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PREÂMBULO

Contrato celebrado entre o MunicípiO de
IUIU/BA, através do Fundo Municipal de
Saúde, localizada na Praça Abílio Pereira, n0
232, Centro, lULU, CNPJ/MF nO
10.540.906/0001-S2, neste ato representado
pelo Sr. Reinaldo Barbosa de Góes
«qualificação» e pela Secretária de Saúde a
Sra, Osana Malheíros Vilas Boas
<<qualificação> », doravante denominado de
CONTRATANTE, e a Pessoa Jurídica
COOFEMEDCOOPERATIVA DE TRABALHO
DE SAÚDE· CNPl N° 19.322.934/0001-78,
doravante denominado apenas CONTRATADA,
para Prestação de servícos de Fornecimento
de Mão-de-Obra de Profissionais de Saúde.

o MUNiCíPIO DE IUIÚ/BA, neste ato representado pelo Fundo Municipal de Saúde, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJsob o nO 10.540.906/0001-52 com sede na
Praça Prefeito Abílio Pereira, 232, aqui representado pelo Prefeito Municipal, Sr. REINALDO
BARBOSADE GÓESMOTA, Brasileiro, casado, servidor púbuco, portador da cédula de identidade
nO 04923403-07, inscrito no CPFsob o nO 608.929.435-72, residente e domiciliado na ddade de
lUIÚ/BA, e pela Secretária Municipal de Saúde OSANA MALHEIROSVILAS BOAS, brasileira,
casada, servidora pública, portador da cédula de identidade nO 02.077.730-25, inscríto no CPFsob
o nO 247.667.985-20, residente e domiciliada na cidade de IUIÚ/BA, a seguir denominada
simplesmente CONTRATANTE,e COOFEMEDCOOPERATIVADE TRABALHO DE SAÚDE,
inscrita no CNPJsob N° 19.322.934/0001-78, com sede na PCPresidente TaneredoNeves ED
Conq. Center, 86, :2 piso, sala 32 A B, Centro, Vitória da Conquista, Bahia, CEP 45000-525,
representada pelo(a) Sr(a). KARINA SILVA SANTOS, inscrito no CPF 070.653,716-54, RG
1118148398 (SSP/BA) abaixo assinado, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA,
firmam o presente contrato, na forma e condições que se seguem:

cLÁUSULAPRIMEIRA w OBJETO

O presente Contrato e a Fornecimento de Mão-de-Obra de Profissionais da área da Saúde
para atendimento ao: Hospital Mun.icipal de lUlU/IA, Unidades de PSF, Unidade do
SAMU e o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, conforme detalhamento no
ANEXO I - Planilha de QUlntigtivos de ProfissioDlis, Hgrários de Trlbllho, Lpcal e
Valores que integrará este instrumento
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cLÁUSULA SEGUNDA - DA exECUÇÃO

2.1 A Execução do presente Contrato será em conformidade com todas as condições pré
estabelecidas no Processo Ucítatório nO 028/2017 - Pregão Presencial nO 005/2017. Será de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde solícitar os proüssíonats em conformidade com
proposta da contratada, alocando-os em seus postos de trabalho com os devidos horários a
cumprir. Os profissionais cumprirão a carga horária semanal e/ou plantões pré-estabelecido (a) no
edital. A contratada deverá manter funcíonário(s) administrativo(s) na sede do município de
lUIU/SA, com escritório aberto, para resolver assuntos inerentes de seus colaboradores que
prestarão os serviços ao município de lUIU/Sa em caráter de terceirização.

2.2 O(s) fundonário(s) administrativo(s) será responsável em realizar o fechamento do Ponto do
Pessoal em conformidade com a Secretaria Municipal de saúde de IUlU/SA, onde serão
levantadas as faltas e/ou atrasos dos colaboradores da contratada no exercício da função.

2.3 Fica convencionado que o fechamento do Ponto dos Profissionais da contratada à serviço ao
murudpío de IUIU/BA, será fechado no primeiro dia útil após o dia 24 (vinte e quatro) de cada
mês.

2.4 As faltas que por ventura ocorrer por algum colaborador da contratada após o dia 25 de cada
mês, será(ão) deduzidas no mês subsequente.

2.5 Ficam convencionados que o município de lUIU/SA, através da Secretaria de Municipal
Saúde, não responsabiliza por pagamento à Contratada de colaboradores que não esteja
efetivamente desempenhando suas funções, entendido como; Licença Maternidade, Serviço Militar
Obrigatório, licença Paternidade, Licença Casamento, Licença Óbito e/ou quaisquer tipo de
atestados médicos, sendo entendido como de obrígação da Contratada.

2.6 A Contratante reserva-se no direito de solicitar a qualquer tempo a substituição de colaborador
da contratante que não esteja desempenhando suas funções em conformidade com normas e
regras de cada unidade da contratante.

2.7 A Contratante reserva-se no direito de exigir da Contratada a imediata substituição temporária
ou definitiva, de qualquer colaborador que esteja ausentado das atividades laborais por quaisquer
motivos, a partir do 5° (quinto) dia útil consecutivo da primeira ausência.

2.8 O município de lUIU/SA, através do Fundo Municipal de saúde, só realizará pagamento a
Contratada mediante Planllha Mensal, Detalhada de com nomes dos profissionais, carga horária
cumprida, encargos e insumos gerados pela prestação dos serviços.

2.9 A Contratada deverá estabelecer uma data base de pagamento aos seus colaboradores,
conforme cronograma de pagamento da Contratante.

2.10 A Contratada obriga-se no prazo máximo de iS (quinze) dias a apresentação do ASO
ADMISSIONAL OU PERIÓDICO, do colaborador que ingressar nas ativídades no município de
IUIU/BA, juntamente com toda documentação técníca e pessoal, os quais deverão ser
apresentados em Pasta Individual à Secretaria MuniCipal de Saúde, demonstrando a forma de
vínculo do colaborador com a Contratada em fornecer a mão-de-obra ao município de IUIU/BA.
2.11 Em razão da terceirização dos serviços, é de total responsabilídade da contratada o
pagamento dos valores brutos e líquidos aos colaboradores, isento-a contratante de quaisquer
valor adicional não previsto na Proposta de Preçodo Pregão005/2017.

PROC. AOM Q28/2Q17 - P. PRESENCIAL OS/2017
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cLÁUSULA TERCEIRA ~VIGÊNCIA
PROC ADM 028/2017· p, PRESENCIAL OS/2017

CTR 5512017

o presente instrumento terá vigêncía aproximadamente de 275 (DUZENTOS E SETENTA E
CINCO) dias, tendo início em 16/03/2017 e findando em 16/1l/aplZ, podendo ser
prorrogado através de termo aditivo, observando o enquadramento dos serviços no inciso II, art.
57 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO,CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor global do presente acordo é de R$ 1.538.100,00 (um milhão quinhentos e trinta e
oito mil e cem reais), onde o pagamento efetlvar-se-á, após a entrega da Planilha Detalhada
Mensal, com posterior atesto pelo Departamento de Compras em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde. O Departamento de Compras, órgão de acompanhamento de execução de
contratos, terá um prazo de 01 (um) dia útfl para confirmação dos Serviços Prestados junto a
Secretaria de Saúde, após entrega da Nota Fiscal. Após os procedimentos, a muniCipalidade terá
um prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir da expedição da nota fiscal, de acordo
com as especificações para realizar o pagamento.

Parágrafo Único. Havendo erro na Nota Fiscal e/ou falta de certidões que comprovem a
regularidade deste contrato, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal será suspensa até
que a contratada tome as prOVidências necessárias à sua correçãc. Nesta hipótese, será
considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal após a
regularização da situação,

cLÁUSULA QUJ.NTA- ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentáríos consignados
no Orçamento Programa de 2017, obedecendo à Classificação Orçamentária abaixo, cujas
classificaçõesserão apostiladas em 2018 conforme sua correspondência em sintonia com o PPA:

DOTAçõES ORÇAMENTÁRIAS;

-___'~-::-:::-~:-=-- __ ..w •• ~_~~_ .••.__ .._~
~=:.:~_._,_.""'--. ,~....~

cLÁUSULA SEXTA· DAS OBRIGAçÕeS DA CONTRATADA

6.1. Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADAa envídar todo o
empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados, obrlçando-se ainda a:

-je
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6.1.1. direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção da perfeito execução do objeto
contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao
CONTRATANTE, em conformidade com o Termo de Referências do Pregão 005/2017, e da
Cláusula Segundo deste Instrumento;

6.1.2. observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento da mão-de-obra e
apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem a capacidade técnica de cada
profissional.

6.1.3. manter colaboradores, de modo a poder atender de imediato as solicitações do Município de
IUIÚ/BA;

6.1.4. ressarcir o Município do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção durante a execução dos serviços, exceto quando isso ocorrer por exigência do
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente
comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;

6.1.5. responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e federais decorrentes de
faltas por ela cometidas na execuçãodo Contrato;

6.1.6. exigir de seu pessoal o uso de equipamentos e materiais de segurança necessários à
execução do objeto desta licitação, bem como fiscalizar o cumprimento das normas e medidas de
segurança;

6.1.7. cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e prevldendéria, incluindo seguro
contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal designado para a realização dos
serviços, que não terão com o CONTRATANTE qualquer vínculo empregaocio;

6.1.8. fornecer a mão-de-obra de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos consoantes
a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do Contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas neste procedimento Iicitat6riof em compatibilidade com as
obrigações assumidas;

6,1.9. responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do objeto da licitação, não sendo excluída, ou
mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pelo
CONTRATANTE.

6.1.10. Manter durante toda a execução do Contrato cómpatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licítação.

6.1.11 - Realizar em até 10 (dez) dias da assinatura deste instrumento, o Registro
junto ao CRA/BA, com emissão da Anotação Técnica de Responsabilidade através
does) R.T.(s) vinculado(S) à Contratada.

cLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7,1. O CONTRATANTE,durante a vigência deste contrato, compromete-se a:

7.1.1. autorizar a execução do objeto da licitação, conferindo mensalmente as Planilhas
Detalhadas e as respectivas Notas Fiscaisemitidas, para efeito de pagamento;
7.1.2. fiscalizar a execução do Contrato objetivando a qualidade desejada da prestação dos
serviços através da Diretoria de Compras e acompanhamento de Contratos;
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7.1.3. dar ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na
execução do Contrato e indicar os procedimentos necessáriosao seu correto cumprimento;
7.1.4. prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao obíeto, que venham ser solicitados
pela CONTRATADA;

7.1.5. O Município de IUIÚ/BA poderá solicitar à CONTRATADA, a remoção de quaisquer
colaboradores da Sede, do DI~~ito ou de Localidad~sRurais, de forma definitiva ou por permuta
de localidade, sem ónus para o Orgão CONTRATANTE;

7.1.6. verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas correspondem a
execução dos serviços prestados;

7.1.7. efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas no contrato.

cLÁUSULA OITAVA - DA FISCAUZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

8.1. A fiscalização da execução dos trabalhos da CONTRATADAserá feita através Diretoria de
Compras e Gestão de Contratos em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, os quais
poderão, junto à CONTRATADA,solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que
forem verificadas e que, não sendo sanadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, serão objeto
de comunicação oficial à CONTRATADApara fins de aplicação das penalidades previstas neste
Contrato;

8.2. À FISCAUZAÇÃO compete, entre outras atribuições:

L Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administraçãol tempestivamente, todas
as providências necessáriasao bom andamento deste contrato;

II. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os
procedimentos empregados são adequados para garantir a quaUdadedesejada dos serviços;

Anotar, em registro próprío, todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato,
determinando o que for necessárioà regularização das falhas ou defeitos observados•

•8.3. A ação da FlSCAUZAÇÃO não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais.

cLÁUSULA NONA - DO FORNECIMENTO DO OBJETO

9.1. O fornecimento do objeto desta licitação deverá ser feito de acordo com as necessidades do
CONTRATANTE,ou seja, de forma parcelada;

A CONTRATADAsomente poderá fornecer mão-de-obra que esteja licitada e previamente
autorizada pelo Setor de Compras em conjunto com a Secretaria de Saúde deste Município;

cLÁUSULA DÉCIM.A - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OlBETO

10.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76, da Lei nO8.666/93, com alterações posteriores,
mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido:

10.1.1. Provisoriamente, imediatamente até o dia do fechamento do ponto dos colaboradores
da Contratada, para efeito de posterior veriflcaçâo da oonformídade dos serviços prestados e sem
ocorrências de faltas após o fechamento;

Página 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE nnu
ESTADO DA BARIA I

E-mail:pmluiugp@notmaiLcom CNPJ:16.416.1.58/000.1-81 Btiitii-am-

1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços prestados
o fechamento ponto, e consequente aceitação, quando a nota atestada e

""'h"''''1''''''''' para pagamento;

10.2. O objeto fornecido em desacordo com o 1.I!J\41C1\;U neste instrumento convocatório e na
proposta do rejeitado parcialmente totalmente, o caso;
cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS REAJUSTES
11.1. <..:A..... ""'nh' n1>, .,"" e-'"

meses do ato de sua
ou outro índice

110 caso de prorrogação do contrato, e após
sendo utilizado o do IGPM da Getúlio Varças,

-"',,,,, e-~'''' que venha a queda do valor da moeda;
A substituição de da licít_ante'1"""'I,.,Orll"l'·'"

I.JVL<~'::";;;;, ser como para o aumento

IJCI\.LU(JUU que este contrato

poderá, em nenhuma

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA ~ DA INEXECUÇÃO e ReSCISÃO

12.L A rescisão contratual pode

Determinada por ato e
I, XII e xvn do 78 da LeI Federa!

Amigável por
autoridade competente, reduzida a
CONTRATANTE;

A ínexecuçãe total ou parCialdeste
com as consequências previstas na

Constituem 1'n"'''''''''C

as partes, mediante autorização e fundamentada
no processo lícitatório desde que haja conveniência

1. Em caso prevista nos
que da CONTRATADA,
quando os houver sorrido;

no art, 78 da acima citada;

Lei acima sem
comprovados,

A de que trata o
no ert, 80, I a IV,ambos da Lei J::AI1I.:...,.1

O CONTRATANTE poderá cancelar a
decorrência da licitação e rescindir
extrajudicial, ficando 0":'''=''U1

em
ou

de defesa,
a ralência ou da CONTRATADA, ou for

t;AtZI..UlyC1U judiciai, ou outros fatos que comprometam a sua capacídade econômíca e

a CONTRATADA for declarada inifiiKne~~ou punida com proibIção de licitar ou contratar com
órgão da Administração

c) em cumprimento de ou a nulidade
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Em caso de concordata,o Contrato poderá ser mantido, se a
garantiasque sejamconsideradas e sufi·c:ientespara o """,i',et<,>,I-A",i"

ncacces por elaassumidas,

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA ... DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1. O Contratopoderáser via termo
CONTRATANTE, com a apresentaçãodas Ue:"'Ui.'" justificativas,nos

nO8.666/1993 e suasalterações.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo atraso injustificado na dos fica sujeita a CONTRATADA
penalidadesprevistas 7° da Lei j;""N""..",1 nO 10.520;2002 e no art. 86 da Lei FederalnO
8.666/1993 e alteraçõesposteriores,na conformidade;
I-Advertência;
n Multa;

de participar licitaçõese contratar com a

comaAdministraçãoPública;
A multaseráaplicada:

multa de 0,5°/<:1 vírgulacinco por cento)
o valor da em de

r"~,"",r1'"a partir da respectivaordem
b) multa de 10% (dez por sobre total da contratação,no
ou parCialdo ma",_r.

a CONTRATADA venhaa falharou a execução
fizer declaraçãofalsa ou fraude fiscal, garantidoo

ampladefesa,ficará·impedida e contratarcoma Administração,pelo prazo
anos, enquantoperdl,lraremos motivosdeterminantesda puniçãoou até que seja

promovidaa reabilitação,perantea própria queaplicoua penalídacle;

até o máximode 10%

injustificado do

Serão considerados injustificados os não comunicados tempestivamente ou
indevidamentefundamentados,ficandosua CONTRATANTE.

Aplicadas o CONTRATANTE ""'''or.....''''"'''',... o seu valor do pagamento.que à
CONTRATADA, a suaímposi.ção;

a CONTRATADA não tenha mais 1'\.::'t1::on,,,,nrr. a receber, as multas serão
da cauçãorecolhídaa título de contratual;

14.7. As multas previstasnesta Cláusula têm caráter co.mpensatório,porém moratório! e
o pagamentodelasnão exíme a CONTRATADA da reparação eventuais

perdasou prejuízo.s,queseuato punívelvenhaa acarretaraoCONTRATANTE;
Enquanto a CONTRATADA cumprir as condições

CONTRATANTE reteráo seupagamento.
o
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cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

1. A resumida do nr""=:"'nr contrato será na Oficial, providend.ada
CONTRATANTE,nos termos do "",,,,,.,,,rr. único 61, da lei nO com

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

1. O presente Contrato vincula~seaos ro.rrnAC

do edital Pregão n() 005/2017 e seus Anexos, do processo nO

16.1.2, da proposta vencedora da CONTRATADA, os quais se rn"cHh
instrumento, independentemente de t~:.r\.crríir::;'n

cLÁUSULA DÉCIMA SÉ liMA - DO FORO

o comarca de Carinhanha/BA para dirimir cuestoes
não resolvidas na esfera administrativa, com expressa

privilegiado que
E, por estarem justos e rnnlt"'nrn""..

teor, assinado p€lhaspartes e I",oc:t',orn,

7

i~ ~.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OSANA MALHEIROS VILAS BOAS

DECRETO N° 04/2017

COOfEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DE SAÚDE
Karlna Silva Santos - Presidente

CONTRATADA
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ANEXO I

QUANTITAnvOS EVALORES

Lote 01 - Profissionais de Saúde para atuarem no Hospital Municipal

Lote 02 - Profissionais de Saúde UNIDADESPSF

r···-----,---__ _:
~~~ I TOTAL I
__ . ._9_1 RS -89-.9-6-0,;~·1

9 34 !

-'9 i R$ 50.196.7;1--.- ._- .. ,.,,,..,..,..._-,,}
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Lote 03 - Profisslonaís de Saúde SAMU

. Enfermeiro 1

Técnico em 4

Motorista 3 R$

Valor total do lote 03

de NASF

PROfISSIONAL

Nutncíonísta

total do lote 04

Valor Total: R$1,538.100,OO (um milhão quinhentos e trinta iii oito mil e cem re is)

Osana Malheiros VHasBoas -
Secretária MurL de Saúde
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