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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAT DE SAÚDE DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, le andar, Centro, Souto Soarês - Bahia, CEP

45.990-{Xr0

CNPJ 10.367.025/0001-81- Telefax: (075) 3339-2150 / 2128
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INSÍRIJMENTO CONTRATUAL QUE CÉLEBRAM
E/t rRE s, o FUNDo MUNtctPAL oe snÚoe oe
SOUTO SOARES E A ET/,PRESA DLUCCA
SERVIçOS itEDtçOS LTDA.

coNTRATo DE pREsÍAçÃo-DE sÊRwço N' 077/2022Ps-FMs.
Ref..' DTSPEÀíSÁ DE LICITAçAO N' O47A022FMSD|

l- CONTRATANTES: O FIJNDO IúIJNICIPAL Oe SaÚOe Oe SOUTO SOARES, Pêssoa Ju dica de

Direito Púbtico lntemo, com sede na Av. Jose Sampaio, no 08, 1o Andar, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob

o n.o 10.367.02 0001-81, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa DLUCCA SERyrçOS
MEDIçOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n' 46.586.275/0001-50, com sede na Rua Júlio Dórea dos

SanÍos, no 64 Centro, Muitiba/BA, CEP: 4434G000, denominado CONTRATADO.

It - REPRESE/VIANrES; RepíesenÍa o CONTRATANTE o Secretário Municipal de Saúde, Sr.

VAGNO SOUSA DE OLwEIRA, bnsileiro, inscríto no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n'
000.536.47*21 e poftador do RG n" 38.193/96 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua 07 de Setembrc,

92, Centro, nesta Cidade.

Itt - DA AUTORTZAÇAO DA D/SPENSÁ: O prcsente conÜato é celebrado em deconéncia do Processo de

Dispensa cte Licitação no 017/2022FMSD\, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como

se nele estivesse contido.

tV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condiioes nele conüdas' pela

Lei 8.666n3, e demais nomas legais peftinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrítto tem por obietivo PRÉSTAçÂO-qE-9EI?-Y.ç-O-S -.MÉDICOS PA'RA
AfiENDER AS DEMANIAS bA UNTDADE BÁstCA DE SAUDE (UBS - FL9RENTTNA

M/RANDA RocHA) LocALIzADA No BAtRRo oUTo LADo, DE INTERESSE DÁ
SECRETARIA DE SAÚDE DE SOUTO SOARES/BA.

1.2
CLÁUSULA SEGUNDA - DA OBRIGAçÃO DAS PARIES

2.1 Atém das obigaioes rcsurÍanÍes da obse ruância da Lei 8.666/93, são obigações da CONTRATADA:

2.2 Das Obrtgações da Contratada:
. Entregar cinforme a necessidade da Secretada Municipal de Saúde, Relatótio das Oconências e

dos Procedimentos realizados nas Unidades de Sa(tde.

o Atender a todos os pacientes adultos e pediáticos prestando os sêívlços de sua responsabilidade

com zelo ptofissional e cuidados necessános a cada situaçáo dentro dos preceitos da ética e das Óoas

páticas da medicina.
zetar peta pontuatidade no atendimento aos pacientes destinatáios dos seÍviços.

. Tratar com uftanidade e respeito os pacientes e destinatáios do serviço público, assim como

toda a equipe da Administmção Púbtica com quem lidar, em razão da prestaçáo dos seryiços que lhe

for cometido.
o Atender as notmas e citéios estabelecidos pela SMS'
. Avaliar os pacientes sempre que necessáio e evoluÍdos em prontuáio, mediante assinatum e

caimbo do médico responsávet pela Pessoa Jurldica contratada'
. Assegu rar aos usuários do SUS Íodas as normativas previsfas na PolíÜca Nacional de

Humanizaiáo. eualquet tipo de discúminaçáo ou cobrança pelos servlços diretam_ente ao usuáio daá
c",rsa puà instauração de píocesso administrativo pàn apticaçáo das sançõês prcvistas na Lei

1



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAT DE SAÚDE DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, le endar, Centro, Souto Soeres - Bahiâ, CEP

46.990-{Xr0

CNP, 10.367.025/O«t1-81- Telefax: (07513.3a9'2ts0 I 21za

Ét_ rcg.-y

frllsss
E.666N3 e ouüas medrdas necessáias, ganntida defesa na íorma da lei.

. A prcstação de serviço devetá atender

. Atendimento quanto aos fluxos estabe/ecdos pela Sectetaia Municipal da Saúde.

. Deverá 'atimentaf rcgularmente o SisÍema de lnformação (quando houver), utilizado pela

Secretaia Municipal da Saúde, com todas as iníomações refercntes aos procedimentos rcalizados,

tais como: prontuáio, prcscrição de exames e medicamentos, entrc outros.
. Manter durante a execução do contrato Íodas as condições de habilitação exigidas no

credenciamento.
. Permitir acesso dos supervisoreg auditorcs, agentes dos ótgãos de contrcle ou out,os

profissionais da sMs para supe/v,'slo nar e acompanhar a execução dos seÍyrçús p/esÍados.
. Contribuir para o apimommento da atenção à saúde no município de Soufo Soares;
. Encaminhar a SMS, Retatóio Mensal das atividades desenvolvidas até o ? (segundo) dia Útil do

mês suôseguente à realização dos serviços, conforme deÍinido no contnto.
. Fatuns e demais documentos Íêferentes aos seÍviços eÍetivamente prcstados.
. Assumir intein responsabitidade administrativa, penal, civil pelos danos causados ao MunicÍpio

ou a terceiros, deconentes da contratação dos se|iços de transpoúe.
o prestar à Contratada todas as informações necessáÍrã s parít o bom desempenho dos

serulços.

2.3 Das Obrtgaçóes Gêrais
2.3.1.1 Efetuar õpagamento á CONTRATADA, na foma e condições estabelecidas neste Edital.

2.3.1.2 Fiscatizar oi serviços prestados, através de veificação de qualidade e consequentemente
a aceitaçáo;
2.3.1 .3 Conferir e aprovar os seívlços realizados pela CONTRATADA;
2.3.1.4 Fiscalizar o cumpimento do contrato, atrcvés do seruidor Rodigo Vieim Andrade, inscito no

CpF de n.o 035.903.54Fi97, poftador da Maticuta de n.o 571, pam exercer as atribuições de Gestor de

Contratos Administrativos do'Poder Executivo Municipat, confotme Decreto Municipal de n.o 172, de 2ô de

agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diáio Oficial do Município'

CLAIJSIILA TERCEIRA. FORMA DE ilECUçÁO DA PRESTAçAO DOS SERWÇOS

3.1.1 O contntado executará os servlços obseruando sua carga horária coniuntamente com a

Secretaría de Saúde, não podendo subcontratar, ceder ou transfeir o Objeto do Contrato, no todo ou em

pafte, a terceiros, sob pena de Íesc,são.

CLÁUSULA QUARTA. DO VALOR E CONDIçôES DE PAGAMENTO

4.1. O vator globa, dos seÍy,ços o n confiatados é de R$ 12,000,00 (doze mil reais), sendo êssê valor fixo

e ireajustável.

4,2. No valor pactuado estão inclusos todos os tnbuÍos e, ou encatgos sociais, resultantes da operaçáo

adjudicatóia ancluída, inclusive despesas com fretes e outtos.

4.g. O pagamento seÉ efetuado em até 30 (trínta) dias, a contar da efetiva atestaçáo dos seÍorEs

competániízs sobrc a execução dos seíviços a cada mês vencido, mediante apíesentação da rcspectiva

Nota Fiscal.

1.4 - A Nota Fiscal/Fatum deverá ser emitida pela licitante vencedorulcontntada, obigatoiamente com o

mesmo número de inscição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das píoposÍas do

preços, bem amo da Nota de Emqenho;

l.S - Em caso de devotução da Nota Fiscal/Fatura para conêçáo, o prazo para pagamento passaÉ a fluir
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após a sua reaprcsentação.

5. DO PREçO E DO REAJUSÍE:

5.í - os preços de vetáo ser expressos em reals e de conformidade fixo e ineaiustável.

5.2 - Fica rcssalvada a possibitidade de altenção dos pÍEços, caso ocoÍa o desequilíbio econômi@

tinanceirc do Contrato, conforme disposto no Arl. 65' alínea'd" da Lei 8.6ô6/93'

CLÁUSULA SA0A. DO PR,AZO

6.1. O prazo do contnto seá até O1/10t 2022, podendo ser prcnogado mediante acordo entre as paÍtes e

nos temos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - RECURSO ORçAMENTÁRIO:

l.l. As despesas deconentes da execuçáo do objeto do presente contrato coneráo a catgo da seguinte

dotação oryamentáia:

IINIDADE ORCAMENTARIA: 02.05-02 - Fundo Municipal de Saúde
AçAO: 2155 - Manutençáo e D*env. Das Açóes do Fundo Munic' de Saúde

AçÃO: 2055 - Manutenção das Ações da Atenção Básice
eLeueyro oespÉsAig.3,go.3g. - outros seruiços de Íerceiros - P*soa Jurídica
FONTE: 2- Saúde- 15%
FONTE: 14 - Transferências de Recursos do SUS

8 - CLÁUSULA OITAVA. DAS PENALIDADES:

8.í - Nos temos do aft.86 da Lei n.8.66Ú93, fica estipulado o percêntual de 0,5% (meio por centQ

sibrc o valor inadimplido, a títuto de multa de moru, por dia de afiaso iniustificado no fomecimento do

objeto deste pregão, até o timite de 1096 (dez por cento) do valor empenhado'

8.2. Em caso de inexecução total ou parciat do pactuado, em razão do descumpimento de qualquer das

"oiaiç,Aes 
ar"rçadas, a ântntada fian sujeitá âs segu,nÍes pen alidades nos termos do aft- 87 da Lei n'

8.666R3:

I - adveftência;
tl - mutta de 10?6 (dez por cento) do valor do contnto'
//, - suspensáo tàmpóala de §afticipar de ticitação e impedimento de contratar com a Administnção

por prazo não supeior a 2 (dois) anos e,
'iv I dectançao de inidoneidade'para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública.

E.3. Quem convocada dentrc do pnzo de vatidade da Sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de

áiing"i i, ,pnsentar documentàção falsa exigida para o certame, enseiar o retadamento da execuÇáo

ie- iãu onletd, não mantiver a prcpbsta, fanar õu fraudal n9 execução do contnto, compoftar-se de modo

inidôneo ou cometer Íraude frscà:, íicará impedida de ticitar e contratar com a Uniáo, Estados, Distito

i.a"Ãi o, MunicÍpios pelo pnzo de até s (iinco) anos, sem preiuízo das multas previstas em edital e no

conbato e das demais cominaçôes legais.

g.4, As penalidades somente podeáo ser relevadas ou atenuadas pela autoidade competente aplicando-

se o Pnncípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos rêais e

ááÃp.irãí", Aà"de qúe fomutadas por escito e no.prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em

que'for ofrciada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena'
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8.5 - As multas de que trata este capltulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatádas em conta corrente
em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) a contar da
data da notificação, ou quando for o caso, cobrada iudicialmente.

8.6 - Ás muttas de que trata este capítuto, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela
Administraçáo ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adiudicatária em conta
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco)

dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado iudicialmente.

CLÁUSULA NONA. DA RESC'SÀO CONTRATUAL

9.1 - A rescisão contratuat poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
enumerados nos inclsos /, Xil e )<Vll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA. DA PUBLICAÇÃO

10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de
resumo deste Contrato na imprensa oficialdo município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA VIGÊNCIA

11.1. O presente Contrato vigorará do dia 01/09/2022 a 01/10/2022.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ DA FISCALIZAçÃO DO CONTRATO:

A prestação de serviço, objeto deste contrato será fiscalizada pelo servidor Rodrigo Vieha Andrade,
inscrito no CpF de n.õ 035.303.545-97, podador da Matricula de n." 571, para exercer as atribuições de

Gestor de Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.o

172, de 26 de agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário oficial do Município.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

12.1. Fica elêito o Foro desta Comarca para dirimir questões oiundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as guals

foram tida e asstnadas pelas p a/es contratantes, na presença de duas testemunhas.
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ESTÂDO DA BAHIA

FUÍ{DO MUNIOPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOANES

Âv. Joré S.npalo, n! llt, le and.Í, Cêntro, Soüo 50ã.ê6 - Behia, CEP /6.99G0Ú
Ct{Pl 10.36?.02S/m1{1 - Íêlcfü: 1075) 339-2150 / 2ÍB

EXTRÂTO DE DI§PENSA DE LICÍTAçÃO

Procêsso de DitpGnea dê Licitaçáo no 0,í712022FMSD|
Contratantê; Fundo Municipal de Saúde - Estado da Bahia
ObJEtO: PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS OEMANDAS DA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS - FLORENTINA MIRANDA ROCHA) LOCALIZADA NO
BAIRRO OUTO LADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUTO
SOARES/BÀ
Coítratado: DLUCCA SERVIÇOS EolçOS LTOA, inscÍita no CNPJ sob o n' 46.586.27510001á0,
com sede na Rua Júlio Dórea dos Santos, n' 60, Centro, Muritiba./BA, CEP: ,14340000.

Valor Homologrdo: R$ 12.000,00 (doze mil Íeâis).
Embasamento Legal: Art.24, inciso ll, da Lei n.o 8.666/93 e suas posteÍioÍes altereçôes.
Homologação/Ratlílcâçáo I 01 l0g 12022.

EXTRATO DE CONTRATO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOÂRES

CNPJ/MF: Í0.367.0251000í{í

contrdto N' 077,2022PS-F1íS - Processo de Dispensâ de LicitaÇão n" 047/2022FMSDI
Conúatanto: Fundo Municipal de Sâúde de Souto SoaÍes- Bahia.
ObJêtO: PRESTAÇÀO DE SERVIçOS MÉDICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS. FLORENTINA MIRANDA ROCHA) LOCALIZADA NO
BAIRRO OUTO LADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUTO
SOARES/BA"
Contratado: DLUCCA SERVIçOS ÍúED|çOS LTDA, inscÍita no CNPJ sob o n'46.586.2751000'l-50,
com sede na Rua Júlio Dórea dos Santos, n" 60, Cenúo, Mudtibâ/BA, CEP: 4434G000.
Valor global: RS '12.000,00 (doze mil reais).
EmbasamorÍo Leg.l: Aí. 24, inciso ll, da Loi n,o 8.666/93 e suas posteriorês alteEções.
unldads Orçâmenláda: UNIDADE ORCAMÊNTÁRIA; 02.05.02 - Fundo Municipal do Saúdo
AÇÃO: 2158 - ManutenÉo ê Desênv. Das AçÕ€s do Fundo Munic. de SaÚde
AÇÃO: 2055 - ManuteaÉo das Ações da Atençâo Básica
ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39. - Outros Serviços d6 ierceiros - Pessoa Jurldica
FONTE:2-Saúde-15Yô
FONTE: 14 - TÍansleéncias de Recursos do SUS
PÍazo ds Vlgôncla: 0'llogl2022 a01l1Ol2O22.

Esl6 dooJmênto fur âssinâdo diqriÊlmen!ã poÍ SERASÂ E$€nen
E03A85671 CA668.{ÊS98A1 42971 FztDEF6

Diório Oflciol do Munlcíplo§lp

Prefeitura
Contrato

Rua Eutâcio Viêira Viâna | 0 | Contto I Souto SoaÍ6§-Bâ


