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SECRETARIAMUNICIPALDESAUDE

Contratode Credenciamento:PEDIATRIA.

CONTRATODE CREDENCIAMENTON. 147/2017 QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE
IUIU, ATRAVI:S DA SECRETARIA MUNICIPAl DE
SAÚDE E, DO OUTRO A PESSOA JURIDICA URO E
PEDClINICA MEDICA LTOA - ME, VISANDO A
PRESTACAODE SERVICOS NAS UNIDADES
DESTASECRETARIA

O MUN'CIPIO DE IUIU, pessoa jurídica de direito publico, sediada na Praça AbAlo
Pereira, N° 232 Centro. através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE

IUIU/BA, Fundo Municipal de Saúde CNPJ 10.540.906/0001-52, neste ato

representado pela sua titular Sr.- OSANA MALHAEIROS VILA BOAS, brasileira.

casada, portadora da cédula de identidade n. 02077730 25 SSPIBA. CPF n, 247.
667.985-20, e pelo Sr. Prefeito Municipal REINALDO BARBOSA DE GOES,
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 04923403..Q7SSPIBA. CPF n.
608.929.435-72, seguir denominados simplesmente CONTRATANTES, e do outro

fado URO E PED CLlNICA MEDICA l TOA - ME, portadora do CNPJ nO
27.167.620/0001 ..76, inscrito conselho regional sob o n. 2336512016, com sede na

Rua Humberto de Campos, 149, Centro, Guanambi, CEP 46.430-000. neste ato
representada por Emanuela Ribeiro da Cruz Guedes, Inscrito no CPF nO
013.407.685-00, a seguir denominado simplesmente CONTRATADA. celebram o

presente CONTRATO DE CREDENCIAMENTO, com base no estabelecido na

Diretorla d. ticitaç:ôes e Ct>ntratos
CTR 14712()11 - v"nculadc ao Fundo Munlcipal De Saude 00 Municí..pio De hllU/BA _
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU

I
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a execução de serviços de PEDIATRIA.. A.

CONTRATADA disponibilizara a CONTRATANTE,40 consultas por mês, dos
serviÇOSque constituem objeto deste contrato,conformedetalhamentono ANEXOI
- Planilha de Quantitativos e Valores que integrará este instrumento.Os serviços
objeto deste contrato devem ser executados em local definido pela Secretaria
Municipal de Saúde da CONTRATANTE, que comunicara por escrito. o local, a
CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO: Por interesse da CONTRATANTE o local de execução do
objeto. poderá ser alterado, comunicando-se por escrito o fato a CONTRATADA,
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. Por mutuo acordo entre as partes, o
objeto do contrato poderá ser realizadoem plantões.

I
cLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGêNCIA

O presente contrato de credenciamento poderá ter vigência de ate 60 (sessenta)
meses conforme estabelecido na Lei n. 8666193e suas alterações posteriores.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:A vigência do presente contrato de credenciamento será

de 12 (doze) meses. contados a partir de 0210612011, podendo o mesmo ser

prorrogado, nos termos do Inciso 11do Art. n. 57 da Lei n. 8666/93 e alterações

posteriores, mediante Termo Aditivo. conforme interesse das partes, e somente

surtirá efeitos após emissão do Certificado de Verificação pela Secretaria de
Controle Interno do Município.

Diretoria de LicHações e contr:to~ nicipal De SauQe00 Municipio De lu
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trabalhísta.Stais COmoFGTS, Férias e pagamento de Décimo Terceiro Salário, sob
qualquer titulo, em razão do cumprimento total ou parcial do presente contrato. A
CONTRATADA. Obriga-se a comunicar a desistência de cumprimento do presente
contrato, por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA - 00 PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará pelos serviços efetivamente prestados pela
CONTRATADA ate o 10 (décimo) día útil do mês subsequente a regular certificação
da despesa pela Secretaria de Controle Intemo.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARlA

Estima-se para a execução do presente contrato a importância anual de R$
48.000,00 (QUARENTA E orro MIL REAIS) e mensal de R$ 4.000,00 (QUATRO
MIL REAIS) que correrão a conta da dotação orçamentária nO:

02.80.2005133.90.39.00- Fonte 14
02.80.2007/33.90.39.00 - Fonte 02 e 14
02.80.2009/33.90.39.00 - Fonte 14
02.80.2300/33.90.39.00 - Fonte 14

CLAuSULA QUINTA - DAS OBRtGRACOES

5.1 - DA CONTRATANTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE compromete, durante a vigência do
presente contrato, a fornecer a CONTRATADA todas as condições necessárias ao
perfeito cumprimento do objeto do mesmo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fiscalizar o cumprimento das cLAUSULAS deste
contrato, emitindo relatório. por intermédio da Direção da unidade. onde a
CONTRATADA executa os serviços que constituem seu objeto, que devera conter
informações acerca da Qualidade e eficiência dos serviços executados, e sua
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CONTRATANTE qualquer poder de hierarquia sobre a CONTRATAnA, que não está
subordinado a receber quaisquer ordens ou determínaçé)es de quaisquer dos
prepostos do CONTRATANTE.

5.2 • DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA se compromete a disponibilizar ao
CONTRATANTE, de acordo com as necessidades deste, a quantidade integral de
horas de serviço a serem executadas, conforme montante definido na cláusula
primeira deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na execução dos serviços obíeto deste contrato. a
CONTRATADA devera observar a legislaçãovigente. em especial as relativasao
exercício profissional,conformenormasdo respectivoConselho de Classe.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de pedidode rescisãoformuladopor interesse
da CONTRATADA. este se obriga a comunicar o fato, por escrito, ao

CONTRATANTE, com antecedência mfnima de 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO QUARTO: Na execução do objeto deste contrato, a CONTRATADA
devera:

• Executar com zelo e dedicação as atribuições inerentes ao objeto do contrato.
por sua conta e risco, sob sua total responsabilidade;

• Observar as normas legais e regulamentares;

• Atender com presteza ao publico em geral, prestando as informações

requeridas, ressalvadas as protegidas pelo sigilo;

• Levar ao conhecimento do CONTRATANTE as irregularidades de que tiver
ciência em razão da execução deste contrato;

• Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio publico,
cofocado a sua disposição para execução do objeto deste contrato;

~

-~-~~-e-~(-·!~-a-d~e~:~i~ci7t~~ç~~=.~e~c~c7nt~_~7.at~c7.--.-------_-------.-,-.~~~1-.-.7-A~.-CN-.?-J-1-0-'<~o~,~~Ú,~J!=ÕC:Ol~.~~~----~,
C~R ,n/2CP - Vincu'.a<lt' ac fJnd~, l-hmlClj.)al C-e SôliO" Dw ""rlC.,pif; .)~ UiU!; - .'_ .~
r~l;:~'::'- Vlqên~>.:.E. 02 íOt!2:J17 a 01 Í'j(/1Cl e ..._ .1

• Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
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• Tratar com humanidade e respeito toda e Qualquer pessoa com quem
mantiver contato em decorrência da execução deste contrato;

• Não delegar a terceiros as atribuições Que sejam de sua competência e
responsabilidade em decorrência da execução deste contrato:

• Não promover manifestação de apreço ou desapreço a CONTRAlACA ou a
seus subalternos no recinto do local de execução do contrato;

• Não compelír ou aliciar pessoas com que se relacione em razão deste
contrato, no sentido de filiação a associação profissional ou sindical, ou a
partido político;

• Não retirar, sem previa autorização, por escrito, do CONTRATANTE. qualquer
documento ou objeto,quenãosejade suapropriedade, do local ondeexecuta
o objeto deste contrato;

• Não opor resistência injustificada a execução dos serviços objeto deste
contrato;

• Não praticarcomêrcio de compra e venda de bens e/ou serviços no recinto do
local onde executa o objeto deste contrato;

• Não valer-se do presente contrato para lograr proveito pessoal ou de outrem,
em detrimento da dignidadeda Administração Publica~

• Não utilizar pessoalou recursos materiaisdo local onde executa os serviços

objeto deste contrato. colocados a sua disposição em razão deste. em
serviços ou atividades particulares;

• Não exercer quaisquer atividades incompatíveis a execução do presente
contrato;

• Não aceitar ou prometer aceitar propinas ou presentes, de qualquer tipo ou

valor, bem como empréstímospessoais ou vantagens de qualquer espécie.
em razão da execuçãodo presentecontrato;

• Não proceder de forma desidiosa. assim entendida a falta ao dever de
diligencia na execuçãodeste contrato;

• Não praticar durante a execução deste contrato, ofensa física ou verbal. a
qualquer pessoa. salvo em legitima defesa própria ou de outrem;

• Não revelar segredos de que teve conhecimento em função deste contra,--
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PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATADA disponibilizará horários em que esteja à

disposiçào para prestar serviços, não podendo se ausentar do local de prestação
dos serviços. antes da chegada ao local de outro profissional a mando da
CONTRATANlE. indicado para dar continuidade aos serviços, desde que o referido
prazo não ultrapasse 30 (trinta) minutos. sendo que, se o tempo de espera da
CONTRATADA superar o acordado na cLAUSULA primeira, será eie compensado

proporcionalmente.

PARÁGRAFO SEXTO: A CONTRATADA fica obrigado a manter, durante a vigência
do contrato. em compatibilidade com as obrigações assumidas. a regularidade fases'

e qualíficações exigidas no contrato.

cLÁUSULA SEXTA - DOSTRIBUTOS
Dos pagamentos devidos a CONTRATADA serão descontados todos os encargos

tributários e sociais previstos em Lei, decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES
As infrações praticadas pela CONTRATAnA na execução deste contrato. que

constituem ilícito ético profissional, deverão ser comunicadas pela CONTRATANTE
a respectiva Entidade de Classe a que esteja vinculado a CONTRAl ADA para

devidas providências.

cLAUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

Por interesse publico superveniente. o presente contrato poderá, a qualquer tempo,
ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente por mutuo
acordo entre as partes.

A critério da CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial, poderá o
contrato ser ainda rescindido caso ocorra:

, - Condenação criminal da CONTRATADA a pena privativa de liberdade, com
sentença transitada em julgado;

11- Perda ou suspensão do direito de exercer a função de (F.':'MÇ1.o), peIa~

CONTRATADA; por decisão do respectivo Conselho da Classe' C~~ (;I'
111-Descumprimento pela CONTRA TAOA de qualquer CLÁUS~LA diste footrato.
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PARAGRAFO Sf;:GUNOO: Se a CONTRATADA deixar de ter a qualificação exigida
no contrato elou estar em debito com suas obrigações fiscais. deverá regularizar e
notificar tal situação 80 CONTRATANTE em ale 05 (cinco), sob pena de rescisêo
unilateral do contrato e retenção dos valores a serem pagos.

cLAUSULA NONA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Carinhanha, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja. para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

E. por assim estarem juntos, combinados e CONTRATADA, assinam o presente

CONTRATANTE

Osana Malheiros vilài Boas
CONTRATANTE - Secretária Municipal de Saúde

~~~ÔÊ p~~tINíBA~'~1eA(~~1..E
Emanuela Ribeiro da Cruz Guedes

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

2- .' ..
, MansaCaldasAraújo. CPF: 029.205,195-ô5
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QUANTITATIVOS E VALORJ:S

HÚIIMIfV Quantidade Quantidlde ti .Fama de e ......deVIgIS ,men" Previstam . Fixado
Pntvíms Faturamento Prwista 12_

em
iP~iat'1a ., I

CONTRAr ANTE - SecretáriaMunicipal de Saúde

t.·>"Â=P"E;t~íNlc1ME~K:n~~~~~
Emanuela Ribeiro da Cruz Guedes

CONTRATADA
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