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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAOALHÁES 
ESTADO DA BAHIA 

CNP1: 04214.419/0001-05 

CREDENCIAMENTO N° 002/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 765/2020 

CONTRATO N° 095/2020 

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa 
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n° 04.214.419/0001-05, com 

r. sede à Av. Barreiras, no 825, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA, 
neste ato representado por seu Prefeito, Exmo. Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, 
brasileiro, casado, empresário e agropecuarista, portador da Carteira de 
Identidade RG sob n° 11.673.945-26 SSP/BA, inscrito no CPF sob n° 502.801.809- 

,00, residente e domiciliado nesta cidade, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
LUIS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 
sob o n° 11.101.542/0001-17, com sede à Avenida Barreiras, quadra 09, lote 05, 
Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães - BA, neste ato representado 
por seu Secretário Municipal de Saúde, Sr. FELIPE MORGAM MELHLEM, brasileiro,. 
casado, portador da Carteira de Identidade RG sob o n° 10.575.784-3 SSP/RJ, 
inscrito no CPF sob o n° 052.980.567-76, residente e domiciliado nesta cidade, 
assistidos juridicamente pela Procuradora Geral do Município, Dra. TACIANA 
IZABEL GOMES NADAL, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/BA sob n° 
63.542, doravante denominados CONTRATANTES, e de outro lado, a empresa 

,_. KAMILA PALUDO MEDO, Inscrita no CPF sob o n° 073.929.569-14, estabelecida 
nesta cidade, denominada CONTRATADO, tem entre si, justo e acordado, 
mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

O presente contrato tem como objeto o Credenciamento de profissionais ou 
pessoas jurídicas para prestação de serviços na especialidade odontológicas 
como endodontia, para atender as necessidades das Unidades de Saúde e 
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, de acordo com as 
especificações, valores e obrigações constantes no anexo 1 do Edital de 
Credenciamento N° 002/2020; e Processo Administrativo n° 76512020. 

Parágrafo Primeiro: Havendo um número de Profissionais Credenciados maior 
que a demanda, será realizado uma rotatividade entre os Profissionais 
Credenciados, respeitando a ordem de credenciamento, de forma a 
assegurar um tratamento isonômico aos contratados; A) (1 
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Parágrafo Segundo: A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas! 
condições contratuais, acréscimo ou supressões nos serviços, em até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato (art. 65, § 10, da Lei 
n° 8.666/93), os quais se realizarão mediante aditamento formalizado nos 
termos do art. 61, parágrafo único. 

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os serviços serão remunerados segundo o critério de preço global, de acordo 
com os valores fixados no edital e mediante ordem de serviço requisitado. 
Cada profissional tem um valor estimado para contratação. Neste caso, o 
Profissional KAMILA PALUDO FAEDQ, com carga horária 20 (vinte) horas 
semanas, o valor total do contrato e de R$ 1 5.948,0O( quinze mil novecentos e 
quarenta e oito reais). 

Parágrafo Primeiro: O pagamento dos serviços será efetuado em 10 (dez) dias 
após a emissão da RPA (recibo de profissional autônomo) pessoa física e Nota 
Fiscal (Pessoa Jurídica), que deverá conter atestado de conformidade 
assinado pelo Secretario Municipal de Luís Eduardo Magalhões/BA ou Técnico 
Responsável, e ainda, constar em local de fácil visualização, a indicação do n° 
da Nota de empenho. A Nota Fiscal deverá ser emitida para o Fundo 
Municipal de Saúde. 

" Parágrafo Segundo: No RPA (Recibo de Profissional Autônomo) ou Nota Fiscal, 
deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS e ao ISSQN, caso 
ocorra o fato gerador destes ou outros impostos, sob pena de retenção dos 
valores no ato do pagamento. 

Parágrafo Terceiro: Fica expressamente estabelecido que no preço estejam 
incluídos todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do 
objeto especificado na cláusula primeira deste instrumento, constituindo-se na 
única remuneração devida. 

Parágrafo Quarto: Somente serão pagos os serviços que estiverem em 
conformidade com as obrigações e especificações constantes na tabela 
Clausula Primeira. 

Parágrafo Quinto: Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão 
Fatura, o documento será devolvido imediatamente para substituição e/ 
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emissão de Nota de Correção. Esse intervalo de tempo não será considerado 
para efeito de qualquer reajuste e/ou atualização monetária. 

Parágrafo Sexto: Será retido do valor da Nota Fiscal o INSS referente a pessoa 
jurídica e/ou física do prestador de serviço. 

Parágrafo Sétimo A jornada de trabalho semanal, a ser cumprida pelos 
profissionais contratados, será de 20h semanal. A contratada irá atender, nas 

r dependências do Departamento de Saúde, sendo no período diurno DE 20. 
horas semanais. 

Parágrafo Oitavo Nas especialidades oclontológicas, de acordo com a 
demanda estabelecida pela Central de Marcação de Consultas e Exames 
Especializados da Secretaria Municipal de Luís Eduardo Magalhões/BA. 

Parágrafo Nono As prescrições, solicitações de exames, solicitações de 
procedimentos, contra referência e encaminhamentos decorrentes do 
atendimento deverão estar redigidos com clareza e serem legíveis, assim 
como serem prescritos em formulários próprios do Departamento Municipal da 
Saúde a serem fornecidos pela contratante. 

Parágrafo Décimo Toda a produção será avaliada através do sistema de 
,- informação. 

Parágrafo Décimo Primeiro A contratada irá atender aos usuários do SUS 
residentes no Município de Luís Eduardo Magalhães/BA exclusivamente, e 
ainda os que porventura, necessitarem de assistência em saúde, por estarem 
em trânsito nos casos de urgência e emergência. 

Parágrafo Décimo Segundo Os serviços, a serem contratados serão prestados. 
diretamente por profissionais do estabelecimento contratado, conforme 
cadastro no SCNES, no período diurno. 

Parágrafo Décimo Terceiro O prestador de serviço contratado deverá manter 
sempre atualizado a documentação expedida (prontuário) em razão dos 
serviços e organização de arquivo. 
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Parágrafo Décimo Quarto Responsabilizar-se pela integral prestação 
contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da 
legislação em vigor e atender aos encargos de lei. 

Parágrafo Décimo Quinto Assumir total responsabilidade pelos danos causados 
ao Contratante ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução 
do Objeto do presente contrato, isentando o Contratante de toda e qualquer• 
reclamação que eventualmente possa ocorrer. 

Parágrafo Décimo Sexto Fica em responsabilidade do Contratado, emitir a 
Nota Fiscal e entregar na Administração do Departamento Municipal de 
Saúde acompanhada de Certidão Negativa de Débitos Relativos às 
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; Certidão Negativa Estadual, 
Certidão Trabalhista e Certidão de Regularidade do FGTS e Certidão Negativa 
de Débitos Municipais para fins de Controle, Avaliação e Auditoria. 

Parágrafo Décimo Sétimo No caso do profissional da empresa contratada não 
poder comparecer em algum dia da semana do qual possui obrigação 
contratual, a empresa contratada, fica obrigada a encaminhar comunicado 
ao Diretor do Departamento Saúde, com prazo de 72 horas de antecedência, 
comunicando o não comparecimento do profissional e ficará a empresa 
responsável pela substituição de outro profissional da mesma especialização 

r. para a realização da prestação dos serviços, devendo estar neste 
comunicado o nome do profissional substituto. 

Parágrafo Décimo Oitavo No caso da empresa contratada não encaminhar 
outro profissional na falta ou substituição do profissional responsável pela 
prestação do serviço, ficará obrigada a pagar ao contratante, multa 
equivalente ao dobro do valor total diário de horas faltadas e ainda poderá a 
contratante rescindir o presente contrato pelo não cumprimento e aplicar a 
contratada as demais penalidades previstas neste contrato em lei. 

Parágrafo Décimo Nono Será de responsabilidade do Contratado o Q pagamento de toda e qualquer situação decorrente da execução dos 
serviços a que se refere o presente contrato, inclusive eventuais reclamatórias 
trabalhistas que venham a ser formuladas decorrentes dessa respectiva 
execução. O contratado assume exclusiva e integral responsabilidade pelo 
cumprimento de todas as obrigações da execução deste contrato, sejam de 
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natureza trabalhista, Previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo 
solidariedade do contratante relativamente a esses encargos, inclusive os que 
eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

0- prazo de vigência do presente contrato será 04 (quatro) meses, podendo 
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) 
meses, vigendo para os períodos subsequentes o preço fixado no contrato ou 

' em tabela oficial publicada na Imprensa Oficial, atendendo ao Art. 57, Inciso II 
da Lei n° 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, acréscimo ou supressões nos serviços, em até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato (art. 65, § 10, da Lei 
n°• 8.666/93), os quais se realizarão mediante aditamento formalizado nos 
termos do art. 61, parágrafo único. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINACEIROS 

As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, 
correrão à conta dos recursos constantes do orçamento do órgão 
requisitante, previamente indicado a saber: 

05 -SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

Os pagamentos decorrentes deste cadastramento serão efetuados 
por conta dos recursos da dotação orçamentária: 

ÓRGÃO/UNIDADE: 02.09.100- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.301.051.2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - 
RECURSOS PRÓPRIOS (15%) 
FONTE DE RECURSO: 02-SAÚDE 15% 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.301.051.2047- GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃOBÁSICA DE SAÚ 
FONTE DE RECURSO: 14- SUS 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.301.051.2093 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE. 
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BUCAL 
FONTE DE RECURSO: 14— SUS 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00000000 - OUTROS 
SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 

CLÁUSULA QUINTA - REGIME DE EXECUÇÃO 

O presente Contrato será realizado em regime de Empreitada por Preço 
n Global devendo os serviços objeto deste Contrato serem prestados por 

profissionais devidamente habilitados e qualificados para as atividades a que 
se propõem, de forma contínua. 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por 
determinação legal, obriga-se a: 

:a. responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos 
neste Contrato; 

b. arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, 
causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua culpa ou em 
conseqüência de erros, imperícia ou imprudência, ou de auxiliares que 
estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados; 

c. zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, 
por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos 
prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às 
observações e exigência que lhe forem solicitadas; 

d. efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que 
incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a 
execução do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações 
sociais, previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados; 

e. manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a assinatura deste 
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f. prestar os serviços acima em alta qualidade e padrão, nos prazos e 
segundo as condições aqui convencionadas, responsabilizando-se 
integralmente pelos serviços executados; 

g. pagar todas as despesas de viagem, estadia e alimentação de seus 
funcionários, em eventuais deslocamentos que se façam necessários, 
sendo reembolsado pela CONTRATANTE; 

h. cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por 
força deste edital ou do contrato dele decorrente. 

i. Prestar assistência à comunidade obedecendo aos critérios e 
procedimentos que regem as rotinas de atendimento proposta pelo FMS-
PMFRP, podendo ser realizada em qualquer hora ou dia da semana, 
inclusive sábados, domingos e feriados. 

j. Submeter-se ao permanente controle, avaliação e fiscalização da 
Auditoria Municipal, cujo objetivo é garantir aos beneficiários o bom 
funcionamento e a adequada utilização dos serviços solicitados. 

k. Responsabilizar-se por todos os encargos tributários, sociais e 
previdenciários incidentes sobre os valores dos serviços prestados, 
comprovando, mediante apresentação de documentos, eventual 
isenção tributária de que seja beneficiário; 

1. Encaminhar no prazo estipulado neste Edital, a frequência 
comprovando a sua carga horária mensal, devidamente assinadas 
acompanhado da respectiva nota fiscal; 

m. Permitir que os prepostos da CONTRATANTE inspecionem a qualquer 
tempo e hora a prestação dos serviços ora contratados; 

n. Fornecer à CONTRATANTE, sempre que solicitado, quaisquer informações 
e/ou esclarecimentos sobre os serviços contratados; 

o. Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e 
• previdenciários, próprios e de seus funcionários; 

p. Formar o quadro de pessoal necessário à realização dos serviços 
contratados, pagando os salários às suas exclusivas expensas; 

• q. É da contratada a obrigação do pagamento de impostos, tributos e 
demais que incidirem sobre os serviços contratados em qualquer esfera; 

1 	 . . . 
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r. É da contratada a responsabilidade pelos danos que possam afetar à 
CONTRATANTE ou a terceiros, durante a prestação dos serviços ora 
contratados; 

s. É de responsabilidade do credenciado a execução dos serviços, vedada 
a subcontratação parcial ou total ou a terceirização dos serviços. 

t. A contratada irá atender aos usuários do SUS residentes no Município de 
Luís Eduardo Magalhães/BA exclusivamente, e ainda os que porventura, 
necessitarem de assistência em saúde, por estarem em trânsito nos casos 
de urgência e emergência. 

u. Proporcionar tratamento condigno aos usuários SUS, com os ditames do 
Conselho Regional de Odontologia, e voltado ao respeito da dignidade 
humana e o direito de todo o cidadão ao acesso a saúde pública; 

v. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de 
serviços de odontologia, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou 
obrigação legal. 

w. Fazer uso do sistema informatizado do município (IDS Saúde), para 
registro de atendimentos realizados, prescrições, prontuários, etc, 
• inclusive prescrevendo medicamentos de acordo com os protocolos 
clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS. 

x. Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às 
obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor e 
atender aos encargos de lei. 

y. Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao contratante ou 
a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto do 
presente contrato, isentado o contratante de toda e qualquer 
reclamação que eventualmente possa ocorrer. 

z. Fica em responsabilidade do contratado, emitir a nota fiscal quando 
solicitada e entregar na Administração do Departamento Municipal de 
Saúde acompanhada de certidão negativa municipal, estadual, 
conjunta Federal/INSS, FGTS e Trabalhista. 

aa. 	Será de responsabilidade do contratado o pagamento de toda e 
qualquer situação decorrente da execução dos serviços a que se refere 
o presente processo, inclusive eventuais reclamatórias trabalhistas que 
venham a ser formuladas decorrentes dessa respectiva execução. 

bb. A contratada assume exclusiva e integral responsabilidade pelo 
cumprimento de Todas as obrigações da execução deste contrato, 
sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou 
fiscal, inexistindo solidariedade do contratante relativamente,p esses 
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encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados 
a terceiros. 

CC. 	Dispor de capacidade técnica para a realização de todos os• 
serviços credenciados; 

dd. 	Manter, durante o período de vigência do Credenciamento e do 
contrato de prestação de serviços, todas as condições que ensejaram o 
Credenciamento, em especial no que tange à regularidade fiscal e 
capacidade técnico-operacional; 

ee. 	Responsabilizar-se integralmente pela execução do contrato, nos 
termos da legislação vigente, sendo-lhe expressamente proibida a 
subcontratação da prestação do serviço; 

ff. Substituir, no prazo máximo dé 24 (vinte e quatro) horas, após 
notificação, qualquer profissional considerado com conduta 
inconveniente pelo Departamento Municipal de Saúde; 

gg. 	Conduzir os trabalhos em harmonia com as atividades do local de 
prestação de serviços de modo a não causar transtornos ao andamento 
normal de seus serviços; 

hh. 	Manter as informações e dados do Departamento Municipal de 
• 	Saúde em caráter de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando 

• 	expressamente proibida a sua divulgação para terceiros, por qualquer 
meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a contratante de 
todos os documentos envolvidos, em ato simultâneo à entrega do 

r. 	relatório final do trabalho contratado; 
Efetuar o recolhimento pontual de todos os tributos federais, estaduais e 
municipais incluindo impostos taxas, ônus e encargos, inclusive os de 

• 

	

	previdência social a que esteja obrigada por força de legislação deste 
contrato; 

• jj. Facilitar, sob todos os pontos de vista, os trabalhos de fiscalização e 
controle do Departamento Municipal de Saúde, bem como a obtenção 
de quaisquer informações e esclarecimentos referente à prestação dos 
serviços contratados; 

kk.Observar o estrito atendimento dos valores e os compromissos morais que 
devem nortear as ações da Contratada e a conduta de seus 
funcionários no exercício das atividades previstas no contrato; 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste Cotrato 
por determinação legal, obriga-se a: 	• 	 - 

r7 fl q  
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a. publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, 
conforme a Lei federal 8.666/93; 

b.• Fornecer uniformes, objetos e outros materiais de uso pessoal e 
profissional necessários à prestação dos serviços objeto do presente 
termo contratual; 

c. transmitir à CONTRATADA as informações necessárias a prestação do 
serviço; 

d. designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização 
do serviço prestado objeto do presente Contrato, com competência 
para atestar o efetivo serviço bem como anotar, em registro próprio, as 
falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de 
quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

e. efetuar, nos prazos previstos neste Contrato, o pagamento devido 
à CONTRATADA oriundos do serviço prestado; 

f. verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as 
quando inexatas e/ou incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo 
para pagamento, o qual somente começará a fluir após a 
apresentação da nova fatura, devidamente retificada, ou da Nota de 

fl 

	

	Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito 
de atualização do valor contratual; 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

A inexecução total ou parcial do presente contrato, enseja a sua rescisão, na 
forma estipulada nos artigos 77 à 79 da Lei n° 8.666/93, ficando desde 
já reconhecido pela contratada os direitos da Administração previstos nestes 
artigos. 

Parágrafo Único: Será assegurado a parte que tiver dado motivo à rescisão, o 
contraditório e a ampla defesa. 

CLAUSULA NONA- VÍNCULO 	
—t 	o 

A presente contratação não gerará entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA 
qualquer vínculo, principalmente, de caráter emPreaticio __-j. 
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BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA BAHIA 

CNP; 04214.419/0001 05 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 

A CONTRATADA será penalizada com multa equivalente a 10% (dez por cento) 
do valor do contrato, quando der causa à rescisão contratual. 

1 1  O atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA 
às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 

a) multa de 17o (um por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 
entrega dos bens ou execução de crongrama de serviços; 

b) Suspensão temporária de licitar com a CONTRATANTE, atendido o 
prazo máximo legal. 

c) Declaração de inidoneidade. 

§ 2° A CONTRATADA estará sujeita às mesmas penalidades previstas no item 
anterior quando: 

As sanções estabelecidas neste contrato não eximem a CONTRATADA das 
responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

•A fiscalização do Termo de Contrato será exercida por fiscal designado pela 
portaria e/ou Decreto do Gestor Municipal. 

Caso o objeto executado seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo deverá ser 
substituído no prazo de 02 (dois) dias úteis, sem ônus para o Município, 
reiterando a justificativa de que a demora na entrega prejudicará o 
andamento das atividades da Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, para 
dirimir quaisquer dúvidas que por ventura persistirem após esgotarem todas as 9 tentativas de composição amigável. 	 - 

~t 
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BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUiS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO DA B4HA 

CNP; 0421441910001-05 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento 
em 03 (três)  vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. 

Luís Eduardo Magalh9"eWBA.  01 de setembro Ae 2020 

LEVEIRA 
Prefeito Municipal 

FELIPE MORG.1kÀ  ELHEM 	--$T.ClANA IZABEL OMES NADAL 
Secretário Muni&fpJ de Saúde( d 	:if-Pruradora Ger do Município 

contrataba 

Testemunhas: 

Nome: 
0FF: 	 OPF:  
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