
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

GABINETE DO PREFEITO 

CONTRATO N° 000375/2021 

Termo de Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO 13 
UNA e o CREDENCIADO (a) LUIZ ROCKFELLER PORTELL 
POVOAS NETO, para os fins que especifica. 

O MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, pessoa jurídica, de direito público interno, inscrita no CNP.' n 
13.672.605/0001-70, com sede na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, no 14, Centro, nesta Cidade 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, St 
TIAGO BIRSCHNER, brasileiro, maior, portador do RG no 0971162468 SSP/BA e CPF no 014.834.565-41 
residente e domiciliado neste Município, na Rua Félix Caldas, no 215, Centro, e, do outro lado, 
CREDENCIADO (A) LUIZ ROCKFELLER PORTELLA POVOAS NETO, estabelecida na Rua RUA B, 262 - JAÇANÃ 
Itabuna - BA - CEP: 45608405 , inscrita no CNPJ no 921.024.335-87, representada neste ato por LUI 
ROCKFELLER PORTELLA POVOAS NETO, portador do RG no 6806096, CPF no 921.024.335-87, residente 
domiciliado na Rua RUA 13, 262 - JAÇANÃ - Itabuna - BA - CEP: 45608405, resolvem firmar o presenti 
Contrato, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n2 000083/2021, com as seguinte 
cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: 
1.1. Constitui o objeto do presente Contrato a CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Dl 
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO at 
ATENÇÃO PRIMÁRIA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAIVIFLIA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) 
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS: 
2.1. Pela execução do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à CONTRATADA a importância Total dt 
R$ 19.200,00 (dezenove mil duzentos reais), conforme planilha anexada ao contrato. 

2.2. Nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa execução do5 
serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, mão-de-obra, controle 
tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às leis sociais e trabalhistas 
seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, mobilização, desmobilização, remuneração dE 
contratada e quaisquer outras despesas necessárias à total realização dos serviços; 
2.3. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CRÉDITO DAS DESPEÇAS: 
3.1. As despesas correrão por conta do Orçamento de 2021: 
1111L10342152.054 ATF—NÇÃO ÀSÂÚtE DA POPULAÇÃO Pi PROCEDOTENTOS EM IlTDLA E ALTA COMPLEMDADE 
33903600000- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisicaficha -14-Tons.kciasclaRtnknoscloSisicatricodeSSA-StiS 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
4.1. Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de cheque, ordem bancária ou crédito 
em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pela 
Contratada; 

4.2. Em,Mvenealgu a pen 	cia impei  :Uva do pagamento, será considerada data da apresentação da 
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fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da Contratada; 

4.3. O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e imperfeiçãe 
porventura apresentados após a liberação; 

4.4. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculad 
considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com 
variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da fatura, devendo ser corrigido conform 
fórmula a seguir: VFC =VF(l+ir onde: VFC =Valor da Fatura Corrigida; VF =Valor da Fatura; i =INPC-IBGE cli 
mês anterior/100; n = número de dias de atrasa/30; 
4.5. Nas compras para entrega imediatas, assim entendidas aquelas com prazos de entrega em até quinz( 
dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira corresponde a( 
período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que nã( 
superior a quinze dias; 
4.6. A Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste Contrato, ciE 
acordo com o disposto no Decreto Estadual no 9.265/2004. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
5.1. O prazo de vigência contratual será de 18 de outubro de 2021 até 17 de outubro de 2022, contados 
partir da assinatura do Contrato; 

5.2. A duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, salvc 
se prorrogado, que alcançará dotação do exercício subseqüente, dada a natureza de continuidade do: 
serviços. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO CONTRATADO 

6.1. Entregar conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, Relatório das Ocorrências e dos 
Procedimentos realizados nas Unidades de Saúde. 

6.2. Atender a todos os pacientes, prestando os serviços de sua responsabilidade com zelo profissional e 
cuidados necessários a cada situação dentro dos preceitos da ética e das boas práticas da medicina. 
6.3. Zelar pela pontualidade no atendimento aos pacientes destinatários dos serviços, conforme horários e 
escalas definidas previamente pela Secretaria de Saúde, limitada à carga horária escolhida pelo 
credenciado. 

6.4. Tratar com urbanidade e respeito os pacientes e destinatários do serviço público, assim como toda a 
equipe da Administração Pública com quem lidar, em razão da prestação dos serviços que lhe for 
cometido. 

6.5. Atender as normas e critérios estabelecidos pela SMS. 

6.6. Assegurar aos usuários do SUS todas as normativas previstas na Política Nacional de Humanização. 
Qualquer tipo de discriminação ou cobrança pelos serviços diretamente ao usuário dará causa para 
instauração de processo administrativo para aplicação das sanções previstas na lei 8.666/93 e outras 
medidas necessárias, garantida defesa na forma da lei. 
6.7. A prestação de serviço deverá atender: 

6.7.1. As determinações dos Regimentos Internos das Unidades de Saúde e normas da Comissão de 
Ética Médica; 

6.7.2. Cumprimento dos protocolos estabelecidos para atender às epidemias, endemias e controle 
específicos de saúde ública, sobretudo no que tange ao enfrentamento de qualquer pandemia 	. 
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declarada pelos órgãos oficiais; 

6.7.3. Atendimento quanto aos fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde. 

6.7.4. Deverá "alimentar" regularmente o Sistema de Informação (quando houver), utilizado pela 
Secretaria Municipal da Saúde, com todas as informações referentes aos procedimentos realizados, 
tais como: prontuário eletrônico, prescrição de exames e medicamentos, entre outros. 
6.7.5. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação exigidas rir 
credenciamento. 

6.7.6. Permitir acesso dos supervisores, auditores, agentes dos órgãos de controle ou outros 
profissionais da SMS para supervisionar e acompanhar a execução dos serviços prestados. 

6.7.7. Notificar ao serviço de vigilância epidemiológica a ocorrência de agravos de interesse para a 
saúde pública, conforme Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, dentro dos prazos 
estabelecidos nas Leis e Portarias vigentes. 
6.7.8. Contribuir para o aprimoramento da atenção à saúde no município de Una-BA. 

6.8. As Pessoas Jurídicas e físicas credenciadas se obrigam a encaminhar a SMS, nos prazos estabelecidos, 
os seguintes documentos ou informações: 

6.8.1. Relatório Mensal das atividades desenvolvidas até o 50  (quinto) dia útil do mês subsequente à 
realização dos serviços, conforme definido no contrato. 
6.8.2. Notas Fiscais dos Seviços prestados que serão emitidas, na forma da lei, e demais documento. 
comprobatórios referentes aos serviços efetivamente prestados, consoante competência respectivr 
devida; 

6.8.3 Pagamento e recolhimento dos tributos incidentes na prestação dos serviços executados, ni 
forma do Código Tributário do Município de Una e do Código Tributário Nacional, respeitando at 
alíquotas aplicáveis e retenções compulsórias, na forma da lei. 

7. DAS OBRIGAÇõES DO CONTRATANTE 

7.1. Definir as escalas médicas com prazo mínimo de 10 (dez) dias de antecedência que preceder o mês de 
execução dos serviços. 

7.2. Prestar esclarecimentos e informações a Pessoa Jurídica contratada que visem orientara profissional 
na correta prestação dos serviços pactuados. 
7.3. Analisar os relatórios elaborados e a produção do credenciado contratado. 

7.4. Regular, controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços. 

7.5. Pagar o credenciado mensalmente, após a apresentação de Nota Fiscal do Prestador, exigindo, para.  
tanto, os tributos incidentes na espécie, na forma da Lei aplicável e da Constituição Federal de 1988. 

7.10. Designar servidor ou comissão para supervisionar, fiscalizar os procedimentos e acompanhar a 
execução dos serviços de saúde. 

7.11. Providenciar a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município dentro do prazc 
previsto no parágrafo único do art. 61, da Lei nQ 8.666/95. 

CLÁUSULA OITAVA- FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1. O responsável pela fiscalização deste contrato, Sr. Raissander Fermo Dalmagro, designado pela Portaria 
009/2021, de 15 de janeiro de 2021, deverá: 

acts fbet 
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a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 

b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, 
quando for o caso; 

c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a competente 
habilitação para o recebimento de pagamentos; 

d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da Administração, se 
necessário, parecer de especialistas; 

e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução 
do contrato. 

Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à 
contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

9.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade da falta, os 
prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato conforme 
discriminado a seguir: 

9.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou 
contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao Município; 

9.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às cominações 
legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo; 

9.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará c , 
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os 
seguintes limites máximos: 

I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação 
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se z 
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

II - 	0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dc 
fornecimento ou serviço não realizado; 

III - 	0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço n'ãc 
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo. 

9.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente c 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 

9.1.3.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratadc 
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9.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responder 
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ot 
ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 

9.1.3.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretament 
do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta; 

9.1.3.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas; 

9.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impediment 
de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citada; 

9.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com 
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram em outros ilícito 
previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: 

10.1. O contrato poderá ser rescindido pela SMS quando ocorrer o descumprimento de suas cláusulas o 
condições, em especial: 

10.1.2. Pelo fornecimento de informações incompletas, intempestivas ou fora dos critérios definido! 
pela SMS. 

10.1.3. Pela ocorrência de fatos que venham a impedir ou dificultar o acompanhamento, avaliação E 

auditoria pelos órgãos competentes da SMS, Secretaria Estadual de Saúde e/ou do Ministéric 
da Saúde. 

10.1.4. Pela não observância dos procedimentos referentes à alimentação dos sistemas d 
informações em saúde. 

10.1.5. Quando descumprir qualquer das obrigações contidas no Contrato. 

10.1.6. Por negligência, imprudência, imperícia ou descumprimento das normas estabelecidas pela 
Secretaria Municipal da Saúde. 
10.1.7. Pelo não atendimento dos princípios éticos definidos no Código de Ética Profissional, serr 
prejuízo das causas previstas nos art. 78 e art. 79 da Lei Federal no 8.666/93. 
10.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelc 
representante da CREDENCIANTE designado para o acompanhamento e fiscalização deste contrato. 
10.1.9. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, devidamentE 
justificadas e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa do CREDENCIANTE, E 

exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato. 
10.1.10. Havendo rescisão de contrato, a SMS realocará o serviço prestado para outros proponente! 
que tenham sido habilitados no chamamento, durante a vigência do edital, para substituir ac 
rescindendo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

11.1. Aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/95 no que for pertinente,. Este Contrat 
está vinculpdd ao Cfedenciamento n2  000001/2021. 
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11.1.2. Poderá o Município revogara Edital de Chamamento Público, no todo ou em parte, por conveniência 
administrativa e interesse público, ou por fato superveniente, devidamente justificado, ou anulá-lo, em 
caso de ilegalidade. 
11.1.5. Participar deste Edital implica na aceitação integral e irretratável dos presentes termos e seus 
anexos, bem como a observância dos regulamentos administrativos. 
11.1.4. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do interessado, farão parte integrante do 
contrato, independentemente de transcrição. 
11.1.5. As normas que disciplinam este Edital serão sempre interpretadas em favor do interesse público. 
11.1.6. Os serviços prestados serão de acordo com este termo de referência na sua integralidade, de acorda 
com a legislação básica que o rege e os anexos e todo e qualquer acréscimo, diminuição, modificação nos 
serviços pode ser realizada, desde que em concordância com a SMS em prévia discussão técnico-jurídica. 
11.2. As parte contratantes elegem o foro da Cidade de Una com renuncia expressa de qualquer outro, para 
dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO; 
11.3. E, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) vias igual teor, 
este Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato. 

Una (EA), d 	ti ode 2021. 

TIAGO BIRSCHNER 

Prefeito Municipal 

LUIZ1iOCKFELLER PORTELLA POVOAS NETO 

Contratada 

TESTEMUNHAS: 

CPF: 	  /24/A<Zei  

2. 	 CPF: 	:5 35 74;  
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Itens do Contrato 

Lote: LOTE 74-LUIZ ROCKFELLER PORTELA POVOAS NETO 

Item Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 
000001 LUIZ ROCKFELLER PORTELA POVOAS NETO UNI 12 1.600,00 19 200,00 

VALOR TOTAL DO CONTRATO 19,200,00 

CONTRATO N° 000375/2021 FL 7/2 
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