
CONTRATO Ns.467-2022

CONTRATO DE CREDENCTAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICiPIO DEBRUMADO,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAIDE
snrios or snuMADo E A EMpREsA ArvEs MEDIcINA E sAUDE
LTDA.

CONTRATANTE: O MUNCIPIO DE BRUMADO, AITAV6S dO FUNDO MUNICIPAI DE SAI,DE DE BRUMADO,
6rgdo priblico do Poderdo Executivo Municipal, inscrito no CNPI/MFsob ns. 13.759.15 0/0001-2 5 com sede
na Praga Coronel Zeca leite,415, centro, na cidade de Brumado, Esado da Bahia, neste ato representado
por seu Gestor Secretririo Municipal de Saride Sr. Cl6udio Soares Feres, cadastrado no CPF/MF sob na
068.994.926-01, portador da Carteira de ldentidadeRGna 77.773.437-38/SSP-84 residente e domiciliado
na Rua Jose Batista da Silva n0 17, bairro Monsenhor Fagundes, Brumado-B,A"

CONTRATADA: ALVES MEDICINA E SAUDE LTDA pessoa jurldica de direito privado, estabelecida na Rua

los6 Augusto dos Santos, ns 60, bairro Campo da Aviagio, na cidade de Brumado-Ba CEP:46.100-000,
inscrita no CNPJ sob o ntmero 44.702.572/0001-98, representada pela senhora Lara Alves de Souza
Pereira Santos, portadora da C6dula de Identidade RG sob ne 74.836.455-17 e do CPF/MF 034.730.445-
12, residente e domiciliado na cidade de Brumado-Ba , sito i Rua los6 Augusto dos Santos, na 60, bairro
Campo da Aviagio CEP: 46.100-000.

Dessa forma as partes acima qualificadas doravante denominadas neste ato, respectivamente,
CONTRATANTE e C0NTRATADA, fundamentado pela Lei Federal n.a 8.666/93 e Lei Municipal n.o
7.800 /2077, firmam o presente Contrato nos termos da Chamada Pfblica Ne L9-2O22, oriunda do
Processo Administrativo na 760 /2022 de 31/08/2022, e da melhor forma de direito, mediante as clausulas
e condi96es seguintes, que reciprocamente outorgam e aceitam:

CL(USULA PRIMEIRA. DO OBJETO

1,1, 0 presente tem por objeto a contratagao de empresa para prestagao de servigos m6dicos para o 2o
posto de rabalho de regulagio m6dica no SAMU - 192, conforme o que segue:

VALORTOTAL

81.600,00

3.800,00

VALORTOTAL ESTIMADO POR 12 MESES..,....,..,,....,.,,....,,..,.,,,.,.., R$ 85.400,00
OBS: O restador deverl dis onibilizar os documentos necessirios ra cadastro no CNES.

clAusurA SEGUNDA-DA EXECUEAO DOS SERVTSOS E OBRTGASoES DA C0NTRATADA

2.7 O prazo para inlcio dos servigos seri no m6ximo de at6 5 (cinco] dias, ap6s a assinatura do Contrato

2.2 0s interessados habilitados durante a execugio do objeto do Credenciamento deverio atender os
seguintes requisitos:

I) Realizar os servigos relacionados no edital pelos valores inicialmente ali fixados, sem reajuste, sem
cobranqa de qualquer valor adicional ao usuirio do SUS;

II) Os servigos deverio ser prestados por profissionais habilitados da
neste Municipio de Brumado;

ITEM DESCRICAO UNID, QUANT. VALOR UNIT,

01
PLANTAO M]6DICO DE 1ZH NO SAMU

- 192 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA
UND 96 850,00

02
PLANTAO MEDICO DE 12H NO SAMU

- 192 DE SABADOS, DOMINGOS E

FERIADOS
UND o4 950,00

CONTRATADA sAMU-192,



III) Prestar os servigos nos moldes constantes no edital, em consonancia com os preceitos legais

constitucionais e de legishgao especifica na 6rea de satde;

IV] Ofertar atendimento m6dico de qualidade, ou seja, orientando as vltimas e acionando a ambulAncia
quando necess6rio, segundo normas do Sistema fnico de Sarlde, atendendo de maneira compadvel I
investigagao e a 6tica m6dica, garantindo a qualidade de seu atendimento em conformidade com as Normas
Operacionais de Atendimento I Saride;

V) Prestar as informag6es necess6rias aos servigos de auditoria e controle de procedimentos da

Prefeitura Municipal, via Secretaria de Saride, sobre posslveis discordincias nos procedimentos m6dicos;

VD A pessoa juridica deveri designar profissionais qualificados para executar os servigos, objeto deste
Credenciamento, sendo ela responsivel pelos atos profissionais de seus indicados;

VIIJ Atender os pacientes com dignidade e respeito e de modo universal e igualitario, mantendo-se a

qualidade na prestagao de servigos;

VIIIJ Justificar ao paciente ou a seu representante as raz6es t6cnicas alegadas quando da decisio da nio
realizagio de qualquer ato profissional necess6rios i execugio dos procedimentos previstos no edital;

Xl Esclarecer aos pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos servigos oferecidos;

Xl Garantir a confidencialidade dos dados e informag6es dos pacientes;

XI) A pessoa jurfdica dever6 notificar o MUNICIPIO de eventual alteragio de sua razio social ou de seu
controle acion6rio e de mudanga de sua Diretoria, contrato ou estatuto, enviando ao MUNICiPIO, no prazo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de registro da alteragio, c6pia autenticada da Certidio da

funta Comercial ou do Cart6rio de Registro Civil das Pessoas Jurldicas;

XIIJ Apresentar ao Gestor do SUS, sempre que solicitado, comprovagio de cumprimento das obrigag6es
tribut6rias e sociais legalmente exigidas;

XIII) Providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvar6s junto )s repartig6es competentes,
necess6rias i execugao dos servigos objeto do edital;

XIVI Comunicar ao MUNICiPIO qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servigos -.
obieto do edital;

X\4 Manter, durante toda a execugio do contrato, em compatibilidade com as obrigaE6es assumidas,
todas as condig6es de habilitagio e qualificagSo exigidas para credenciamento e para a celebragio do
contrato;

XVIIII Cumprir as normas do Conselho Federal de Medicina;

XVI) Responsabilizarem-se pelos sal6rios, encargos sociais, previdenci6rios, taxas, impostos e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necess6rio I execugio do servigo;

XVII) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigag6es assumidas por forga do edital;

XVIII)Apresentar e atualizar certid6es ou qualquer outro documento sempre que solicitado pelo Municipio
de Brumado;

XIXJ A Credenciada devera comunicar e Contratante qualquer irregularidade de que tenha conhecimento;
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) l A presenga do M6dico Regulador no Setor ser6 de doze horas, durante toda a seman& de segunda
a sexta-feira, e aos sibados, domingos e feriados. Este periodo poderd ser esfendido de acordo com a
demanda sem 6nus para a contratante;

XXI] A presenga do M6dico Regulador no Setor seri obrigat6ria em qualquer dia da semana e feriado at6
que sejam resolvidas todas as penddncias;

Sio deveres do Profissional M6dico: aJ Atuar em conformidade com as diretrizes e protocolos estabelecidos
pela CONTRATANTE; b) Atuar em conformidade com as diretrizes do Sistema llnico de Sarlde ISUSJ; cJ

Atuar em equipe com os demais profissionais, independentemente de suas profiss6es, buscando a
assist6ncia integral e de qualidade ao usu6rio; d) Usar uniforme; e) Participar e desenvolver junto com a
lideranga, projetos de melhoria para prestaqao de servigos; fJ Obedecer ls normas t6cnicas de
biosseguranga na execugio de suas atribui96es, utilizando os Equipamentos de Protegio Individual [EPI].

CLAUSULA TERCEIRA . OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1. Designar gestor responsSvel pelo acompanhamento e execugio do objeto do presente contrato;

3.2. Prover a unidade com os recursos humanos t6cnicos e de apoio para a perfeita execugio do objeto
da contratagao, na quantidade preconizada para a seguranEa e qualidade do servigo;

3.3. Transmirir as normas internas a fim de que sejam cumpridas, com objetivo de alcanqar melhores
resultados na prestagao dos servigos;

3.4. Prestar as informag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

3.5. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestagio dos servigos;

3.6. Receber os relat6rios de produgio e as notas fiscais com especificag6es dos atendimentos realizados;

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

CLAUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CTVIL DA CONTRATADA

Parigrafo Primeiro - A fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao deste contrato pelos 6rgios
competentes do SUS ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA nos termos da legislaqio
referente a licitag6es e contratos administrativos, nem quanto aos danos causados ao paciente, decorrentes
de agio ou omissdo voluntiria ou de neglig6ncia, impericia ou impruddncia praticadas por seus
profissionais.

Pardgrafo Segundo - A responsabilidade de que trata esta Clausula estende-se aos casos de danos
causados por defeitos relativos i prestagio dos servigos, nos estritos termos do arL 14 da Lei 8.078, de
11.09.90 [C6digo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO E CELEBRAEAO DO CONTRATO,

Paragrafo Primeiro - Avigtncia inicial do presente CONTRATO 6 12 [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 classificagio, previstos no edital da Chamada Priblica NP 19-

2!22 e ser6 instrumentalizado por termo aditivo at6 os prazos limites previstos no art. 57, inciso II, da Lei
8666/93.

Pardgrafo Segundo - A empresa que for considerada inabilitada nio ficar5 impedida de reapresentar a

documentagio necessiria i habilitagio em data op
estiver vigente o edital do referido Credenciamento.

agao, enquanto

(_, 
i

(i

ortuna determinada pela Admi



cLAusuLA srxrA - DA FIscALIzAqAo r no acoUPANHAMENTo Do coNTRATo

ParAgrafo Prlmeiro - O acompanhamento e fiscalizagAo, para o fiel cumprimento e execuqio do Contrato,

serio feitos pela servidora Regina Margarida Coqueiro Chaves, a quem caberd a responsabilidade de

fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condig6es e disposig6es do supracitado Contrato, bem como

comunicar is autoridades competentes quaisquer eventualidades que gere a necessidade de medidas de

ordem legal e/ou administrativa;

Parrigrafo Segundo - A fiscalizagio compreenderi, tamb6m, a verificagao do cumprimento da carga

hor6ria de 12 (doze) horas durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, e aos s6bados, domingos e

feriados;

ParCgrafo Terceiro - A CONTRATADA facilitar6 ao MUNICiPIO e aos 6rgios competentes do SUS o

acompanhamento e a fiscalizagSo permanente dos servigos, de forma ampla e irrestrita, prestando todos

os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos t6cnicos designados para fiscalizar a execuEio do objeto
deste credenciamento;

Parigrafo Quarto - A agao ou omissao, total ou parcial da fiscalizagio por parte do MUNICiPIO e/ou dos

6rgios competentes do SUS nio eximirl a C0NTRATADA da total responsabilidade pela execuqio dos.-.
servigos objeto do presente credenciamento;

Par6grafo Quinto - Qualquer alteragio ou modificagio que importe em diminuigio da capacidade
operativa da CONTRATADA poder6 ensejar a rescisio do Contrato ou a revisio das condig6es ora
estipuladas;

Pardgrafo Sexto - O Fundo Municipal de Satdq atrav6s da Secretaria de Safde realizarS o
acompanhamento da execugAo dos servigos credenciados por meio de auditorias, comunicag6es escritas,
visitas e outras atividades correlatas, sob responsabilidade fiscal de servidor lotado na Secretaria de Satde,
designado no instrumento contratual para acompanhamento do contrato e as ocorrdncias deverio ser
registradas em relat6rios anexados ao processo do credenciado.

CLAUSULA SETIMA - Do VAL0R E DA D0TAEA0 0REAMENTARIA

Par6grafo Primeiro - 0 valor total estimado para este contrato 6 de R$ 85.400,00 (oitenta e cinco mil e
quatrocentos reais) referente aos itens 1 e 2, tomando-se, por base, no periodo de 12 (dozeJ meses, nos
termos do Anexo Il do edital.

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

04.001.10.302.0003.2077.3.3.90.39.00 - MANUTENQAO DO SERVTQO DE ATENDIMENTO M6VEL AS

URGENCIAS - SAMU IDESPESA 139/FONTE 1.500.1002]

Pardgrafo Terceiro - No caso de exercicios financeiros futuros, as despesas correrio A conta das dotag6es
pr6prias que forem aprovadas para os mesmos.

CLAUSULA OITAVA- DO PAGAMENTO

Par6grafo Primeiro - O pagamento e CONTRATADA pelos servigos efetivamente prestados ao Sistema
0nico de Sadde, ser6 efetuado pelo MUNICiPIO, mensalmente, por interm6dio do Fundo Municipal de
Sarlde.

Par{grafo Segundo - O pagamento a CoNTRATADA somente ser6 efetuado ap6s a apresentagio do
documento comprobat6rio do servigo prestado, assinado por servidor da Secretaria Municipal de Satde e

serd realizado mediante transferdncia banc5ria em conta da C0NTRATADA.

r.r\
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Pariigrafo Terceiro - Nos casos de ocorrdncia de interrupgio de servigos ou modificaEio de
procedimentos de forma nio combinada entre as partes, os pagamentos mensais deverio ser suspensos
at6 que a situagao seja esclarecida pela Secretaria Municipal de Sa(de.

Panigrafo Quarto - O Municipio efetuari o desconto dos impostos do valor contratado, conforme
legislagio vigente.

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

Par6grafo Sexto - A CONTRATADA apresentar6, mensalmente, ao MUNICiPIO, at6 o 3a (terceiro) dia ftil
do m6s subsequente A prestagio dos servigos, as faturas, contendo expressamente o nrlmero do contrato,
a escala de di6rias efetiyamente cumpridas e atestadas por servidor da Secretaria Municipal de Satde;

Parigrafo S6timo - Para fins de prova da data de apresentagio das contas ser6 entregue i CONTRATADA
recibo, assinado ou rubricado pelo servidor do MUNICiPIO, com aposigio do respectivo carimbo funcional;

Par6grafo Oitavo - As contas reieitadas, quanto ao m6rito, serao obieto de analise pelo setor competente
da Secretaria Municipal de Satde, ficando i disposigio da CONTRATADA, que terii um prazo m6ximo de 30
dias, a contar do pagamento efetuado, para apresentar recurso, que tamb6m ser6 julgado no prazo mdximo
de 10 dias;

Pardgrafo Nono - Caso o pagamento je tenha sido efetuado, fica o MUNICfPIO autorizado a debitar o valor
pago indevidamente no m6s seguinte, referente aos procedimentos nio realizados, indevidos ou
imp16prios;

Pariglafo D6cimo - O pagamento relativo a esta cliusula serl realizado em Conta cujos dados foram
fornecidos pela Contratada, a saber A-LVES MEDICINA E SAUDE LTDA -Banco: Bradesco/Z37 Ag6ncia:
3009 Conta Corrente: 48.540-3.

CLAUSULA NONA. ALTERACAO DOS PREEOS

Par6grafo Primeiro - 0s valores estipulados neste contrato serio pr6-fixados pela CONTRANTANTE e a

alteragao dos mesmos ficar6 condicionada rinica e exclusivamente is determina96es da CONTRATANTE.

cLAusuLA DfcrMA - DA RESCISAo/DESCREDENCIAMENT0

Par6grafo Primeiro - O descumprimento de quaisquer das condiq6es previstas neste regulamento, bcm
como nas Leis Federais nss.B.666/93 e 8.080/90 ensejare o descredenciamento da contratada.

Par{grafo Segundo - A contratada poderd requerer seu descredenciamento, por meio de documento
formal enderegado a Secretaria Municipal de Saride, via protocolo, com anteced0ncia minima de 60
(sessental dias.

Parigrafo Terceiro - As credenciadas nao terao qualquer direito I indenizagdo em decorrdncia da

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

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

Paragrafo Quinto - A rescisio poderi ocorrer nas hip6teses e condiE6es previstas nos artigos 78 e79 da

Leine,8,666/93, no que couberem com aplicagio do art 80 da mesma Lei, se for o caso.

Pardgrafo Sexto - Poderr4 ocorrer rescisdo, ainda, nas hip6teses relacionadas abaixo, o, desde jd,

/
t\

/-r
I

todos contratados cientifi cados:



al Na hip6tese do SAMU-192 passar a ser administrado por Cons6rcio Pibiico;
bJ Na hip6tese dos servigos credenciados passarem a ser executados por servidor aprovado em concurso
pfblico realizado pelo Municipio de Brumado;
c) Na hip6tese dos servigos credenciados passarem a ser executados por aprovados em processo seletivo
realizado pelo Municipio de Brumado.

CL(USULA DfCIMA PRIMEIRA - RECURSOS

Parigrafo lJnlco - Aos credenciados 6 assegurado o direito de interposiEao de Recurso, nos termos do art.
109 da Lei 8.666/93, o qual ser6 recebido e processado nos termos ali estabelecidos.

cLAusuLA DfcrMA SEGUNDA - sANgoEs ADMrNrsrRATrvAs PARA o cAso DE INADIMPLEMENTo
DOS SERVIqOS

Paregrafo tlnico - Pela inexecuEao total ou parcial na prestagao dos servigos, o Municipio de Brumado,
garantida a pr6via defesa, aplicara aos cadastrados as sangoes previstas no art 87 da Lei n.s 8.666/93.

CLAUSUTA DfCIMA TERCEIRA - DAS PENAIIDADES

Pardgrafo flnico - O descumprimento total ou parcial das obrigag6es assumidas ou o cumprimento em
desacordo com o pactuado acarretari i CREDENCIADA as penalidades previstas no art 87 da lei 8.666/93
e alteraE6es, conforme a glavidade da infraqio e independentemente da incid6ncia de multa e sem prejulzo
do descredenciamento.

CL{USULA DTCIMA QUARTA. DA MULTA

Parigrafo Primeiro - O CREDENCIANTE, no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do artigo
58 e artigo 87, inciso II, da Lei 8.666 /963, aplicar6 multa:

a) Pela recusa em executar os servigos ora contratados, sofrerd as penalidades previstas no art 87, II, da
Lei ns.8.666/93 e alteragaes;
b) Pelo atraso injustificado na execugio do objeto da licitagio, ser6 aplicada multa de 0,33% (zero virgula
trinta e trCs por centoJ por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida da obrigagio,
limitada a 30 (trinta] dias. Contar-se-6 o prazo a parlir da data limite para a execugio fixada neste Termo
de Credenciamento;
c) Multa de at6 5% [cinco por centoJ sobre o valor estimado para o contrato, pela inexecugao total ou parcial -,
dos servigos.

CLAUSULA DiCIMA QUINTA . CASOS OMISSOS

Par6grafo fnico - os casos omissos serio resolvidos d luz da Lei n.e 8.666/93 e dos princlpios gerais de
direito.

CL(USULA DECIMA sExTA . DAS DISPOSICOES GERAIS

Parigrafo Primelro - A participagio no presente processo de credenciamento implica na aceitagao

integral e irretrat6vel de todas as condiq6es exigidas no instrumento convocat6rio e nos documentos que
dele fazem partg bem como na observlncia dos preceitos legais e regulamentares em vigor.

Pardgrafo segundo - A Adminisrragio Municipal, atrav6s da Comissao Permanente de Licitag6es do
Municipio de Brumado, na forma do disposto no $ 3o do arr 43, daLeins.8.666/93 e alterag6es reserva-se
no direito de promover qualquer diligdncia destinada a esclarecer ou complementar a instru9ao do
processo relativo ao Credenciamento.

Parigrafo Tercelro - 0 Credenciamento ter6 validade por 12 (dozeJ meses a partir da publicagio do edital,
podendo ser prorrogado, Os contratos dela decorrentes terio vigdncia de 12 (doze) meses, podendo ser
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prorogado, a crit6rio da Prefeitura Municipal de Brumado, enquanto o prestador cadastrado mantiver os
mesmos requisitos exigidos para a classificagao, previstos no Edital da Chamada Priblica Ne 19-2022 e seri
instrumentalizado por termo aditivo at6 os prazos limites previstos no art 57, inciso Il, daLei8666/93.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- Do FoRo

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

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

Brumado-BA" 23 setembro de 2022.

?
CO

TESTEMUNHAS:

n,l Nc 40rn t..to
d? Brumaco
[rl 33P-l]A
t 1t6-o.

CONTRAT

CPF-MF:
Camfina GuimaHes Abnnteo Rlos

RG 15761 315'13

cPF 045.138 37S35

To'

2

id:f Cardto
ArSeS!0t .iundro - OABEA n'72 0Jg

SesdaB MuttsC ds Aoflaitm
ntfufiz2Ponana i'3fi} do
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Segunda-felra
3 de Ouirbro de 2022
7-AnoX-No7166 Brumado

Diririo Ofisial do
iruNtctPto

PREFEITURA MIINICIPAL DE BRUMADO :z^ /----'\.--
PTIEFETTJIIA OE

BRUIgIADO
Educor paro Libedor

EXTRATO DO COIIITfu'nO DE CREDENCUMENTO N9 467-2022

CoNTRATO Nc 467-2022
CONTRATANTE: FUNDo MUNICIPAL DE sA6DE
cNPI/MF: 13.759.150/0001-25
coNTRATA"tlAr ALVES MEDICINA E SAUDE LTDA
CNPI / MF | 44.7 02.s7 2 / o00t -9a
Obietot Cohtrahteo de€inpresa para prestarao de servigos m6dicos para o Ze posto de trabalho de
regulaqao medica no SAMU - 192.
Vlg€ncia: 12 (doze) meses.
Modalldade de Llcltageo: Chamada prtblica Ne 79-2022.
Valorglobal: Rg 85.400,00 (oitenta e cinco mil e qua8ocentos reals)
Despesa 139

0rganograma 04.001
Fungao/Subtungao/Proieto 10.302.0003
Dorado orgament ria 2077 - MANUTENEA0 Do sERvlEo DE ATENDIMENTO M6VEL AS
uRGENchs - sAMU
Elementor 3.3.90.39.00

Data: Brumado-BA,23 de setembro de 2022

cERTtFtCAQAO DlclTAL: NTIXRJM2QZMZQJA0NEU.I ME

ESTADO DA BAHIA
cNPJ,4vlF N. 14.105.7Ml000t_33

Pm!3 C€L Zec! Lelte. n. 415 - C.nrro
CEP: 46100-{00 - BruBadG.BA

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.


