam

regularizadas.

§ 'lo o credenciado facllitará o acompanhamento e a Íiscalização permanente dos

]e;õ;il";i;ra tooo. ã. 
"r.r"recimentos 

que the forem soticitados pelos servidoÍes

da Sécretaria MuniciPal De Saúde.

§ 2o. A Secretaria de Saúde designará formalmente.o servidor responsável pelo

à.ãtnpànnãÀ"ntà e fiscalização dã execução 
. 
do 

. 
objeto deste credenciamento'

"ãrpãti"Já-it " 
,testar a reatiiáção do serviço credenciado, observando as disposições

do eãital de credenciamento, sem o que náo será permitido qualquer pagamento'

) Página 5 de 7

./
/í

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: M

A
N

O
E

L
 R

U
B

E
N

S V
IC

E
N

T
E

 D
A

 C
R

U
Z

 - 10/07/2019 09:57:08
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 1be352b3-1945-4bf1-bc4f-328b442a86da



ú!f pREFEtTuRA MUNIcIPAL DE PALMAS DE iâoNTE ALTo

@ ;.à'="'Jâ?l1ff=''#'i"i[tJf,fii]if,li"l3ê#r.'."'

§ 3o. A ação ou omissão total ou parcial.dS.Flt*lt:9-1?.^qo CONTRATANTE' não

eximirá o CONTRATADO de toial responsabilidade na execução dos serviços objeto do

presente ContÍato.

cúusula oÉclMA PRIMEIRA- DAS PENALIDADES

11.1 O descumprimento, parclal ou total, de qualquer das cláusulas contidas no

oresente contÍato suieitara o õôNfúfnôO às sanções prevista na Lei Federal

ã.ãõilôã, ããt"r'tiãrã pt*ia e ampla defesa em processo administrativo'

§ 10. A inexecução parcial ou total do Contrato enseiará a suspensão ou a imposição da

à".f"ràiao Oàii,idoneidade para ticitar e contratar cóm a Prefeitura Municipal de Palmas

àã nilonie nfto e multa, de acordo com a gravidade da infração'

E 20 A mulla será qraduada de acordo com a gravidade da infração' nos seguintes

i.jt;, #;il";, t _-mutta de 2o/o alé 5% do valor anuat do presente contrato;

ll - multa dia de até 1/60 (um sessenta avos) do valor mensal do presente contrato;

§ 3o. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido.à

contratada o valor de quatquer Àulta porventura imposta em virtude do descumprimento

das condições estipuladas no contrato'

§ 40. As muttas pÍevistas nesta cláusula não têm caráteÍ compensatório e o seu

i"ü.nG"^,i,'iããJri.irl ã ôorlrnernoo da responsabilidade de perdas e danos

deóorrentes das infrações cometidas'

CúUSULA DÉCIMA SEGUNOA - DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial' deste Contrato 
^enselará 

a sua rescisão' com as

;Güãftir; contratuaii e as prevista na Lei no 8666i93'

§ 10. o CoNTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato' nas

Éipót"."" previstas no aÍt. 78 da Lei 8 666/93'

§ 20. Nas hioÓteses de rescisão com base nos incisos I a Vlll do art' 78 da Lei 8'666/93'

ia" 
"ru" 

áá CouTRATADo direito a qualquer indenização'

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 As partes elegem o Foro da Cidade de Palmas de Monte Alto - Estado da Bahia'

oue orevalecerá soure quahJei-*rttã, pàt mais privilegiado que seja' para dirimir

quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁS DE fiIONTE ALTO
ESTADO OA BAHIA - ÇNPJ: 13'882'59Oio-0O1-47

pRAcãôÀÉÁN-óÊrnl, n" ãso. ceNrRo - cEP.46 460-000
' 'Éô-úà:tizJàeoz+it'g FAx: (77)36s2-2114

E, por estarem assim .iustos e contratados' firmam o presente conttato em 02 (duas)

,iãi ã"1õràr t.o, e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido

e achado conforme.

Palmas de Monte Aho, Bahia, em 04 de junho de 2019

/(*r.r.- n2-1

MARCOS IO URANJEIRA ROCHA

SecretáÍio MuniciPal de Saúde
CONTRATANTE

TEST A0í

CPF a:rill.

MARCELO SI RA.ME

CNPJ no 1 6.505.891/0001-78
MARCELO SILVEIRA TEIXEIRA

CPF:345.544.325.72
NTRATADA

5

TES

CPF
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