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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA
Praça Benjamin Constant , 18 - CEP 46900-000 - Fone: (75) 3331-2211
C.N.P.J. 11.235.051/0001-19 WWW.seabra.ba.io,org.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° FMS 0468/2019
Ref.: CREDENCIAMENTO 03/2019

TERMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
QUE ENTRE SI CELEBRAM COMO
CREDENCIANTE, O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE SEABRA-BA., E DE OUTRO COMO
CREDENCIADO, RENATO FAGNER CORREIA
MARTINS, NA FORMA DESTE CONTRATO.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a
Praça Benjamin Constant n.° 18, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 11.235.051/0001-19, neste
ato represento pelo Gestor/Secretária Municipal de Saúde, o LEANDRO ATHAYDE DE
SOUZA, brasileiro, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 016.267.325-66 e
portador do RG. n° 09952652-24/SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Ana Nery N° 726,
Centro, Seabra-BA., doravante denominado de CREDENCIANTE, e o Sr. RENATO FAGNER
CORREIA MARTINS, portador do CPF 036.910.174-01, CRM/BA., 17426, residente na Rua
18 de Maio, Centro, Itaberaba - BA., CEP 46.880-000, resolvem celebrar o presente
CONTRATO,
SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA
disposições da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, nos preceitos de Direito Público,
aplicando-se lhes supletivamente, o princípio da Teoria Geral dos Contratos e as disposições
de Direito Privado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto o Credenciamento de pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s)
para integrar cadastro de prestadores de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), com a
finalidade de prestação de Serviços Médicos especializados, com a disponibilidade de
profissionais capacitados, para prestação dos serviços de forma ininterrupta de segunda a
domingo, inclusive feriados, destinado aos pacientes atendidos nos PSFs (Programa Saúde
da Família) das Unidades dos PSF do Bairro Nossa Senhora das Graças e Povoado do
Velame, na Unidade de Pronto Atendimento 24horas - UPA 24Hs, no Centro de Saúde Aloísio
Rocha, no CAPS e na Vigilância Epidemiológica, nas diversas especialidades constante no
termo de referência, para atendimento da demanda da Secretaria/Fundo Municipal de Saúde
de Seabra/BA., em quantidades e especificações contidas no Anexo I (Termo de Referência)
e demais anexos do Edital de Credenciamento 03/2019 e Proposta/Adesão da Credenciante.

PARÁGRAFO ÚNICO - DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
A aquisição deste Contrato as quantidades e observações constantes do Objeto do Edital de
Credenciamento n° 03/2019, parte integrante deste Contrato, com motivação e finalidade
descritas no Projeto Básico do órgão requisitante.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA E DO PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO DOS
PRODUTOS

elaborado de acordo com a minuta examinada a aprovada pela
BA., observadas as
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2.1. Da forma:
2.1.1. Os serviços deverão ser prestados obedecendo rigorosamente às cláusulas do Edital,
do Projeto Básico e seus anexos.
2.2. Do prazo de início de fornecimento dos produtos/serviços:
2.2.1. A Credenciada deverá iniciar a prestação do serviço imediatamente após a assinatura
do Termo Contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO DE
ENTREGA
3.1. Do local de execução dos serviços^3.1.1. Os serviços serão realizados nas dependências da Credenciante, em um dos locais
selecionados pela contratada relacionados no parágrafo único da Cláusula Primeira, onde
estarão instaladas toda a infra-estrutura e tecnologias necessária à realização dos serviços
demandados pela Secretaria de Saúde.
3.2. Do prazo de entrega dos produtos:
3.2.1. Os serviços deverão ser prestados no prazo estipulado no Termo de Referência, a partir
da assinatura deste contrato e mediante Ordem de Serviços.

CLÁUSULA QUARTA- DA LICITAÇÃO
A contratação da credenciada operou-se por Inexigibilidade de Licitação, conforme
disposições contidas no Processo Administrativo para Contratação por meio do
Credenciamento N° 03/20419, além de submeter-se, também aos preceitos de direito público,
aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de
direito privado.

CLÁUSULA QUINTA-DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADA
5.1. - Pessoa Jurídica:
5.1.1. Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, Preposto(s)
que tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do
contrato.
5.1.2. Disponibilizar pessoal em quantidade suficiente para a prestação dos serviços.
5.1.3. Apresentar relação nominal, com respectiva identificação dos seus funcionários,
comunicando obrigatoriamente as alterações em seus quadros funcionais.
5.1.4. Apresentar mensalmente a Secetaria/Fundo, até o dia 25 de cada mês, a escala por
especialidade referente ao mês subsequente com nome dos profissionais que realizarão os
plantões assinada pelo Diretor Executivo, Diretor Geral e Diretor Técnico, conforme lista de
profissionais previamente apresentada durante a fase de habilitação ao credenciamento
5.1.5. Atender de imediato às solicitações quanto a substituições da mão-de-obra entendida
como inadequada para a prestação dos serviços.
5.1.6. Manter a disciplina nos locais de trabalho, retirando, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas após a notificação, qualquer empregado considerado com conduta
inconveniente pela Administração.
5.1.7. Manter atualizado e disponível a todos os funcionários, as instruções por escrito de
norma de conduta de segurança biológica, química, física, ocupacional e ambiental, bem
como procedimentos em casos de acidentes.
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5.1.8. Abster-se de realizar cobrança por quaisquer serviços, fornecimento de medicamentos,
ou exames necessários à boa assistência ao cliente do SUS, ficando a Credenciada, sujeita à
aplicação das penalidades administrativas, civis e penais decorrentes de tal ato.
5.1.9. Assegurar que, em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto ou alegação, o
beneficiário da Credenciante (usuário do SUS) será tratado de forma discriminatória.
5.1.10. Atender aos pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário,
cumprindo as diretrizes da Política Nacional de Humanização - PNH, ressaltando-se a
vedação de solicitação de assinaturas em formulários em branco.
5.1.11. Assumir, eximindo a Credenciante de todas e quaisquer obrigações, despesas e
encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor,
relativo a seus empregados, utilizados para a execução dos serviços ora credenciados, em
nada se solidarizando a Credenciante quanto ao cumprimento destas obrigações.
5.1.12. Comunicar a Credenciante a ocorrência de qualquer irregularidade de que tenha
conhecimento.
5.1.13. Comunicar à Credenciante, verbalmente, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas e,
por escrito, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimento
que a impeçam, mesmo que temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidade
relativos à execução do contrato, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou força
maior.
5.1.14. Dar ciência imediata e por escrito à Credenciante referente a qualquer anormalidade
que verificar na execução dos serviços.
5.1.15. Emitir relatórios dos procedimentos e serviços realizados diariamente e ao final de
cada mês emitir Relatório Consolidado de Medição (Faturamento), o qual se constitui em
subsídio para a Avaliação dos serviços realizados.
5.1.16. Esclarecer aos pacientes seus direitos e demais assuntos referentes aos serviços
oferecidos, justificando aos mesmos, por escrito, as razões técnicas quando da não realização
de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos previstos neste
instrumento.
5.1.17. Fornecer, sempre que solicitado pela Credenciante, os comprovantes de quitação das
obrigações trabalhistas e do recolhimento dos encargos sociais de funcionários utilizados na
execução da presente licitação.
5.1.18. Garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes;
5.1.19. Indicar ao Gestor do Contrato o Responsável Técnico pelos serviços prestados,
designado de acordo com a legislação de regência dos serviços médicos.
5.1.20. Justificar, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não
realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos previstos
na contratação.
5.1.21. Manter sempre atualizado o prontuário dos pacientes.
5.1.22. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de
saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal.
5.1.23. Não utilizar, nem permitir que utilizem o paciente para fins de experimentação,
limitando as práticas terapêuticas a procedimentos consagrados e reconhecidos pelos
Conselhos de Classes.
5.1.24. Possuir a capacitação e a habilidade necessárias para a execução dos serviços
assistenciais, sendo capaz de cumprir o contrato, desde a implantação do serviço até sua
execução.
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5.1.25. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às
reclamações de seus serviços, sanando-as no menor tempo possível.
5.1.26. Cumprir a todos os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, bem como as normas estabelecidas pela Secretaria de Saúde, órgão Credenciante
e regulador dos serviços, atendendo às disposições legais, às normas técnicas,
administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS.
5.1.27. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo toda a
mão-de-obra de profissionais que integrarem a equipe em quantidade, qualidade e
capacitação adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica,
normas e legislação
5.1.28. Responsabilizar-se exclusiva e integralmente pelo pessoal utilizado na execução dos
serviços incluindo os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais fiscais e comerciais,
resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão
ser transferidos para a Credenciante.
5.1.29. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e pessoais
causados por seus funcionários, dolosa ou culposamente, assumindo todo ônus resultantes
de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa
sua ou de qualquer de seus funcionários e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer
responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser
exigidas por força da Lei.
5.1.30. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados a seus
funcionários durante a execução dos serviços, com observância às recomendações aceitas
pela boa técnica, normas e legislação pertinentes ao objeto do serviço em comento.
5.1.31. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar aos
pacientes encaminhados para realização dos serviços.
5.1.32. Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições, que
direta ou indiretamente, incidam ou vierem a incidir sobre a presente contratação e que sejam,
por força legal, de sua competência.
5.1.33. Submeter-se à fiscalização permanente da Credenciante, ficando sujeito também ao
Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS.
5.1.34. Zelar pelo atendimento dos beneficiários da Credenciante, dentro das normas
impostas pelo exercício da medicina, bem como das solicitações da Credenciante que se
relacionam com o objeto do contrato.
5.1.35. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
5.2. - Pessoa Física:
5.2.1. Assumir o posto/local de trabalho após assinatura do contrato, nos termos designado
pela contratante;
5.2.2. Apontar/prestar informações de frequência, com a finalidade da apuração dos plantões
e cargas horárias efetivamente executadas e consequentemente gerar direito do recebimento
do valor contratado
5.2.3. Manter a disciplina nos locais de trabalho, obedecer as instruções de norma de conduta
de segurança biológica, química, física, ocupacional e ambiental, bem como procedimentos
em casos de acidentes.



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA
Praça Benjamin Constant , 18 - CEP 46900-000 - Fone: (75) 3331-2211
C.N. P.J. 11.235.051/0001-19 WWW.scabra.ba.io.org.br

5.2.4. Abster-se de realizar cobrança por quaisquer serviços, fornecimento de medicamentos,
exames necessários à boa assistência ao cliente do SUS, ficando a Credenciada, sujeita à

aplicação das penalidades administrativas, civis e penais decorrentes de tal ato.
5.2.5. Assegurar que, em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto ou alegação, o
beneficiário da Credenciante (usuário do SUS) será tratado de forma discriminatória.
5.2.6. Atender aos pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário,
cumprindo as diretrizes da Política Nacional de Humanização - PNH, ressaltando-se a
vedação de solicitação de assinaturas em formulários em branco.
5.2.7. Comunicar a Credenciante a ocorrência de qualquer irregularidade de que tenha
conhecimento.
5.2.8. Comunicar à Credenciante, verbalmente, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas e,
por escrito, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimento
que a impeçam, mesmo que temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidade
relativos à execução do contrato, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou força
maior.
5.2.9. Dar ciência imediata e por escrito à Credenciante referente a qualquer anormalidade
que verificar na execução dos serviços.
5.2.10. Fornecer dados para que a gestão possa emitir relatórios dos procedimentos e
serviços realizados diariamente e ao final de cada mês possa emitir Relatório Consolidado, o
qual se constitui em subsídio para a Avaliação dos serviços realizados.
5.2.11. Garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes, nos termos da

ou

lei;
5.2.12. Manter, quando for o caso, sempre atualizado o prontuário dos pacientes.
5.2.13. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de
saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal.
5.2.14. Não utilizar, nem permitir que utilizem o paciente para fins de experimentação,
limitando as práticas terapêuticas a procedimentos consagrados e reconhecidos pelos
Conselhos de Classes.
5.2.15. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às
reclamações de seus serviços, sanando-as no menor tempo possível.
5.2.16. Cumprir a todos os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, bem como as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde,
atendendo às disposições legais, às normas técnicas, administrativas e aos princípios e
diretrizes do SUS.
5.2.17. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo toda a
mão-de-obra de profissionais que integrarem a equipe em quantidade, qualidade e
capacitação adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica,
normas e legislação
5.2.18. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e pessoais
que der causa, dolosa ou culposamente, assumindo todo ônus resultantes de quaisquer
ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua,
obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei.
5.2.19. Submeter-se à fiscalização permanente da Credenciante, ficando sujeito também ao
Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS.
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5.2.20. Zelar pelo atendimento dos beneficiários da Credenciante,
impostas pelo exercício da medicina, bem como das solicitações da Credenciante
relacionam com o objeto do contrato.

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE
6.1. Expedir Autorização de Serviços, em no máximo 03 (três) dias úteis após a assinatura do
Termo Contratual.
6.2. Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da Credenciada, promovendo o
bom entendimento entre seus funcionários e os da Credenciada e cumprindo suas obrigações
estabelecidas neste contrato.
6.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Credenciada, bem como aos seus funcionários, que eventualmente venham a ser solicitados,
e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar.
6.4. Notificar a Credenciada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos
serviços dando prazo para regularização e quando não atendido encaminhar a Diretória de
Atenção Especializada (DAE) o relatório demonstrando as irregularidades.
6.5. Inspecionar e manter em perfeitas condições de uso todos os equipamentos,
instrumentais, ferramentas, recipientes, utensílios e materiais médico-hospitalares
empregados nos serviços e promover a substituição daqueles que estiverem danificados e/ou
inadequados para uso e/ou considerados ineficientes ou obsoletos, a fim de evitar que haja
prejuízos aos serviços executados.
6.6. Exercer a gestão do contrato, de forma a assegurar o estabelecido nas especificações
técnicas, com controle das medições e atestados de avaliação dos serviços.
6.7. Exercer a fiscalização dos serviços na forma prevista na Lei Federal N° 8.666/93.
6.8. Fornecer à Credenciada o "Formulário de Ocorrências".
6.9. Receber da Credenciada as comunicações registradas nos “Formulários de Ocorrências”
devidamente preenchidos, assinados e carimbados, encaminhando-os aos setores
competentes para as providências cabíveis.
6.10. Avaliar mensalmente os serviços a serem executados pela Credenciada. Esta avaliação
deve ser feita pelo Gestor em conjunto com o fiscal do contrato.
6.11. Avaliar o conteúdo programático dos treinamentos oferecidos pela Credenciada, por
meio do fiscal do contrato.
6.12. Inspecionar os materiais e insumos empregados no tratamento dos pacientes a qualquer
momento que julgar necessário.
6.13. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato.
6.14. Aplicar as sanções administrativas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da lei 866/93 em
caso de descumprimento dos termos contratuais, conforme verificação e avaliação do gestor
do contrato.
6.15. Promover a rescisão contratual, conforme o caso, por razões devidamente
fundamentadas em fatos supervenientes ou conhecidos após a licitação, desde que importem
em comprometimento da sua capacidade jurídica, técnica, fiscal ou da postura profissional ou,
ainda, que venha a interferir no padrão ético e/ou operacional dos serviços credenciados, sem
que haja lugar a qualquer direito a indenização, compensação ou reembolso à Credenciada, a
qualquer título.

dentro das normas
que se

Sw
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6.16. Fornecer os equipamentos de proteção que podem ser de uso individual (EPI) ou
coletivo (EPC), e destinam-se a proteger os profissionais contra riscos biológicos, químicos ou
físicos, durante o exercício das atividades.
6.17. Fornecer todos os materiais e insumos na prestação dos serviços em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, em perfeitas condições de uso, compatíveis à boa
execução dos serviços - com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica,
manuais, normas e legislação. Utilizá-los conforme técnicas de recomendação do fabricante,
com base científica comprovada para realização dos exames, devendo os danificados serem
substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas, incluindo os de sua propriedade e os
pertencentes ao Credenciante.

CLÁUSULA SÉTIMA- DO PREÇO
A CREDENCIANTE pagará à CREDENCIADA, pela prestação dos serviços o valor estimado
mensal de R$ 3.266,00 (três mil, duzentos e sessenta e seis reais), estimando-se o valor total
de R$ 39.192,00 (trinta e nove mil, cento e noventa e dois reais), para o período de 12 (doze)
meses, conforme serviços, quantitativos, valores unitários e tota s abaixo discriminados.

LOTE ITEM / SERVIÇOS R$ UNT R$ TOTALUND QTD
LOTE 03
ATENDIMENTOS
CLÍNICOS
ESPECIALIZADOS

Item 07- Médico Infectologista,
Vigilância Epidemiológica

Mensal /
Atendimento 3.266,00 3.266,001E

TOTAL MEDIO ESTIMADO MES 3.266,00
39.192,00TOTAL MEDIO ESTIMADO 12 MESES

CLÁUSULA OITAVA- DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS
8.1. No caso de Pessoa Jurídica, apresentar relatório contendo dias trabalhados, carga
horária - comprovada através da folha de frequência e escala de plantão; relatório contendo
descrição sucinta dos serviços executados/procedimentos, acompanhado da nota fiscal
correspondente aos serviços executados.
8.2. No caso de pessoa física, serão computados os plantões ou carga horária apontada em
folha de ponto/frequência, apuradas as frequências, ausências/falta pelo responsável da
unidade.
8.2. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a fatura (nota fiscal) deverá ser emitida pela
Credenciada, contra o Credenciante, em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com
sede a Praça Benjamin Constant n.° 18, inscrita no CNPJ/MF 11.235.051/0001-19, nos termos
constante do contrato.

CLÁUSULA NONA- OS PAGAMENTOS
9.1. Para as Pessoas Jurídicas, os pagamentos serão efetuados mensalmente em
conformidade com as Medições Aprovadas, mediante a apresentação dos originais da Nota
Fiscal acompanhada do relatório contendo dias trabalhados, carga horária comprovada
através de folha de frequência e escala de plantão; relatório contendo descrição sucinta dos
serviços executados/procedimento realizado, e relatório de acompanhamento dos serviços
feitos Fiscal do Contrato. Tanto a Nota Fiscal quanto os relatórios deverão estar atestados
peio responsável pela unidade de saúde, e, posteriormente, validado pela Secretaria
Municipal de Saúde.
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9.1.1. Os pagamentos (processados em Ordem Bancária) serão efetuados mensalmente
realizados mediante depósito na conta corrente bancária em nome da Credenciada -
instituição financeira, agência e conta corrente por ela indicada - sendo que a data de
exigibilidade do referido pagamento será estabelecida, observadas as seguintes condições:
9.1.2..

em

Em até 30 (trinta) dias, contados da emissão da Nota Fiscal, desde que a
correspondente fatura (nota fiscal), acompanhada dos comprovantes de recolhimentos e
demais documentos de apresentação, seja protocolada à Credenciante, na Secretaria de
Saúde do Município, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do atesto da nota fiscal.
9.1.3. A não observância do prazo previsto para apresentação das faturas ou a sua
apresentação com incorreções ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual
número de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas.
9.1.4. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa
nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.
9.1.5. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e
a do efetivo pagamento; I = índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da
prestação em atraso.
9.2. Para as Pessoas Físicas, os pagamentos serão efetuados mensalmente comprovação
das frequências e liquidações, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente aos serviços
prestados, computada as faltas e demais descontos incidentes, na forma contratual e
estabelecida neste Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa resultante deste contrato correrá à conta de dotação orçamentária:
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 06.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ.: 2.033 - Manutenção dos Serviços Técnicos do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.00.00.00.00.6.1.0002.0015.02.00.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física
Proj./Ativ.: 2.035 - Gestão do Bloco da Média e Alta Complexidade- MAC
3.3.90.36.00.00.00.00.9.2.0014.0097.02.04.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.36.00.00.00.00.9.2.0014.0058.02.04.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.36.00.00.00.00.6.1.0002.0015.02.00.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física
Proj./Ativ.: 2.036 - Gestão do Bloco da Atenção Básica
3.3.90.36.00.00.00.00.9.2.0014.0050.02.04.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.36.00.00.00.00.6.1.0002.0015.02.00.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.36.00.00.00.00.9.2.0014.0051.02.04.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.36.00.00.00.00.9.2.0014.0098.02.04.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA FISCALIZAÇÃO
10.1. Não obstante a Credenciada ser a única e exclusiva responsável pela execução de
todos os serviços, ao Credenciante é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir
a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os
serviços, por meio do Gestor e Fiscal ora designados.
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10.2. Gestor do Contrato: Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde de
Seabra/BA), responsável para acompanhar e controlar a execução do contrato, cabendo-lhes
assegurar o cumprimento do objetivo e das atividades credenciadas: guarda do controle e
organização dos documentos; controle de prazos de vigência do instrumento contratual;
resolução dos incidentes fora da alçada do fiscal. Responsável pela consolidação das
avaliações feitas pelo Fiscal de Contrato.
10.3. Fiscal de contrato: O(s) fiscal(is) de contrato será a pessoa designada formalmente no
ato contratual, sendo o responsável pela Avaliação da Qualidade da Credenciada utilizando-
se de instrumentos de avaliação, conforme os itens de orientação do Manual de Acreditação
Hospitalar do Ministério da Saúde, e encaminhamento de toda documentação ao Gestor de
Contrato.
10.4. No exercício da fiscalização dos serviços deve a Credenciante, por meio do Fiscal do
contrato:
10.4.1. Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para
comprovar o registro de função profissional.
10.4.2. Se utilizar do procedimento de Avaliação da Qualidade dos Serviços para o
acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, medição dos níveis de qualidade e
correção de rumos.
10.4.3. Conferir e vistar os relatórios dos procedimentos e serviços realizados pela
Credenciada.
10.4.4. Avaliar mensalmente a execução ou medição dos serviços efetivamente prestados,
descontando o equivalente aos não realizados bem como aqueles não aprovados por não
conformidade aos padrões estabelecidos, desde que por motivos imputáveis à Credenciada,
sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato.
10.4.5. Encaminhar à Credenciada o Relatório Mensal dos Serviços, para conhecimento da
avaliação.
10.4.6. Se constatada pela fiscalização o não atendimento das determinações quanto a
regular execução dos serviços, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da
solicitação a Credenciante poderá ordenar a suspensão dos serviços, sem prejuízos das
penalidades a que a pessoa/empresa prestadora dos serviços esteja sujeita.
10.4.7. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Credenciada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei n°.
8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado os serviços prestados, subsistirá a
responsabilidade da Credenciada pela solidez, qualidade e segurança destes serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das
hipóteses dos Artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e nas situações previstas no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1. Serão aplicadas as Sanções Administrativas previstas nos Artigos 86 a 87 da Lei
Federal n°. 8.666/93 em caso de descumprimento das obrigações e condições de
fornecimento;
13.2. A Secretaria/Fundo Municipal de Saúde de Seabra-BA., poderá considerar suspenso,
administrativamente, a prestação de serviços, independentemente de qualquer interpelação
judicial ou extrajudicial nos casos de:
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a) Paralisação dos trabalhos pela Credenciada sem motivo justificado, por mais de 5 (cinco)
dias consecutivos;
b) Em caso de inexecução dos serviços e inadimplemento contratual.
13.3. A inexecução total ou parcial deste contrato por parte da Credenciada assegurará a
Credenciante, o direito de rescisão nos termos do artigo 77, da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, bem como nos casos citado no artigo 78 da mesma lei, garantida a
prévia defesa sempre mediante notificação por escrito.
13.4. A rescisão também se submeterá ao regime previsto no artigo 79, seus incisos e
parágrafos da Lei 8.666\93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
14.1. O contrato celebrado com a credenciada terá vigência de 12 (doze) meses a partir da
data de sua assinatura, isto é de 29/11/2019 a 29/11/2020, podendo ser prorrogado na forma
do art.57, II da Lei 8.666/93.
14.2. No caso de ocorrer à comunicação da prorrogação pela Secretaria/Fundo Municipal de
Saúde de Seabra/BA„ a Credenciada poderá manifestar a não concordância, quando então
perderá sua condição de Credenciada.
14.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo,
o qual deverá ser submetido à aprovação da consultoria jurídica do órgão ou entidade
contratante.
14.4. A rescisão poderá ocorrer a qualquer momento, em defesa do interesse público ou pelo
descumprimento de quaisquer das cláusulas contratadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA ORDEM DE PREFERÊNCIA
15.1. Quando houver duas ou mais pessoas ou empresas devidamente habilitadas e
credenciadas à prestação de serviços Médicos Especializados objetos do presente Projeto
Básico a ordem para execução dos serviços se dará por meio de sorteio;
15.2. Nas datas e horários a serem divulgados pela Secretaria/Fundo Municipal de Saúde de
Seabra/BA., a Comissão de Credenciamento realizará sorteio para definir o ordenamento das
pessoas ou empresas Credenciadas para o fornecimento dos serviços nos termos do Edital;
15.3. A cada credencimento periódico, será realizado o sorteio para ordenamento das
proponentes habilitadas, em posição subsequente às credenciadas habilitadas anteriormente,
que já compõe o banco decorrente desse procedimento;
15.4. Somente participarão do sorteio as proponentes habilitadas pela Comissão;
15.5. Para fins de ordenamento, a proponente sorteada em primeiro lugar ocupará o primeiro
iugar no banco de credenciadas, a proponente sorteada em segundo lugar ocupará o segundo
lugar no banco de credenciadas e assim sucessivamente até que todas as proponentes
habilitadas tenham sido sorteadas e ordenadas no banco de Credenciadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1. Somente participarão da distribuição do objeto as pessoas ou empresas previamente
credenciadas e habilitadas pela Secretaria/Fundo Municipal de Saúde de Seabra/BA., nos
termos do despacho da Comissão de Credenciamento.
16.2. A distribuição do objeto somente ocorrerá de acordo com as necessidades da
Secretaria/Fundo Municipal de Saúde de Seabra/BA., podendo, inclusive, a Credenciada não
receber serviços durante o período de credenciamento.
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16.3. A distribuição do objeto seguirá a ordem de uma fila previamente estabelecida mediante
sorteio. Assim, será convocada a pessoa ou empresa constante da relação de credenciadas,
observada sempre a ordem da fila;
16.4. A convocação para prestação de serviço será efetivada por meio de comunicação
formalmente encaminhada à Credenciada pela Secretaria;
16.5. A recusa formal da prestação do serviço por parte da credenciadas, justificada ou não,
implica em sua exclusão e repasse para a próxima empresa, seguindo a ordem sequencial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -DO DESCREDENCIAMENTO
17.1. Ao processo de descredenciamento aplicar-se-á, no que couber, o disposto no artigo
109 da Lei 8.666/93.
17.2. Ocorrerá o descredenciamento a pedido da Credenciada, quando comprovar que está
impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, em decorrência de casos fortuitos ou de
força maior.
17.3. O credenciado que desejar se descredenciar deverá solicitar mediante aviso escrito a
Secretaria/Fundo Municipal de Saúde de Seabra/BA., com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -DA PUBLICAÇÃO
A CREDENCIANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias após assinatura deste Contrato, ou até o
quinto dia subsequente, o que ocorrer primeiro, providenciará a sua publicação, por extrato,
no Diário Oficial do Município, nos termos da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO CONTROLE
O presente contrato será submetido à fiscalização da entidade de controle interno, nos termos
da lei, bem como a disponibilidade para os órgãos de controle, de conformidade com a fonte
de recursos que subvencionam a presente aquisição.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

Os preços são fixos e irreajustáveis, exceto nos casos de reajustamento dos valores oficiais
realizados através ato normativo ou medida administrativa, ressalvados os casos previsto em
lei para a observância do princípio do equilíbrio económico financeiro.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FISCAL DO CONTRATO
O fiscal do contrato bem como o seu respectivo suplente, serão os designados pelo gestor da
pasta, os quais deverão observar e fazer cumprir as cláusulas contratuais e, em especial a
Cláusula Décima, e demais termos e condições previstas no instrumento convocatório e seus
anexos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos e as dúvidas na execução deste ajuste, serão objetos de comunicação por
escrito entre as partes contratantes, até 30 (trinta) dias corridos contados da assinatura do
contrato, os quais submetidos a parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de
Seabra e/ou Fundo Municipal de Saúde de Seabra - BA., e/ou da Procuradoria Geral do
Município.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA -DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Seabra, Estado do Bahia, com renúncia expressa a outros,
por mais privilegiados que forem para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato.
E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma,
as quais foram lidas e assinadas pelas partes CONTRATANTES, na presença das
testemunhas abaixo.

Seabra/BA, 29 de Novembro de 2019.

RENATO FAGNER CORREIA MARTINS
CPF 036.910.174-01
CRM/BA., 17426
Credenciado/Contratado

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ 11.235.051/0001-19
LEANDRO ATHAYDE DE SOUZA
CPF 016.267.325-66
RG. 09952652-24/SSP-BA
Credenciante/Contratante
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