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Processo Adm. 083/2017 CredenciamentD 001/2017

CONTRATOADMINISTRATIVO DECREDENCIAMENTOMÉDICO - N° 228/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Contrato de Credenciamento: ULTRASSONOGRAFIA E CLíNICO
GERAL.

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N. 228/2017 QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE

IUIU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE E, DO OUTRO A PESSOA FíSICA CRISTIANE
ALVES RODRIGUES, VISANDO A PRESTACAO DE

SERVICOS NAS UNIDADES DESTA
SECRETARIA.

O MUNICIPIO DE IUIU, pessoa jurídica de direito publico, sediada na Praça Abílio
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.a OSANA MALHAEIROS VILA BOAS, brasileira,

casada, portadora da cédula de identidade n. 02077730 25 SSP/BA, CPF n. 247.
667.985-20, e pelo Sr. Prefeito Municipal REINALDO BARBOSA DE GÓES,

brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 04923403-07 SSP/BA, CPF n.

608.929.435-72, seguir denominados simplesmente CONTRATANTES, e do outro

lado CRISTIANE ALVES RODRIGUES, portadora do CPF nO 003.234.935-13,
inscrito conselho regional sob o n. 5040, com Residência na Pedro Francisco de

Moraes, 26, Centro, Guanambi/BA, CEP 46.430-000, a seguir denominado
simplesmente CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO DE

CREDENCIAMENTO, com base no estabelecido na Constituição Federal, Lei n.
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condições seguintes: ,u Fls:

~~
FUNDAMENTO: O presente contrato decorre de autorização da Secretaria Municip~ IruR"Ofr..~

de Saúde através do Despacho de Inexigibilidade n. 001/2017 de 19/05/2017
constante no Processo n. 083/2017 em conformidade com o disposto do artigo n. 25
'caput', da Lei n. 8666 de 21/06/1993.

PROC.ADM 083/2017 - CREDENCIAMENTO 001/2017

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a execução de serviços de

ULTRASSONOGRAFIA E CLíNICO GERAL. A CONTRATADA disponibilizara a
CONTRATANTE, 40 consultas por mês na área de sua especialização e 05

plantões semanal por mês como clínico, dos serviços que constituem objeto
deste contrato, conforme detalhamento no ANEXO I - 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 PRIMEIRO: A vigência do presente contrato de credenciamento será

de 12 (doze) meses, contados a partir de 18/08/2017, podendo o mesmo ser

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

posteriores, mediante Termo Aditivo, conforme interesse das partes, e so~ente
surtirá efeitos após emissão do Certificado de Verificação pela Secretaria de

Controle Interno do Município.

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 realizado em plantões.

n CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato de credenciamento poderá ter vigência de ate 60 (sessenta)
meses conforme estabelecido na Lei n. 8666/93 e suas alterações posteriores.

~--
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Os contratos se encerrarão quando da realização do
concurso público e a empresa aqui CONTRATADA for substituída por um apro~~

12 (d) t d d d t d . t c '-~ Fls. b~ bou por oze meses con a os a a a e assina ura. ~ :

~ ~
PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA não terá direito a indenizaçõe rruR(\Q<;;'~

trabalhistas tais como FGTS, Férias e pagamento de Décimo Terceiro Salário, sob

qualquer título, 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 - DO PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Estima-se para a execução do presente contrato a importância anual de R$
96.300,00 (noventa e seis mil e trezentos reais) e mensal de R$ 8.025,00 (oito mil

e vinte e cinco reais) que correrão a conta da dotação orçamentária nO:

02.80.2005/33.90.36.00 - Fonte 14
02.80.2007/33.90.36.00 - Fonte 02 e 14
02.80.2009/33.90.36.00 - Fonte 14
02.80.2300/33.90.36.00 - Fonte 14

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGRACOES

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 cLÁUSULAS 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 serviços executados, e sua
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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 objeto deste contrato, a
CONTRATADA devera observar a legislação vigente, em especial as relativas ao
exercício profissional, conforme normas do respectivo Conselho de Classe.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de pedido de rescisão formulado por interesse
da CONTRATADA, este se obriga a comunicar o fato, por escrito, ao
CONTRATANTE, com antecedência mínima 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,
colocado a sua disposição para execução do objeto deste contrato;

• Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

• Tratar com humanidade e respeito toda e qualquer pessoa com quem
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•
seus subalternos no recinto do local de execução do contrato;

• Não compelir 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, que não seja de sua propriedade, do local onde executa
o objeto deste contrato;

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

• Não praticar comércio 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 dignidade da Administração Publica;

• Não utilizar pessoal ou recursos materiais do 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 empréstimos pessoais ou vantagens de qualquer espécie,
em razão da execução do presente contrato;

• Não proceder de forma desidiosa, assim entendida a falta ao dever de
diligencia na execução deste 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 contrato.

PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATADA disponibilizará horários em que esteja à
disposição para prestar serviços, não podendo s ausentar do local de prestação

~J)
r \
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dos serviços, antes da chegada ao local de outro profissional a rnandq~7 ãls.ill: ~
CONTRATANTE, indicado para dar continuidade aos serviços, desde que o ref ri ,.. ~

tTl";t-)
prazo não ultrapasse 30 (trinta) minutos, sendo que, se o tempo de espera ~/ruR(I.'J(ç.~~

CONTRATADA superar o acordado na cLÁUSULA primeira, será ele compensado
proporcionalmente.

PARÁGRAFO SEXTO: A CONTRATADA fica obrigado a manter, durante a vigência
do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, a regularidade fiscal
e qualificações exigidas no contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DOS TRIBUTOS

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 CONTRATADA na execução deste contrato, que
constituem ilícito ético profissional, deverão ser comunicadas pela CONTRATANTE

a respectiva Entidade de Classe a que esteja vinculado a CONTRATADA para
devidas providências.

CLÁUSULA 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:

I - 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 ULTRASSONOGRAFIA E
CLíNICO GERAL, pela CONTRATADA, por decisão do respectivo Conselho da

Classe;
. I CONTRATADA de qualquer cLÁUSULA deste contrato.III - Descumpnmento pe a
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se a CONTRATADA deixar de prestar serviço por um
período igualou superior a 30 (trinta) dias, sem justificar a CONTRATANTE e se ~ o

~
aceite da justificativa pela mesma, fica o contrato rescindido, automatlcamentej ~, b
forma unilateral. h

~:--fl-+:~
~~~rruR(\Q't.~~

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se a CONTRATADA deixar de ter a qualificação exigida
no contrato e/ou estar em debito com suas obrigações fiscais, deverá regularizar e
notificar tal situação ao CONTRATANTE em ate 05 (cinco), sob pena de rescisão
unilateral do contrato e retenção dos valores a serem pagos.

CLÁUSULA 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
contrato, na presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor.

de 2017.

~\.

Osana Malheiros Vilas Boas
CONTRATANTE - Secretária Municipal de Saúde

1 . J ~G\ill(WnN ~ \\JvJ ~olu..v
~ CRISTIANE ALVS RODRIGUES

CPF nO 003.234.935-13
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

IdasAraújo - CPF: 029.205.195-65
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