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CONTRATO VINCULADO AO EUMPJl
MUNICIpAL DE SAÚDE DE IUIUlJA
CNPl: 10,540,906/0001-52; neste ato
representado pelo Prereito ''''unicipal c a
Secretária Municipal de Saúde, denominados
simplesmente de contratante, e de outro
lado o DR. EDUARDOOLIVEIRA PALMA,
médico CRM 15465/BA CPF
623,760.556 ..87.
Celebram o ~ de Serviço de Médico
Ginecologista no Hospital Edivaldo Pereira
Magalhães pelo PROC. ADM. 130/2017 -
DISPENSADELICITAÇÃONO 064/2017.

O ~UNICipIO DE IUIU/BA, neste ato representado pelo FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDe. - fMS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob O n°
10.540.906l0001-52, com sede na PraçaAbílío Pereira,232 - centro, vinculado a Prefeitura
t-tu,nlcipalde lUIU/SA, aqui representadopelo PrefeitoMunicipal,Sr. REINALDOBARBOSADE
GÓeS, Brasileiro,casado,servidor público, portadorda cédulade identidade nO04923403-07
SSP/SA, inscrito no CPFsob o nO 608.929.435-72, residente e domiciliado na cidade de
IUtU/SA, e pela Secretáriade Saúde,a Sra. OsanaMalheirosVilas Boas, portadora do RG
02.077.730-25 (SSP/BA),e CPF/MFsob o nO 247.667.985-20, residente e domiciliado na
cidade de lUIU/BA, a seguir denominadasimplesmenteCONTRATANTE e o Sr. EDUARDO
OUVEIRA PALMA, médico inscritono CRM/BA 15465, portador da carteira de Identidade
n" I't-4.729.388 SSP/f\1G,inscrito no CPFsob nO623.760.556-87, residente na Rua Hermes
da Fonseca, 182, SantoAntonio - GUANAMBI/BA,CEP46.430-000, abaixo assinado, a seguir
denominado simplesmente CONTRATADO, firmam o presente contrato, na forma e
condiçõesque se seguem:

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato refere-se a Contratação de Médico Ginecologista para prestar
serviço no Hospital Municipal Edvaldo Pereira Magalhães, do município de IUIU/BA
durante o perídio de 10 (dez) dias consecutivos, para atender uma média total de 57
(cinquenta e sete) consultas pré-agendadas, em conformidade com a solicitação da
Secretària Municipal de Saúde. Conformedetalhamentoabaixo:

r SERVICO MéDICO ~~ ,. >

.......
,

, Número de Forma de Quantidade
1PROFISSIONAL Vagas Faturamento Prevista Valor Fixado
? Previstas VALOR TOTAL

!M~dco ... Especlalista em Ginecologia 1 Consultas 57 RS 126,00 R$ 7.182,00
! VALOR TOTAL R$ 7.182,00
1
i - -~--
1 SETE MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS
i
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ClÀUSUlA SEGUNDA· DA EXECUtÃO

':~I ,\ E\C\:m;.lo do presente Contrato será em conformidade com todas as (;ondlri~l~r>r(:·
~"t\\~e1L"tdaSno Pr0c..essoAdministrativo nO 130/2017 - Dispensa de licitação n'J orAllOl7,
\'U}tL quantidades sereo deduzidas, conforme a prestação dos serviços;
2.2 Os serviços serão realizados no Hospital Municipal Edivaldo Pereira Magalhães em regime
de Consultas de 08:00h às 12:00h, sendo que as consultas já estarão pré~agendadasi ..•
2.3 casos omissos serão tratados baseando-sena Lei 8.666/93 e suas alterações. .

cLÁUSULA TERCEIRA· VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência de 30 (trinta) dias, tendo ínído em 19/09/2011 e
findando em 19/10/2017. podendo ser prorrogado através de termo aditivo, observada a
legislação vigente .•

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO,CONDIÇÕESDEPAGAMENTO
O valor global do presente acordo é de R$ 7.182,00 (sete mil cento e oitenta e doIs
reais), onde o pagamento efetivar-se-á, após a realizaçãodas consultas, com posterior atesto
pelo Setor de Compras em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria de
saúde, terá um prazo de 03 (três) dias uteis para confirmação dos serviços para emissão do
RPA. Após os procedimentos, a municipalidade terá um prazo de até 20 (vJn~) dias úteis,
contados a partir d~ expediçãodo RPApara realiZaro pagamento..

Parágrafo Único. O profiSSionaldeverá apresentar certidões negativas em vigênda para efeito
de liquidação e pagamento dos serviços.

cLÁUSULA QUINTA· ORIGEM DOSRECURSOS
As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários
consignados no orçamento Programa de 20171 conforme sintonia com o PPA:

DOTAÇÕESORCAMENTÁRIAS:

cLÁUSULA SEXTA· DAS OBRIGAÇÕESDOCONTRATADO

6.1. Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se o CONTRATADOa envidar todo o
empenho e dedicaçãO necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados, obrigando·se ainda a:
6.1.1. direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção ·da perfeita execução do
objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao
CONTRATANTE;
6.1.2. responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e federais decorrentes de
faltas por ela cometidas na execução do Contrato;
6.1.3. cumprir os horários pré·estabelecidos pela diretoria do Hospital, bem como,manter-a
ética profissional em razão da natureza dos serviços;
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6.1.4. cumprir todas as obrigações de natureza fiscal em decorrência da prestação dos serviços;
6.1.5. responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao
CON!RATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do objeto deste contrato, não sendo
exclUlda, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ouacompanhamento pelo CONTRATANTE.

6.1.6. ,Manter durante toda a execuçãodo Contrato compatibilidade com as obrigações por ela
assu,mldas,todas as condiçõesde habilitaçãoe quaJificaçiio,exigidas na dispensa de licitação.

CLÁUS~LA SÉTIMA - DAS OBRIGAçÕes DO CONTRATANTE
7.1. oCONTRATANTe,durante a vigênda deste contrato, compromete-se a:

7.1.1. fiscalizar a execuçãodo Contrato objetivando a qualidade desejada, através de indicaçãode servidor para acompanhamentodos Contratos;

7.1.2. dar_ciênciaao CONTRATADO imediatamentesobre qualquer anºrmalldade que verificar
na execuçao do Contrato e indicar os procedimentosnecessáriosao seu correto cumprimento;
7.1.3. prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham sersolicitados pelo CONTRATADO;

7.1.4. verificar e atestar, ao I'ECeter os serviç!?s,se as quantidades cobradas correspondem aoreal Ocorrido;

7.1.5. efetuar pagamento ao CONTRATADO de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas no contrato•
.,. "+.

CLÁUSULA OITAVA· DA FlSCAUZAÇÁo e ACOMPANHAMENTO

8.1. A fiSCtllizaç30da .:"tec"t;i,iQ Cc<; !',ltJdltm'i DO CONTRATADO será feita através do Setor de
Compras e da Dlfl:tOWI d") H(;";j:'! í \'IiIllOI.i.JI, ()~; quais poderão, junto ao CONTRAT AOO.
solícitar e correcão de Ü"t~n!!í;!l'~ nu ím·!JIIlt1fldcld.~sque forem venftcadas e que, não
sendo sanadas, no pr(lW de -til IljUa! 'Jjt~)c Q~to)!laras, serâo objeto de comunicação oficial ao
CONTRATADO para rins de aphcilçiio das pcnilhdtídes previstas neste Contrato;

8.2. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras iltnbuíções:

I. Solicítar ao CONTRATADO, tcmp;,:~tiv{1m{!nh:, todas as provldêncías nccessãnas ao bom
andamento deste contrato;

11. Verificar ti conformidade. da f!xl'n;ç,lo contrmUt\l com os normas espec!ficildt1S e s~ os
-41 . t 5 'mpn'!Qados5(10 adl'Quados para gmantlr a qunhdm:l!.'dt.'Sc)adados Sl.?fVIÇOS,proceumen o c ',. . . . . •

A.· r 'Qlstro própno, tOO,lS as ocorrências relacionadascom a execucào do Contrato,
IIl. n~tar'dem cu··.·)for necessáriO,] w\1ulafllJção das fillhiJSou ddeltos observados.determina0 o o q c ... "

" d FlSCAUZAÇA-O nJo cxemera o CONTRATADO de suas responsabilidades8.3. A açao a
contratuais.

cLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO ,

. . i"eco!ógicas obedecerão os norânos e o age~damento de
9.1. Os St:rvl~S debecon,~dosItaSpe~aDiretoria do HOS.·· pita.' r.1umdpal.sendo o cumprlmentº de 57dentes ja pre-esta etl , .
pa I t e sete) consultas conforme cláusula primeira; ~ ..,(cinquen a

---------------:~~~-------------------------~--~---- ,--~
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9,2. o CONTRATADOsomente poderá mudar horários de acordo com a Diretoria do Hospital
1\1unicil"'I; .

cLÁUSULA DÉCIMA· CONDIÇÕES DE RECEBIMENTODO Ol8ETO

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

10.1.1. PrOViSOriamente, imediatamente depois de prestados os serviços, para efeito de
posterior verificação da conformidade do serviço prestado com a especificação pretendida; __,

10.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços e
consequente aceitação, quandOa nota ftscal/RPAserá atestada e remetida para,pagamento;

10.2. O objeto em 'desacordo com o estipulado neste instrumento convocat6rio e na proposta
do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso;

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS REAJUSTES

11.1. Fica convendonado que não haverá reajustes de preços em func;ão-ec períOdO do
contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃOE RESOSÃO

12.1. A rescisão contratual pode ser:

123.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos caSos' enumeradOs
nos incisos I, XII e XVIIdo art. 78 da lei Federal n. o 8.666/93, com as alterações posteriores;

12.1.2. Amigável por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo IIdtatório desde que haja conveniência
do CONTRATANTE; .

12.2. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão pelo CONTRATANTE
com as consequêndas previstas na CláusulaSétima; ,

12.3. Constituem motivos para rescisãoos previstos no art. 78 da Lei acima citada;

12.3.1. Em caso de rescisão prevista nos incisosXII a XVI do art. 78 da lei acima referida sem
que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regUla~ente
comprovados, quando os houver sofrido;

12.3.2. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79, acarreta as consequências
previstas no art. 80, incisos 1 a IV, ambos da lei Federal nO 8.666/93 COm alterações
posteriores.

12.4. O CONTRATANTE poderá cancelar a Nota de Empenho que vfer a ser emitldâ em
decorrência da lidtação e rescindir este Contrato, independentemente de interpélaÇão jUdiaal
ou extrajudldal, ficando assegurado o contraditório e o direito de defesa, quando:
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b\ ,,'CONTRATADO for dedarado ;n~dÔr.'~a ou punida f.om PtOlbíçijl') d(! licitar nu ($(i~tmt'J1t:fJm
\'tl.l"l,w\~r0Ig5(' d.) AdminIstração Puchca;

c) ~m wmprlmento de determinação administrativaou judicial que dcc'are a flufí1adJ,:da
adjudicação.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕESCONTRATUAIS

13.1. O presente Contrato poderá ser alterado, via termo aditivo,desd~ que haja interesse d~
CON~TANTE, com a apresentação das devidas justificativas, nos termos do art. 57 da Lei
,,,Eederal~~8.666/1993 com alteraçõesposteriores.

cl:ÃUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pelo atraso injustificado na execução dos servíços fica sujeita o CONTRATADO às
penalidades previstas no art. 86 da Lei Federal nO 8.666/1993 e alterações posteriores, na
seguinte conformidade;

I .Advertênda;
Il-Multa;
III • Suspensão temporária de partiopar de lidtações e impedimento de contratar com a
Administração;
IV - Declaraçãode inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

14.2. A multa será aplicada:

a) multa de 0,5% (zero vírgula dnco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por centO)
sobre o valor da contratação, em decorrênàa de atraso injustificado no fornecimento, contado
a partir da emissãoda respectivaordemde fornecimento;

b') multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução
totaLou parCialdo mesmo;

14.3. caso o CONTRATADO venha a falhar ou fraudar a execuçãodeste Contrato, comportar
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio
da dtação e da ampla defesa, ficará impedida de lidtar ~ contratar com a Administração, pelo
prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

14.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou
indevidamente fundamentados, ficando sua aceitaçãoa critério do CONTRATANTE.

14.5. Aplicadas às multas; o CONTRATANTEdescontaráo seu valor do pagamento que fizer à
CONTRATADO, após a sua imposição;., ... , ,

14.6. Caso o CONTRATADO não tenha mais pagamento a receber, as multas devidas poderão
ser cobradas de forma extrajudidal ou judidalmente, e ainda lançada como inadimplentes no
Cadastro do município;

14.7. P6 multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório, porém moratório, e
consequentemente, o pagamento delas não exime o CONTRATADO da reparação dos
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t'\ClltUJlS d3Il\'S, p\~rdas ou prejuízos, que seu ato punível venha a acarretar ao
tONTRATANTE;

14.$, Enquanto o CONTRATADO não cumprir as condições contratuais estabelecidas, o
CONTRATANTE relerá o seupagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. A publicação resumidado presentecontrato será na ImprensaOficial, providenciada p:'o
CONTRATANTE,nos termos do parágrafo únicodo art. 61, da Lei nO8666/93, com alteraçoes
posteriores.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAVINCULAÇÃOAO EDITAL EÀ PROPOSTA

16.1. O presente Contrato vincula-seaos termos:

16.1.1 a dispensa de licitação nO 064/2017, constante do processo administrativo_no
130/2017;

16.1.2. da proposta do CONTRATADO,os quais se constituem em parte integrante deste
instrumento, independentementede transcrição.

cLÁUSULA DÉCIMAsÉnMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da comarca de Carinhanha/BApara dirimir questões oriundas deste
Contrato, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de:qualquer outro,
por mais privilegiado que seja. . _

E, por estarem assim justos e concordes,foi o presenteContrato, lavradt 0.2 (duas) ia~..· de
igual teor, assinado pelas partes e testemunhasabaixo. ~\s..o --

IUIU/BA, 1 de ~mbr de 2017
/ . " ... ',\.

PREFE NI
RElNALD B~IOSA D

FUNDOMUNIOPAL DE SAUDE DE IUIU

~I I OSA~NA~ALHEJROS~LAS~~~=
f~Q I ~À,

õi.ÊÕÃRÔo OLIVEIRA PALMA
CRM 15465/fJA - CPF 623.760.556-87

CONTRATADO
• TESTEMUNRAS:


