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DEPARTAMENTO DE LICITA ÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS N°0181/ 2021

REF: CREDENCIAMENTO N° 002/ 2021
REF : PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0140/ 2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DES
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM NA
FORMA E NAS CONDIÇOES SEGUINTES , DE
UM LADO COMO CONTRATANTE, O FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA-BA., E DE
CONTRATADA,
OUTRO
A
COMO
FABIANO
FELIX
DA
PESSOA/EMPRESA ,
TERRA .
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , Pessoa Jurí dica de Direito Público Interno, com sede ,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 11.235 . 051/0001- 19, om sede na Rua Cónego João Pedro
Alves, S/N, Centro , Seabra-BA, CEP 46.900-00neste ato represento pelo Gestor/Secretá ria
Municipal de Sa úde , a Sra. KATIA MILENE LOPES ARAÚJO , brasileiro, inscrito no CPF
942.466. 455-91 e R . G. 581666887 & SP /-BA , residente e domiciliado na Jacob Guanaes,
131, Centro, Seabra , BA , CEP: 46900-000., doravante denominado de CONTRATANTE , e
do outro lado a Pessoa Fí sica FABIANO FELIX DA TERRA , brasileiro, maior , capaz ,
médico , inscrito no CRM sob n° 19487, portador do CPF: 040.771. 156-20 , R.G M8806006 ,
residente e domiciliado à Avenida Franklim de Queiroz, n° 807 , Bairro Tamboril, SeabraBA , Cep: 46.900 .000, doravante denominado CONTRATADO , resolvem celebrar o
presente TERMO , elaborado de acordo com a minuta examinada a aprovada pela
SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA - BA . , observadas as
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:

CL ÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objetivo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS de
DERMATOLOGISTA conforme condições constantes do termo de Credenciamento em
quantidades e especificações contidas no Edital de Credenciamento 002/2021 e Proposta/Adesã o
do Contratado .
'l
,

PAR ÁGRAFO ÚNICO - DA ESPECIFICA ÇÃO DO OBJETO
\

2.1. Os Serviços Médicos que serão prestados pelo CONTRATADO , dentro das
dependências Serviç o de Atençã o Especializada -SAE , deverá( ão) atender aís seguintes
especialidades , bem como , as respectivas estimativas mensais de atet i\iento valores :
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2.1.1. SERVIÇO/ESPECIALIDADE:
a) Atendimento Ambulatorial de na Unidade de SERVIÇO DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA ( SAE) : 16 ( dezesseis) horas/semanais ;
b) VALOR : R $ 7.546,74 (sete mil , quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro
centavos) /mê s .
c) prazo de execução: 12 (doze) medes
CL ÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA E DO PRAZO DE INÍ CIO DA PRESTAÇÃ O DOS
SERVIÇOS

O

2.1 . Da forma :
2.1.1. Os servi ç os dever ã o ser prestados obedecendo rigorosamente à s cláusulas do Edital de
credenciamento e legislaçã o própria .
2.2 . Do prazo de iní cio de serviços:
2.2.1. A Contratada deverá iniciar a prestação do serviço imediatamente apó s a assinatura do
Termo Contratual.

CL ÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO DE
ENTREGA

3.1 . Do local de execuçã o dos serviç os .
3.1 . 1. Os serviços serão realizados inas dependências do Contratante, em um dos locais
selecionados pela contratada relacionados no parágrafo único da Cláusula Primeira , onde estarã o
instaladas toda a infraestrutura e tecnologias necess ária à realiza çã o dos serviços demandados
pela Secretaria de Saúde.
3.2. Do prazo de execuçã o dos serviços:
3.2. 1 Os serviços dever ã o ser prestados no prazo estipulado na cláusula primeira do presente
termo , a partir da assinatura deste contrato e mediante Ordem de Serviços .

rs

CL ÁUSULA QUARTA - DA LICITAÇÃ O
A contratação dos serviços médicos operou-se por Inexigibilidade de Licitação, conforme
disposições contidas no Processo Administrativo para Contrata ção por meio do Credenciamento N°
002/2021, além de submeter-se , também aos preceitos de direito público, aplicando-se ,
supletivamente , os princ í pios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado .

CL ÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGA ÇÕES

5.1. Cabe a Contratada:
a) Executar os serviç os contratados obedecendo ao procedimento çlescrito no Edital
I
Credenciamento n° 002 /2021;
\
;
b) Manter sigilo sobre as informações obtidas em função das atividades
o
Administra
à
pelos
diretamente
ou
causados
aos
danos
bens
c) Responder
çã
contratante, ou ainda a terceiros , durante a execução do serviço, n ãò excluindo
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaçã o ou o acompanhamento oelo Contratante;
d) Comunicar ao contratante qualquer anormalidade constatada ej prestar
esclarecimentos solicitados ;
x> v Ji"
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e) Manter , durante todo o perí odo de contratação , em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei
8.666/93 ;
f) São expressamente vedadas ao contratado;
í.i) A veiculação de publicidade acerca do credenciamento , salvo se houver prévia
autorização do contratante;
f . 2) A subcontrataçã o total ou parcial de pessoas ou empresa para a execução do objeto do
credenciamento .

5.1. 1. Atentar-se às normas do Ministério da Saúde relativas ao objeto do credenciamento.
5.1 . 2 . Acompanhar e alimentar o sistema eletr ónico do Ministério da Saúde , onde ser ão
disponibilizadas as soluções para os municí pios (se exigí vel) .

r\

5.2. Cabe ao CONTRATANTE;

a) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços ;
b) Proporcionar todas as facilidades para que o credenciado possa cumprir a obrigação de
prestação dos serviços;
c) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, na forma indicada no edital de credenciamento
e no presente termo;
d) Aplicar ao credenciado as sanções cabí veis ;
e) Documentar as ocorrências havidas na execuçã o dos serviç os ;
f ) Fiscalizar o cumprimento das obriga ções pelo contratado ;
g) Prestar informações e esclarecimentos pertinentes ao objeto deste contrato que venham
a ser solicitados pelo contratado.
CL Á USULA S ÉTIMA - DO PREÇ O

fy

O Contratante pagará à Contratada, pela prestação dos serviços o valor global estimado de R $
90.560,88 ( noventa mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos) , em parcelas
mensais , referentes aos serviços efetivamente realizados, no prazo de até 30(trinta) dias, ap ós
apresentaçã o de nota fiscal/fatura e com base no atesto expedido pela autoridade
competente da Secretaria Municipal de Saúde de Seabra/BA . , em planilhas de medições
de serviços que deverá ser encaminhada pelo Fiscal do Contrato ou comissão responsável .

CL ÁUSULA OITAVA - DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS
8.1. No caso de Pessoa Jur ídica , apresentar relatório contendo .-dias trabalhados, carga horária comprovada através da folha de frequência e escala de plantão; relat ório \ contendo descrição
sucinta dos serviços executados/procecjimentos, acompanhado da nota fiscal correspondente aos
!
\
serviços executados .
8.2 . No caso de pessoa f í sica, serã o computados os plant ões ou carga horária iapontada em folha
de ponto /frequência , apuradas as frequências, ausências/falta pelo respons á velclp unidade.
8.2 . Em se tratando de Pessoa Jur í dica, a fatura (nota fiscal) dever á ser emitid pela Contratada,
contra o Contratante em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , corn, sede axPra ça Benjamin
Constant n.° 18 inscrita no CNPJ/MF 11.235 . 051/0001-19, nos termos constante dojcontrato.
(
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CLÁ USULA NONA - OS PAGAMENTOS
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9.1. Os pagamentos serão efetuados mpnsalmente em conformidade com as Medições Aprovadas,
mediante a apresentação dos originais da Nota Fiscal acompanhada do relató rio contendo dias
trabalhados , carga hor ária comprovada através de folha de frequência e escala de plant ã o; relatório
contendo descrição sucinta dos serviços executados/procedimento realizado, e relat ório de
acompanhamento dos servi ços feitos Fiscal do Contrato. Tanto a Nota Fiscal quanto os relatórios
deverão estar atestados pelo respons á vel pela unidade de saúde , e, posteriormente, validado pela
Secretaria Municipal de Saúde.
9.1.1. Os pagamentos ( processados em Ordem Bancária) serã o efetuados mensalmente,
realizados mediante depósito na conta corrente bancária em nome da Contratada - em instituição
financeira , agência e conta corrente por ela indicada - sendo que a data de exigibilidade do referido
pagamento ser á estabelecida , observadas as seguintes condições :
9.1.1.1. Em até 30 (trinta) dias, contados da emiss ão da Nota Fiscal, desde que a correspondente
fatura ( nota fiscal) , acompanhada dos comprovantes de recolhimentos e demais documentos de
apresenta çã o, seja protocolada ao contratante, na Secretaria de Sa úde do Munic í pio .
9.1 . 1.1 . 1 A nã o observ ância do prazo previsto para apresentaçã o das faturas ou a sua
apresentaçã o com incorreções ensejar á a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de
dias a que corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas.
9.1. 2. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto , serão devidos pela CONTRATANTE encargos morat órios à taxa nominal
de 6% a . a. ( seis por cento ao ano) , capitalizados diariamente em regime de juros simples.
9.1.3. O valor dos encargos será calculado pela fórmula : EM = I x N x VP, onde : EM = Encargos
morat órios devidos ; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I = í ndice de compensação financeira = 0 , 00016438; e VP = Valor da presta çã o em
atraso.

CLÁ USULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇ AMENT ÁRIA

A despesa com a contratação do serviço , acima estimada ser á atendida com recursos
oriundos do orç amento anual do Município de Seabra e correrá a conta da seguinte
dotaçã o orç amentá ria:
’

Órgão: 06.00 - SECRETARIAS MUNICIPAL DE SA ÚDE
Unidade : 06.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. /Ativ . : 2037 - Gestã o de Atenção da Vigilância e Promoçã o a Saúde
Elemento/fonte: - 3.3. 90.36 . 00.00.00.0(7.6. 1.02 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí sica
Eiemento/fonte: 3.3. 90.36. 00.00. 00.00. 9.2 . 14 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí sica
CL Á USULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1 . N ã o obstante a Contratada ser a única e exclusiva respons á vel pela execução de todos os
serviç os , ao Contratante 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
f
\
do Gestor e Fiscal ora designados.
10.1. 1. Gestor do Contrato: Secretária Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde de
Seabra/BA), respons á vel para acompanhar e controlar a execução do contratii, cabendo- lhes
assegurar o cumprimento do objetivo e das atividades credenciadas: guardai do controle e
organiza ção dos documentos; controle de prazos de vigência do instrumento contratual; resolução
dos incidentes fora da alçada do fiscal. Responsável pela consolidaçã o das avaliações feitas pelo
| \
Fiscal de Contrato.
10.3. Esta fiscalizaçã o nã o exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada , in lu ive perante
da Leii n9. 8.666/93)
terceiros, por qualquer irregularidade dp seus agentes e prepostos ( art .
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ressaltando-se, ainda , que mesmo atestado os serviços prestados, subsistir á a responsabilidade da
Credenciada pela solidez, qualidade e segurança destes serviços .
CL Á USULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCIS ÃO CONTRATUAL

O presente Contrato poder á 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.
CL Á USULA D É CIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1 . Ser ã o 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 execuçã o;
13.2 . A Secretaria/Fundo Municipal de Saúde de Seabra-BA . , poder á considerar suspenso,
administrativamente , a prestação de serviç os, independentemente de qualquer interpelaçã o judicial
ou extrajudicial nos casos de :
a) Paralisaçã o dos trabalhos pela Contratada sem motivo justificado, por mais de 5 (cinco) dias
consecutivos ;
b) Em caso de inexecução dos serviços e inadimplemento contratual .
13.3. A inexecuçã o total ou parcial deste contrato por parte da Contratada assegurará ao
Contratante , 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 rescisã o também se submeter á ao regime previsto no artigo 79 , seus incisos e par ágrafos
da Lei 8.666\93 e suas alterações.
CL Á USULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊ NCIA DO CONTRATO

n

14.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado na forma do art . 57 , II da Lei 8.666/93.
14.2. No caso de ocorrer à comunica ção da prorrogaçã o pela Secretaria/Fundo Municipal de Saúde
de Seabra/BA. , a Contratada poderá manifestar a nã o concordância , quando ent ã o perder á sua
condição de Credenciada .
14.3. A prorrogaçã o de contrato dever á ser promovida mediante celebraçã o de termo aditivo, o qual
deverá ser submetido à aprovaçã o da consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante .
14.4 . A rescisã o poderá ocorrer a qualquer momento, em defesa do interesse público ou pelo
descumprimento de quaisquer das cláusulas contratadas .

CL ÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE
O CONTRATANTE, no prazo de até 20 ( vinte) dias após assinatura deste Contrato, ou até o quinto
dia subsequente , o que ocorrer primeiro, providenciará a sua publicaçã o , ponextrato, no Diário
Oficial do Munic í pio de Seabra, nos termos da lei.

\

CL ÁUSULA D É CIMA SEXTA - DO CONTROLE
O presente contrato será submetido à fiscalização da entidade de controle internal, nos termos da
lei, bem como a disponibilidade para os órgãos de controle , de conformidade çom a fonte de
recursos que subvencionam a presente aquisiçã o.

CL ÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ALTERA ÇÃO DOS PREÇOS

5

A;

l

f|g§$5

m

>
"‘A

1

000654

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA

Mg PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

Pra ç a Benjamin Constant , 18 - CEP 46900-000 - Fone: (75) 3331-1421/1422

www . seabra.ba.io.org.br
C.N . P.J . 11.235.051 /0001 -19
DEPARTAMENTO DE LICITA ÇÕES E CONTRATOS

Os preços s ão fixos e irreajust áveis, exceto nos casos de reajustamento dos valores oficiais
realizados atravé s ato normativo ou medida administrativa, ressalvados os casos previsto em lei
para a observância do princ í pio do equilí brio económico financeiro .
CLÁ USULA DÉCIMA OITAVA - DO FISCAL DO CONTRATO

O fiscal do contrato bem como o seu respective suplente, serão os designados pelo gestor da
pasta , conforme relação abaixo, os quais deverã o observar e fazer cumprir as cláusulas contratuais
e demais termos e condições previstas no instrumento convocat ório e seus anexos:

1 - Unidades Básicas de Sa úde,

r\

Fiscal do Contrato, Sr . (a) Lucinalva Teixeira de Novaes, servidor público - Decreto n° 71
485.643 . 205-25
servidor público
Suplente do Fiscal do Contrato , Sr(a) . ... j.

- CPF

CLÁ USULA DÉCIMANONA - DOS CASOS OMISSOS

O presente Contrato é regido pela Lei n° 8.666 /93 e modificações posteriores . Nos casos e
situações omissas neste termo, aplica-se o que , para o caso especí fico , determinar a
Legislação Estadual e Federal, seguindo-se o que para a hipótese determinarem a melhor
doutrina e jurisprudência
CL Á USULA VIGÉSIMA - 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 d4 acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (tr ê s) vias de igual teor e forma , as
quais foram lidas e assinadas pelas partes CONTRATANTES , na presença das testemunhas

abaixo .

SeabrVBA, 14 de Abril de 2021.
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KÁTIA MILENE LOPES ARAÚJO
Contratante
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FABIANO EklX DA TERRA
CRM 19487
Contratado
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