
CoNTRATO Ne.463-2022

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICiPIO DE BRUMADO E A EMPRESA
CLINICAL MEDIC EIRELI

CONTRATANTE: O MUNCIPIO DE BRUMADO, atrav6s do FUNDO MUNICIPAL DE SArDE, Pessoa Juridica de
Direito Priblico Interno, inscrito no CNPJ/MF sob ns 13.759.15 0 /0007-25, com sede administrativa na Praga
Cel. Zeca Leitg na 415, 10 Andar, Centro, Brumado-BA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE,
representado neste ato pelo seu Secretdrio Municipal de Satde CIIIUDIO SOARES FERES, cadastrado no
CPF/MF sob no 068.994.926-01, portador da Carteira de Identidade RG nq 11.773.437-38/SSP-BA, residente
e domiciliado a Rua Jose Batista da Silva ne 17, Bairro Monsenhor Fagundes, Brumado-BA.

CONTRATADA: CLINICAI MEDIC EIRELI pessoa juridica de direito privado, estabelecida na Rua Doutor Jos6
Bernardino de Souza Leio, nq 205, centro, na cidade de Paramirim/BA, CEP 46190-000, inscrita no CNPJ sob
o nfmero 35.148.399 /0001-37,representada pela Sra, Simara Barbiele de Souza Silva, portadora da C6dula
de Identidade RG sob ne 13431582 SSP/BA e do CPF/MF 054.770.555-70.

Dessa forma, as partes acima qualificadas doravante denominadas neste ato, respectivamcntc,
CONTRATANTE e CONTRATAD{ tundamentado pela Lei Federal n.a 8.666193 e Lei Municipal n.a 1.800/2017,
firmam o presente Contrato nos termos da Chamada Prlblica Ns LA-2O22, oriunda do Processo
Administrativo na 757 /2022 d,e 70 /08/2022, e da melhor forma de direito, mediante as cl6usulas e condig6es
seguintes, que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLAUSULA PRJMEIRA - DO OBJETO

1.1, 0 presente tem por objeto o credenciamento de empresa especializada na prestagio de servigos m6dicos
destinados As Unidades B6sicas de Saride, conforme o que segue:

OBS: O restador dever6 os documentos necessdrios cadastro no CNES.

1.2, Da justificativa - 0s serviEos se justificam diante da necessidade de execugio das atividades rotineiras de
servigos m6dicos das Unidades Bisicas de Saide.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUqAO DOS SERVIEOS

2.1. Os Interessados habilitados durante a execugio do objeto deste Credenciamento deverao atender aos
seguintes requisitos:

I) Realizar os servigos relacionados no Anexo II deste edital pelos valores inicialmente ali fixados,
sem reajuste, sem cobranga de qualquer valor adicional ao usudrio do SUS do Municipio de
Brumado;

III Realizar assistancia integral [promogdo e protegao da satde, prevengio de agravos, diagn6stico,
tratamento, reabilitagio e manutengao da sarideJ aos individuos e famflias em todas as fases do

UBS MARCIONILIO RODRIGUES DOS SANTOS
V. TOTAI,

7 CONSULTA MEDICA UND 448 R$ 30,00 R$ 13.440,00
2 PROCEDIMENTO MEDICO UND 728 R$ 60,00 R$ 7.680,00
3 REUNIAO DE EOUIPE/ATIVIDADE EDUCATIVA UND 4 R$ s0,00

R$ 5s,00
R$ 200,00

R$ 2.640,004 VISITA DOMICILIAR UND 4A
TOTAI MENSAL R$ 23.960,00

TOTAL ANUAL [12 MESES] R$ 287.520,00

\\/

desenvolvimento humano: infincia, adolescencia idade adulta e terceira idade;
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nD Realizar atividades de demanda espontinea e programada em clinica m6dica, pediatria, gineco-
obstedcia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgOncias cllnicas cirrlrgicas e procedimentos para
fins de diagn6sticos;

lvl Encaminhar, quando necess6rio, usu6rios a servigos de m6dia e alta complexidade, respeitando
fluxos de referdncia e contrarrefer6ncia locais, mantendo sua responsabilidade pelo
acompanhamento do plano terapdutico do usuArio, proposto pela referdncia;

V) Indicar a necessidade de internagio hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilizagio pelo
acompanhamento do usudrio;

VIJ Realizar procedimentos que se encontram listados na Tabela de Procedimentos, Medicamentos,
6rteses, Pr6teses e Materiais Especiais do SIA/SUS do Minist6rio da Sarlde compadvel com o CBO

do profissional;

VIII Participar do processo de territorializagdo e mapeamento da 6rea de atuagao da equipe,
identificando grupos, famllias e indivfduos expostos a riscos e vulnerabilidades;

VIII) Realizar trabalhos interdisciplinares e em equipe, integrando 6reas t6cnicas, profissionais de
diferentes formaE6es e at6 mesmo outros niveis de atenE6o, buscando incorporar pr6ticas de
vigildncia, clinica ampliada e matriciamento ao processo de trabalho cotidiano para essa
integragio (realizagio de consulta compartilhada reservada aos profissionais de nfvel superior,
constmgao de Projeto Terapautico Singular, trabalho com grupos, entre outras estrat6gias, em
consonAncia com as necessidades e demandas da populag6oJ;

X) Parricipar de reuni6es de equipes a fim de acompanhar e discutir em conjunto o planejamento e
avaliagao sistem6tica das agdes da equipe, a partir da utilizagao dos dados disponfveis, visando a
readequagio constante do processo de trabalho;

Xl Articular e participar das atividades de educagdo permanente e educagio continuada;

XD Realizar ag6es de educagio em satde I populagdo adstrita, conforme planejamento da equipe e
utilizando abordagens adequadas is necessidades deste priblico, atividades em grupo na UBS e,
quando indicado ou necess6rio, no domicilio e/ou nos demais espagos comunitlrios (escolas,
associag6es entre outros);

Realizar outras ag6es e atividades, de acordo com as prioridades locais, definidas pelo gestor local;

Realizar consulta cllnica no domicllio de individuos sob sua responsabilidade, de acordo com as
necessidades definidas pela equipe;

2,2. O profissional credenciado serd encaminhado para a UBS que estiver necessitando dos servigos,
conforme o que for estabelecido pela Secretaria Municipal de Sarlde.

cr.r{usullt TERCETRA - oBRrcAgors na coutnaraoe

3.1, Prestar os servigos obieto deste Edital, de acordo com os quantitativos estimados e descritos, pelos
valores inicialmente fixados, sem reajuste, sem cobranga de qualquer valor adicional ao usuirio do SUS.

3.2. Prestar os servigos com profissionais m6dicos regularmente inscritos no Conselho Regional de Medicina
do Estado da Bahia ICREMEB] e em dia com suas obrigag6es junto a este Conselho, que possuam dtulo de
especialista outorgado por instituigio de ensino superior, autorizada pelo Minist6rio da Educaglo e Cultura -
MEC.

3.3. Assumir diretamente a obrigagio de cumprir o objeto deste instrumento, nio realizando a subcontratagio
da prestagAo de servigos, bem como nao o executar atrav6s de terceiros

xr0
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3.4. Prestar assistOncia m6dica na especialidade aos pacientes, conforme fluxos e protocolos estabelecidos,
definindo medidas e executando as condutas necessirias, obedecendo aos principios e diretrizes do SUS.

3,5. Prestar os servigos observando as melhores priticas e t6cnicas aplicadas pelo mercado, bem como
respeitar e proceder de acordo com os protocolos m6dico pertinentes.

3.6. Garantir que todo atendimento realizado seia obrigatoriamente registrado em prontuario, carimbado e

assinado pelo m6dico respons6vel, contendo nome legivel, nfmero do conselho de classe e assinatura.

3.7, Emitir em papel timbrado quaisquer impressos e materiais a serem utilizados em laudos m6dicos e

comunicagoes externas ou internas,

3,8. Manter completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, informaE6es,
documentos, especific'ag6es t6cnicas ou comerciais, inovaEdes que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que
venham a ser confiados em razio da presente prestagao de servigos, sendo eles de interesse da unidade, nio
podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar consentimento a terceiros
sem o consentimento da Unidade Respons6vel.

3.9, Atender a familiares e acompanhantes dos pacientes, prestando informag6es necessdrias e pertinentes ao
.-, fluxo do atendimento.

3.10. Permitir que a direq6o da unidade acompanhe os servigos executados.

3.11. Atender i legislagio e resolug6es pertinentes, bem como sempre respeitar o C6digo de Etica M6dica e

normas de boa pr6tica m6dica.

3,12,Atenderls normas da RDC n0 63, de 25 de novembro de 2011, daANVISAque disp6e sobre os Requisitos
de Boas Pr{ticas de Funcionamento para os Servigos de Saide.

3.13, Cumprir todas as normas, regras e leis apliciveis i execugdo dos servigos, sobretudo as determinaE6es
e normas dos conselhos de classe das categorias profissionais envolvidas na prestagio do serviqo e os acordos
coletivos firmados com os respectivos sindicatos.

3,14.observar estritamente as nornas, regulamento e rotinas internas da unidade em que serao prestados
os servigos.

3.15, Elaborar mensalmente e disponibilizar i Unidade de Satde at6 o 204 (vig6simoJ dia do mOs antecedente
!' ao da competencia a escala dos proflssionais desigaados para a prestaEao dos servigos em formato aberto,

digital e editevel.

3.16. Prover o pessoal necess6rio para garantir a execugao dos serviEos, nos regimes contratados sem
interrupgao, seja por motivo de f6rias, descanso semanal, licengq falta ao servigo, demissio e outros casos
anSlogos, obedecidas as disposig6es da legislagio.

3,17, Responsabilizar-se por eventuais paralisaq6es dos servigos, por parte dos seus empregados, sem repasse
de qualquer 6nus, para que n6o haja interrupgio dos servigos prestados.

3.18, Atender A solicitagdo da Unidade de Sarlde para eventual substituigao de profissional m6dico, mediante
situagao jusrificativa t6cnica ou disciplinar, quando este nao estiver correspondendo )s expectativas do
servigo contratado.

3.19. Responsabilizar-se portodos os 6nus e tributos, emolumentos, honor6rios ou despesas incidentais sobre
os serviEos contratados, bem como cumprir rigorosamente todas as obrigagdes trabalhistas, previdenci6rias
e acidentirias relativas ao pessoal que empregar para a execugSo dos servigos, inclusive as decorrentes de
convengdes, acordos ou dissidios coletivos, mantendo ) disposigio toda e qualquer documen pertinente
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(ficha de registro, guias de recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciirios, exames admissionais e
peri6dicosJ.

3.20. Aceitar e reconhecer que ndo se estabelecer6 qualquer vinculo empregadcio entre a Unidade de Sa(de
e os trabalhadores que forem encaminhados pela CONTRATADA para a prestagio dos serviqos.

3.21. Indenizar de imediato a Unidade de Saride por quaisquer danos que seus representantes legais,
prepostos, empregados ou terceiros credenciados causem, por culpa, dolo, agdo ou omissio.

3.22, Permitir a rcalizagio, a qualquer momento e sem pr6vio aviso, de auditoria sobre os atendimentos
prestados aos pacientes, tanto do ponto de vista administrativo quanto t6cnico.

3.23. Responsabilizar-se civil e/ou criminalmente por danos decorrentes de agio, omissio voluntiria, ou de
neglig6ncia, imperlcia ou impruddncia, que seus profissionais e/ou s6cios, nessa qualidade, causarem a
qualquer pessoa, bens pfblicos, privados, m6veis, im6veis, e equipamentos deste nos termos da legislagio
vigente.

3.24. Suportar integralmente todos os custos, despesas, pagamentos de verbas, indenizagdes, direitos e
quaisquer outros valores estipulados em acordo, sentenga e demais decisoes, relativos a reclamag6es
trabalhistas, bem como em decorr6ncia de processos judiciais cfveis e/ou trabalhistas de qualquer natureza,
que sejam eventualmente instaurados ou ajuizados em desfavor da Unidade de Saide por s6cios, ex-s6cios,
funciondrios ou ex-funcionSrios da CONTRATADA, sendo que em tais casos a CONTRATADA requerer{ em
juizo a exclusdo da Unidade de Saride.

3,25. Disponibilizar informag6es necessirias e trabalhar de forma integrada com a Ouvidoria.

3.26' Eximir-se de exigir cobranga de qualquer paciente ou terceiro, por quaisquer serviEos m6dicos,
hospitalares ou complementares da assistencia devida ao paciente, por profissional preposto ou s6cio da
empresa em razio da execugio dos servigos prestados, sob pena de responsabilidade civil e criminal.

ctAusulA eUARTA- oBRIGAgoEs Do CoNTRATANTE

4.1. 0 MUNICiPIO, al6m das obrigag6es consideradas contidas neste instrumento por determinagao legal e das
previstas em ouEas clAusulas, obriga-se a:

a) Designar gestor responsivel pelo acompanhamento e execugao do objeto do presente conrrato;

b) Prover a unidade com os recursos humanos t6cnicos e de apoio para a perfeita execugao do objeto da
contratagao, na quantidade preconizada para a seguranga e qualidade do servigo;

cJ Transmitir as normas internas a fim de que sejam cumpridas, com objetivo de alcangar melhores resultados
na preshqao dos servigos;

d) Prestar as informa96es e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

e) Notificar a C0NTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Servigos;

f) Receber os relat6rios de produgio e as notas fiscais com especificag6es dos atendimentos realizados;

gJ Efetuar os pagamentos devidos, nas condig6es e prazos especificados e ora acordados, considerando a
quantidade de horas m6dicas efetivamente prestadas nas Unidades da CONTRATANTE.

CLAUSUTA QUINTA . DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

Par6grafo Primeiro - A fiscalizagio ou o acompanhamento da execugio deste contrato pelos 6rgios
competentes do SUS nio exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA termos da legislagio

//
/,
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referente a licitag6es e contratos administrativos, nem quanto aos danos causados ao paciente, decorrentes
de agio ou omissio voluniiria ou de negligdncia, imperlcia ou imprud6ncia praticadas por seus profissionais.

Pardgrafo Segundo - A responsabilidade de que trata esta Cldusula estende-se aos casos de danos causados
por defeitos relativos i prestagio dos servigos, nos estritos termos do art 14 da Lei 8.078, de 11.09.90 (C6digo
de Defesa do Consumidor]

clAusuul.sExrA- DAvIGENctA, cEtEBRAqAo E ExECUqAo Do coNTRATo

Paragrafo Primeiro - A vig6ncia inicial do presente CoNTRATo 6 LZ (doze) meses, contados da assinatura,
podendo ser prorrogado, a crit6rio da Prefeitura Municipal de Brumado, enquanto o prestador cadastrado
mantiver os mesmos requisitos exigidos para a classificagao, previstos no edital da Chamada P{blica Nq 18-
2022 e serA instrumentalizado por termo aditivo at6 os prazos limites previstos no arL 57, inciso II, da Lei
8666/93.

Par6grafo Segundo - O prazo para inicio dos servigos ser6 no m6ximo de at6 10 (dez) dias corridos, ap6s a
assinatura do contrato.

Par6grafo Terceiro - A qualidade do servigo executado seri avaliada pelos padr6es t6cnicos e

administrativos de qualidade do servigo.

Parigrafo Quarto - A C0NTRATADA deveri apresentar, iuntamente com as respectivas notas fiscais mensais,
relat6rio consolidado referente ao periodo de prestagao dos servigos, incluindo procedimentos realizados, em
papel rimbrado, com informa96es claras e inequfvocas acerca do cumprimento da efetiva carga hor6ria.

Parigrafo Quinto - O HMPMN dever6 formalmente receber cada um dos relat6rios para avaliaEao t6cnica da
qualidade dos servigos prestados e relat6rio consolidado por Unidade, em coniunto com a respectiva Nota
Fiscal, devidamente atestado, mediante protocolo ffsico ou eletrdnico, para liquidagdo mensal.

Parigrafo Sexto - A CONTRATADA receberi pelos servigos m6dicos executados o valor correspondente aos
preEos unitirios contratados.

CLAUSULA SETIMA. DA FISCALIZACAO E DO ACOMPANHA]I{ENTO DO CONTRATO

Pardgrafo Primeiro - O MUNICIPIO e os gestores do SUS fiscalizarao, por interm6dio dos t6cnicos,
especialmente designados para este fim, o cumprimento das cliiusulas e condig6es estabelecidas nestc
conffato; a qualidade dos servigos prestados; a obediancia d legislagSo e demais normas pertinentes; o

\-' faturamento apresentado, bem como qualquer tipo de ocorr6ncia que merega agio fiscalizadora ou apuragio
de responsabilidades e/ou irregularidade.

Pariigrafo Segundo - A CONTRATADA facilitar6 ao MUNICiPIO e aos 6rgdos competentes do SUS o
acompanhamento e a fiscalizagio permanente dos servigos, de forma ampla e irrestrita, prestando todos os

esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos t6cnicos designados para fiscalizar a execugio do objeto deste
Contrato.

Panigrafo Terceiro - A agio ou omissio, total ou parcial, da fiscalizagio por parte do MUNICiPIO e/ou dos
6rgios competentes do SUS ndo eximir6 a CONTRATADA da total responsabilidade pela execugio dos servigos
objeto do presente CONTRATO.

Paregrafo Quarto - Qualquer alteragio ou modificagao que importe em diminuigeo da capacidade operadva
da CONTRATADA poder6 ensejar a rescisio deste Contrato ou a revisio das condi96es ora estipuladas.

Parigrafo Quinto - 0 Fundo Municipal de Saride, atrav6s da Secretaria de Satde realizar6 o acompanhamento
da execuqdo dos servigos credenciados por meio de auditorias, comunicag6es escritas, visitas e outras
atividades correlatas, sob responsabilidade da fiscal Julieta Sandes Soares, designada para acompanhamento
do contrato e as oco116ncias deverio ser registradas em relat6rios anexados ao processo do credenciado.

(.
')
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clAusurA orrAvA - Do vALoR E DA DorACAo oRqAIUENTARTA

Par6grafo Primeiro - O valor total estimado para este contrato 6 de R$ 2A7.S2O,OO (Duzentos e oitenta e
sete mil e quinhentos e vinte reais), sendo o seu valor mensal de R$ 23.960,00 Mnte e tr6s mil e
novecentos e sessenta reais), tomando-se, por base, no periodo de 12 (doze) meses, nos termos do Anexo II
do edital.

Parigrafo Segundo - A realizagio das despesas dos servigos executados por forga deste contrato, nos termos
e limites aqui firmados serio cobertos com a seguinte dotagao:

04.001.10.301.0003.2070.3.3.90.39.00 (Fonte 1.600.0000/Despesa 63) - MANUTENqAO DA ATENEAO
BiSICA SAUDE - PAB FIxo

04.001.10.301.0003.2070.3.3.90.39.00 [Fonte 1.500.1002/Despesa 63) - MANUTENEAO DA ATENEAO
BASICA SAI]DE - PAB FIXO

Pardgrafo Quarto - No caso de exercicios financeiros futuros, as despesas correrio I conta das dot g6es
p16prias que forem aprovadas para os mesmos.

CLI.USULA NONA- Do PAGA]vIENT0

Parigrafo Primeiro - 0 pagamento ) CONTRATADA, pelos serviqos efetivamente prestados ao Sistema Unico
de Sarlde, ser6 efetuado pelo MUNICIPIO, mensalmente, por interm6dio do Fundo Municipal de Satde.

Pardgrafo Segundo - O pagamento a C0NTRATADA somente ser{ efetuado ap6s a apresentagao do
documento comprobat6rio do servigo prestado, assinado por servidor da Secretaria Municipal de Sarlde e serd
realizado mediante transfer8ncia bancdria em conta da CONTRATADA.

Pardgrafo Terceiro - Nos casos de ocorrdncia de interrupgio de serviqos ou modificagio de procedimentos
de forma nao combinada entre as partes, os pagamentos mensais deverio ser suspensos at6 que a situagdo
scja esclarecida pela Secretaria Municipal de Saide.

Parigrafo Quarto - O Municfpio efetuar6 o desconto dos impostos do valor contratado, conforme legislagio
vigente.

Par6grafo Quinto - A apresentaqio das contas e as condig6es de pagamento serio feitas conforme o disposto
abaixo:

Par6grafo Sexto - A CONTRATADA apresentari, mensalmentg ao MUNICiPIO, at6 o 5e (quinto) dia rlril do
m6s subsequente a prestagao dos serviqos, as faturas, contendo expressamente o ntmero do contrato, a escala
de didrias efetivamente cumpridas e atestadas por servidor da Secretaria Municipal de Sailde;

Par{grafo S6dmo - Para fins de prova da data de apresenagao das contas seri entregue a CONTRATADA
recibo, assinado ou rubricado pelo servidor do MUNICiPIO, com aposigio do respectivo carimbo funcional;

Paragrafo Oitavo - As contas rejeitadas, quanto ao m6rito, serao objeto de an6lise pelo setor competente da
Secretaria Municipal de Safde, ficando i disposigio da CONTRATADA, que ter6 um prazo m6ximo de 30 dias,
a contar do pagamento efetuado, para apresentar recurso, que tamb6m ser6 julgado no prazo maximo de 10
dias.

Paragrafo Nono - Caso o pagamento j{ tenha sido efetuado, fica o MUNICiPIO autorizado a debitar o valor
pago indevidamente no mds seguinte, referente aos procedimentos nio realizados, indevidos ou impr6prios;
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Par6grafo D6cimo - O pagamento relativo a esta cl6usula ser6 realizado em Conta cujos dados foram
fornecidos pela Contratada, a saber: CLINICAL MEDIC EIRf,LI - Banco do Brasil; Ag6ncia: 2399-X Conta
Corrente: 24125-3.

CLAUSULA DECIMA. ALTERAGAo Dos PREqos

Parigrafo Primeiro - Os valores estipulados neste contrato serao pr6-fixados pela CONTRANTANTE e a
alteragio dos mesmos ficar5 condicionada rlnica e exclusivamente ls determinag6es da CONTRATANTE.

CLAUSULA Df CIMA PRIMEIRA . DA RESCISAO/DESCRtrDENCIAMENTO

Pariigrafo Primeiro - O descumprimento de quaisquer das condigSes previstas neste regulamento, bem como
nas Leis Federais nss.8.666/93 e 8.080/90 enseiara o descredenciamento da contratada.

Parigrafo Segundo - A contratada poderd requerer seu descredenciamento, por meio de documento formal
endereqado ) Secretaria Municipal de Saridg via protocolo, com anteced6ncia mlnima de 60 (sessenta] dias.

Pardgrafo Terceiro - As credenciadas nio terio qualquer direito i indenizaEio em decorr6ncia da

anulagio/revogagio do credenciamento, garantindo-se o pagamento dos servigos prestados at6 a data do ato.

Parigrafo Quarto - No caso de desfazimento do credenciamento, fica assegurada a ampla defesa e o
contradit6rio.

Parlgrafo Quinto - A rescisio poderi ocorrer nas hip6teses e condig6es previstas nos artigos 78 e79 da Lei
ne.8.666/93,no que couberem com aplicagdo do art.80 da mesma Lei, se for o caso.

Par6grafo Sexto - Poderd ocorrer rescis6o, ainda, nas hip6teses relacionadas abaixo, ficando, desde j6, todos
contratados cientifi cados:

a) Na hip6tese dos servigos credenciados passarem a ser executados por servidor aprovado em concurso
priblico realizado pelo Municlpio de Brumado;
b] Na hip6tese dos sewigos credenciados passarem a ser executados por aprovados em processo seletivo
realizado pelo Municlpio de Brumado.

CIAUSULA DECIMA SEGUNDA. RECURSOS

Par6grafo Iinico - Aos credenciados 6 assegurado o direito de interposigdo de Recurso, nos termos do art.
\' 109 daLei&.666/93, o qual ser6 recebido e processado nos termos ali estabelecidos'

cL.6,usuLA DECIMA TERCEIRA - SAN9oESADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DOS

SERVIEOS

Par6grafo Unico - Pela inexecugio total ou parcial na preshgao dos servigos, o Municlpio de Brumado,
garantida a pr6via defesa, aplicar6 aos cadastrados as sangdes previstas no art' 87 da Lei n.e 8.666/93.

CTAUSULA DfCIMA QUARTA - DAS PENAJ,IDADES

Par{grafo Ilnico - O descumprimento total ou parcial das obrigag6es assumidas ou o cumprimento em
desacordo com o pactuado acarre&re e CREDENCIADA as penalidades previstas no arL 87 da lei 8.666/93 e

alterag6es, conforme a gravidade da infragio e independentemente da inciddncia de multa e sem preiuizo do
descredenciamento.

CL{USULA DfCIMA QUINTA - DA MULTA

Par6grafo Primeiro - O CREDENCIANTE, no uso das premogativas que lhe confere o inciso IV, do artigo 58 e

arrigo 87, inciso ll, daLei8.666/963, aplicard multa:
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a) Pela recusa em executar os servitos ora contratados, sofrera as penalidades previstas no art 87, II, da Lei
na. 8.666 /93 e alterag6es;

b) Pelo atraso injustificado na execugao do objeto da licitagio, ser6 aplicada multa de 0,330/o (zero vlrgula
trinta e trds por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida da obrigagao, limitada
a 30 (trintal dias. Contar-se-i o prazo a partir da data limite para a execugio fixada neste Termo de
Credenciamento;

c] Multa de at6 570 [cinco por centoJ sobre o valor estimado para o contrato, pela inexecugdo total ou parcial
dos servigos.

CLIUSULA D6CIMA sExTA. cAsos oMlssos

Pardgrafo 0nico - Os casos omissos serio resolvidos A luz da Lei n.e 8.666/93 e dos principios gerais de
direito.

cLAusuLA DECTMA sErrMA - DAs DrsposrqoEs cERArs

Pariigrafo Primeiro - A participagao no presente processo de credenciamento implica na aceihgao integral
e irretrat6vel de todas as condigSes exigidas no instrumento convocat6rio e nos documentos que dele fazem
parte, bem como na observAncia dos preceitos legais e regulamentares em vigor,

Parigrafo Segundo - A Administragio Municipal, atrav6s da Comissio Permanente de Licitag6es do
Municipio de Brumado, na forma do disposto no $ 3e do art 43, daLeins.8.666/93 e alterag6es reserva-se no
direito de promover qualquer dilig6ncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo
relativo ao Credenciamento,

Pariigrafo Tercelro - O Credenciamento ter6 validade por 12 (doze) meses a partir da publicagdo do edital,
podendo ser prorrogado. Os contratos dela decorrentes terio vigancia de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado, a crit6rio da Prefeitura Municipal de Brumado, enquanto o prestador cadastrado mantiver os
mesmos requisitos exigidos para a classificagao, previstos no Edital da Chamada Ptiblica Nq 18-2022 e serii
instrumentalizado por termo aditivo at6 os prazos limites previstos no art 57, inciso ll, da Lei 8666 /93.

CL(USUIA DfCIMA oITAvA - Do FoRo

Fica eleito o Foro da Comarca de Brumado, para dirimir quaisquer drividas oriundas do presente Contrato,
renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em 04 (quatroJ vias de igual teor
e forma e para um s6 efeito de direito, na presenga de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Brumado- de setembro de 2022.
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Quarta-ielra
5 d6 outubm de 2022
4-AnoX-No7173

Brumado
Didrio Ofiuial clo
HT'NrctPflO

PREFEITURA MI'NICTPAL DE BRUMADO

ESTADO DA BAI{IA
CNPJMT N" 14.105.7Ml0001-33

Prsfa C€L Z€c! Leltg n" 415 - Centro
CEP: 46t0{H]00 - Brullrrdc,BA

EMUtvlA@O
Edocor poro L)beior

EKTRATO DO CO$TRATO DE CREDENCUWNTO NA 4fi.2022

CoNTRATO Ne 463-2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAI1DE

CNP,/MF| 13.7s9.1s0/0001-2s
CONTRATADAT CLINICAL MEDIC EIRELI
cNPl/MF: 3s.148.399/0001-37
obleio: Credenclamento de empresa especiallzada na prestagao de servitos m6dicos destinados as

Unldades Brsicas de satlde.
Vlgencla: 12 (dozel meses.
Modaltdade de UcltagAo: Chamada Prlblica N! 18-2022.
Vator globaL R$ 287.520,00 (Duzentos e oitenta e sete mil e qulnhentos e vinte realO
Despesa 63 (Fonte 1.600.0000J

organograma 04,001

Fungeo/Subfurceo/Projeto 10.301.0003

Dobqao orqament ria 2070 - MANUTENEAo DAATENqAo BAslcA sAllDE - PAB FIxo

Elemento; 3.3.90.39.00
Despesa 63 (Fonte 1.500.1002J

Organograma 04.001

Fung5o/Subtungao/Projeto 10.301.0003

DotaEao ortamentida 2070 - MANUTENEAO DAATENEAO BASICA SAIJDE - PAB FIXo

Elemento: 3.3.90.39.00
Data: Brumado-B4 30 de agosto de 2022.

CERTIFICAQAO DIGITAL: AJK3RDCZMU UZNZM.l NEU4QK

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente'



Oulnta-felra
6 de Outubro de 2022
2-AnoX-No7183 Brumado

Diririo Oficial clo
MUNIGTPIO

Erratas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
cNPl Ne 14.105.70410001-33

ERRATA N! 01 dO EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAgAO DE SERVICOS
Ne 463-2022

OBJETOT Credenciamento de empresa especializada !a prestagao de servigos
m6dicos destinados As Unidades B6sicas de Safde.

A comissao Permanente de Licitageo da Prefeitura Municipal de Brumado/Bahia, vem
atrav6s desta, tornar p(blica aos interessados a Errata n! 01, publicado no Di6rio
Oficial do Municfpio Ns 7173 do dia 05/10/2022, a corregio da Data do Contrato, no
presente termo, devido a um erro meramente de digitagao, onde se l€: "DglE:
Bnrmddo-Bd- 30 de agosta de 2022", Leia-ser "Data: Brumado-aa.29 de s o
de 2022'. Milena Nafra Vieira Machado - Presidente da Combsgo - Fonet 77 3447-
8787.

CERTIFICASAO DIGITAL: OKJGOZKSMTM4MTGORDLCOE

Esta edigAo encontra-se no site oficial deste ente.


