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CONTRATO DEPRESTACÃO DESERViÇOS GESTÃODESISTEMA DA SAÚDE - N° 90/2011

•

Contrato celebrado entre o município de iuiu/ba,
promovida pela prefeitura de iulú/ba: contrato
vinculado ao FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDEDO
MUNICÍPIO DE lUlU - CNPl 10.540.906/0001-
52- Praça Abílio Pereira, 232 Centro - lUlU - Ba,
neste ato representada pelo SR. REINALDO
BARBOSADE GÓES- Prefeito, portador do RG
049.234.403-07 55PjBA, inscrito no CPF sob o nO.:
608.929.435-72, e pela Secretária Municipal de
Saúde Sra. OSANA MALHEIROSVILAS BOAS,
portadora da cédula de identidade nO 02.077.730-25
55PjBA, inscrita no CPF sob o nO 247.667.985-20 e do
outro lado a Empresa WASHINGTON WILLIAN
COSTAFERREIRA- ME, regularmente inscrita no
CNPl sob N°. 10.562.589/0001-75, sediada na Rua
Dom Pedro II, 215, Centro, GuanambifBA,
representada por Washington William Costa
Ferreira, portador do RG 07779810-41 55PjBA, CPF.:
027.996.795-01, doravante denominados simplesmente
de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente,
para execução de serviços técnicos de natureza jurídica
de acordo com as Cláusulas e condições seguintes:

•

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Item 01 - Este contrato tem por finalidade a implantação, capacitação e acompanhamento do
desenvolvimento dos profissionais de saúde para operacionalização de ferramenta e-SUS AB,
Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC(in loco e remotamente).
Item 02 - Será realizada por parte da CONTRATADA a auditoria em saúde por profissionais
habilitados na área da saúde, geração de relatórios, diagnóstico situacional e demais relatórios de
faturamento produzidos pelos Sistemas de Informação Ambulatorial e Hospitalar; verificação de
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internação hospitalar (AIHs) e dos procedimentosde alto custo; verificaçãodos tetos financeiros,
dos procedimentos básicos, dos de média e alta complexidade, elaboração de protocolos em
conjunto com as equipesde saúde,apóstérminos.
Item 03 - Caberá ainda a CONTRATADAa prestação de serviços especializados em:
assessoramentoem saúde/apoio administrativo nos três âmbitosde atenção (primária/ secundária
e terciária); elaboraçãoe acompanhamentodos projetos da saúde (projetos e credenciamentode
serviços dentre outros); emissão e encaminhamentode relatórios e críticas ao chefe do órgão;
auditoria permanente em saúde; gestão dos sistemas de informações vigentes da saúde;
faturamento de contas médicas hospitalares; processamentode dados; tabulações de dados;
armazenamentocriptográfico de laudos digitalizadosem base local e em nuvem; çerendamento,
controle e avaliaçãodos serviçosprestadospelo SistemaÚnicode Saúde- SUS;Tratamento dos
dados do e-SUSAB - SAI/SUSe demais sistemas de informação do SUS; disponibilizaçãode
infraestrutura de servidor de dados, equipamentos de informática e impressoras em regime
comodatário para otimizaçãoda captaçãodos dadosno âmbito municipal.

cLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO

Os serviços aludidos na Cláusulaanterior serão executadosdentro dos prazos estabelecidosem
Lei/ quando for o casoou nas datas especificadas.Estecontrato tem início na data da assinatura,
com duração até 31 de Dezembro de 2017, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos/até o limite de 60 (sessenta)meses/observadasas disposiçõesdo inciso II do art. 57 da
Lei 8.666/93.

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E VIGÊNCIA

O preçoglobal dos serviçosseráde R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), sendoque este
valor serádividido da seguinteforma: R$ 9.000,00 (nove mil reais)deverá ser pagoem 10 (dez)
dias úteis após a sua execuçãopara quitação do item 01 do objeto deste contrato; R$ 6.000,00
(seis mil reais) para pagamentodo item 02 deste contrato em 08 (Oito)dias após a sua execução;
e por fim o item 03 (três) deverá ser pago em 08 (oito parcelas) mensais pela execuçãodos
serviços,no valor de R$ 5.000,00 (seismil oitocentose setentae cinco reais) cada.

cLÁUSULA QUARTA - DA RELAÇÃO JURÍDICA DA CONTRATADA

A prestaçãodos serviçosora contratados não implica vínculo empregatício nem exclusividadede
colaboraçãoentre o CONTRATANTEe a CONTRATADA.

Parágrafo Único - É de responsabilidadeexclusiva e integral da CONTRATADA/caso se faça
necessário/ a utilização de pessoal para a execução do objeto deste contrato, incluídos os
Diretoria de Licitações e Contratos
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encargos trabalhistas, previdenciários, SOCiais,fiscais e comerciais resultantes de vínculo
empregatício, cujos Ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidas para o
CONTRATANTE.

cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesascom a execuçãodos serviçosobjeto do presenteContrato, na importância prevista na
Cláusulaanterior correrá à Contada:

Unidade Orçamentária

02.08.2007/33.90.39.00 - Fonte - 14 e 02
02.08.2300/33.90.39.00 - Fonte - 14
02.08.2009/33.90.39.00 - Fonte -14
02.08.2005/33.90.39.00 - Fonte - 14

Parágrafo Único - (Das previsões Orçamentárias) - Ficao PoderExecutivoobrigado a fazer
prever, nas propostas orçamentáriassubsequentes,vigentes durante o tempo de duração deste
contrato, dotaçõessuficientespara atender as obrigaçõesaqui estabelecidas.

cLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Correrão por conta da CONTRATADAas despesascom combustívele hospedagemdo pessoalda
CONTRATADAquando a serviçoda PREFEITURA.

cLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Salvoocorrênciade força maior, plenamentejustificável na forma do CCB,o não cumprimento de
qualquer das cláusulasdeste contrato, importará para a parte faltosa, no pagamentode multa de
10% (dez por cento) do valor do contrato.

cLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DO PREÇO

Os valores estipulados na CláusulaTerceira serão reajustados na mesma proporção e índice da
inflação utilizado pelo Governo Federal na atualizaçãode suas obrigações, garantido sempre o
equilíbrio econômico financeiro do contrato, nos termos e normas gerais da Lei Federal No.
8.666/93 de Licitaçõese contratosadministrativos.
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A execução do presente contrato será avaliada pelos órgãos competentes do CONTRATANTE,
mediante procedimentos de supervisão, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e
condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer outros dados necessários ao controle e
avaliação dos serviços prestados.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e a
fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados
pelos servidores do CONTRATANTEdesignados para tal fim.• Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese é assegurado a CONTRATADA amplo direito de
defesa nos termos da Lei Federal de licitações e contratos administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA

o presente contrato é celebrado com inexigibilidade de licitação de acordo com o que estabelece o
art. 25, Inciso II da Lei Federal nO8.666/93 de 21.06.93.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento de qualquer de suas
cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a licitações e
contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Sétima .• Parágrafo Único - A CONTRATADAreconhece desde já os direitos do CONTRATANTEem caso de
rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

O presente contrato será afixado no mural da Prefeitura Municipal, bem como no D.O.M. (Diário
Oficial do Município) por meio eletrônico, no prazo de 20 dias, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO

O presente contrato reger-se-á pelo disposto na Lei 8.666/93 e os casos omissos aplicar-se-á
subsidiariamente as leis especiais aplicáveis à espécie.
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As partes contratantes elegem o Fórum da Comarca da CARINHANHAjBA, para dirimir qualquer
dúvida do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em duas
vias datilografadas nos claros, todas de igual forma e teor, contratante e contratada, na
de duas testemunhas a tudo presentes.

nicipal de lUlU
ito Municipal
CONTRATANTE

SECRETARIAMUNICIPAL[7!..SAUDE
Osana Malheiros Vilas Boas

DECRETON° 037/2017

• IRA - ME
Washingto William Costa Ferreira - Sócio Adm.

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Dilson Pereira Mon

b) -----I(J__.,,~"""ar....~...~~I-da-s-A-ra-Ú-jo---C-P-F-:-02-9-.2-0-5-.1-95---65
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