
ANEXO II
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE Nº 
xxx/2007, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, E A 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, VISANDO 
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE. 
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 003/2007.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE representado pela Srª. EFIGÊNIA DE FÁTIMA 
CARDOSO, brasileira, administradora, portadora da Cédula de Identidade n.º 1062107 SSP/BA domiciliada 
neste Município de Camaçari, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa 
============================================, doravante denominado CONTRATADO, 
tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes, a Lei 
Orgânica do Município, as Leis 8.080/90 e 80142/90, as Normas Gerais da Lei 8.666/93 de Licitações e 
Contratos Administrativos, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883 de 08 de junho de 1994 e, nº 
9.648 de 28 de maio de 1998 e as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, consoante 
ao Processo Administrativo nº 004/2007, Chamada pública 001/2007 resolvem celebrar o presente Contrato 
de Prestação de Serviços nº XXX/2007, autoriza mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Contrato tem como objeto à prestação de serviços de Procedimentos Ambulatoriais serão 
contratados de acordo com a Tabela de Procedimentos Hospitalares e Ambulatoriais de Média Complexidade 
– M1, M2 e M3, SIA/SUS, pelo CONTRATADO, integrante da rede privada de serviços de saúde 
localizado no Município de Camaçari, aos usuários do Sistema Único de Saúde, de forma complementar aos 
serviços públicos do CONTRATANTE, conforme o disposto nas cláusulas seguintes e com o discriminado 
nas Planilhas de Programação Físico Orçamentária, anexas, parte integrante deste Instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os serviços a serem prestados pelo CONTRTADO obedecerão aos limites 
quantitativos a seguir fixados, correspondentes aos inscritos na Ficha de programação Orçamentária – FPO, 
que integra o presente para todos os fins, respeitados os parâmetros definidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços ora contratados estão referidos a uma base territorial 
populacional conforme o Plano de Saúde da CONTRATANTE, e serão ofertados baseados nas indicações 
técnicas do planejamento da saúde mediante a compatibilização das necessidades da demandada e a 
disponibilidade de recursos financeiros do SUS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços ora contratados, referidos na Cláusula Primeira, serão executados pelo CONTRATADO, com 
sede na ============== com alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal de Camaçari 
sob o nº xxxxxxxxx e alvará sanitário expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, sob o nº xxxxxxx, e sob 
a responsabilidade do diretor Clínico/Técnico, Dr. ====================.

PARÁGRAFO ÚNICO – A eventual mudança de endereço do estabelecimento do CONTRATADO será 
imediatamente comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter os serviços ora 
contratados em outro endereço, podendo, a CONTRATANTE rever as condições do contrato e, até mesmo 
rescindi-lo, se entender conveniente, não cabendo à CONTRATANTE qualquer ônus pela rescisão.



CLÁUSULA TERCEIRA – DAS NORMAS GERAIS

Os serviços ora contratados serão prestados diretamente por profissionais do estabelecimento do 
CONTRATADO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para efeitos deste contrato consideram-se profissionais do próprio 
estabelecimento CONTRATADO:

1 – o membro do seu corpo clínico e de profissionais;
2 – o profissional que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO;
3 – o profissional autônomo que preste serviço ao CONTRATADO;
4 – o profissional que, não estando incluído nas categorias 1, 2 e 3, é admitido pelo CONTRATADO nas 
suas instalações para prestar serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  equipara-se ao profissional autônomo a empresa, o grupo, a sociedade ou 
conglomerado de profissionais que exerça atividade na área da saúde.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O CONTRATADO não poderá cobrar do paciente ou de seus 
acompanhantes qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços prestados nos termos deste 
contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – O CONTRATADO responsabilizar-se-á por qualquer cobrança indevida, 
procedida por seus empregados ou prepostos, realizada em suas dependências em razão da execução deste 
contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Para cumprimento do objeto deste contrato, o CONTRATADO se obriga a oferecer ao paciente todo recurso 
necessário ao seu atendimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATADO ainda se obriga a:

I – não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação;

II – atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a 
qualidade na prestação de serviços;

III – afixar aviso fornecido pela Secretaria Municipal de Camaçari, em locais visíveis escolhidos pela 
Secretaria, de sua condição de entidade integrante do SUS, da gratuidade dos serviços prestados nessa 
condição ou qualquer de outro interesse as Secretaria Municipal de Saúde.

IV – justificar ao paciente ou a seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão 
da não realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos previstos neste 
contrato;

V – esclarecer aos pacientes sobre o seu direito e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;

VI – respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviço de saúde, salvo nos casos de 
eminente perigo de vida ou obrigação legal;

VII – garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes;



VIII – assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente, por ministro de culto 
religioso;

IX – notificar o CONTRATANTE, de eventual alteração de sua razão social ou de seu controle acionário e 
de mudança de sua Diretoria, contrato ou estatuto, enviando ao CONTRATANTE, no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados a partir da data de registro da alteração, cópia autenticada de Certidão da Junta 
Comercial ou Cartório de Serviço Civil das pessoas Jurídicas;

X – apresentar o CONTRATADO, sempre que solicitado, comprovação de cumprimento das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, tributárias, taxas, impostos e encargos sociais legalmente exigidas que incidam 
ou venham incidir sobre o seu pessoal necessário à execução do serviço;

XI – atender todos os encaminhamentos para os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico feitos pela 
Central de Marcação de Consultas e Procedimentos Especializados;

XII – colocar à disposição da Central de Marcação de Consultas e Procedimentos Especializados, todas as 
consultas médicas e procedimentos especializados contratados, ressalvadas as exceções prevista no Contrato;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Permitir o acesso dos supervisores e auditores do Sistema Municipal de 
Controle, Avaliação e Auditoria/SUS/Camaçari nas dependência das unidades para supervisionar e 
acompanhar a execução dos serviços de saúde contratados;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Registrar os agravos de notificação compulsória encaminhado, esses dados 
para Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari, conforme normas e rotinas da Vigilância Epidemiológica 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

PARÁGRAFO QUARTO - Devem ser observadas as regras de Referência e Contra-referência, estando 
seus profissionais de saúde obrigados a responder em formulário próprio da Secretaria Municipal de Saúde, 
quando forem solicitados;

PARÁGRAFO QUINTO - Permitir a colocação de urna receptora (em dependência da unidade a ser 
escolhida pela SMS/Camaçari) para recebimento de questionário de avaliação dos serviços, elaborado pela 
Secretaria Municipal de Saúde, (elogios, queixas ou reclamações) que será preenchido pelo usuário do 
SUS/Camaçari e deverá ser aberta na presença das duas partes;

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO 

O CONTRATADO é responsável pela indenização de danos causados aos pacientes, aos órgãos do SUS e a 
terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou 
imprudência praticadas por seus profissionais ou prepostos, ficando assegurado ao CONTRATADO o 
direito de regresso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização ou o acompanhamento de execução deste contrato pelos 
órgãos competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO nos termos da 
legislação referente a licitações e contratos administrativos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos 
causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078, de 
11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados, os 
valores unitários de cada procedimento, previstos na Tabela de Procedimentos do MS/SUS, em vigor na data 
da assinatura deste contrato estimado em:



PARÁGRAFO PRIMEIRO - Resguardado o preço da tabela nacional de remuneração de procedimento, 
conforme tabela do SIA e SIH/SUS, o Município poderá, à sua conveniência e disponibilidade financeira, 
alterar o valor dos procedimentos após prévia autorização do Conselho Municipal de Saúde.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor do presente contrato é estimado em R$ xxxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxx) mensais tomando-se por base a média mensal dos procedimentos dimensionados nos 
termos das Planilhas de Programação Físico Orçamentária, integrantes deste, cujo valor global, para 24 
(vinte e quatro) meses, limitando-se a R$ xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor previsto no PARÁGRAFO SEGUNDO desta Cláusula, não implica 
em nenhuma previsão de crédito em favor do CONTRATADO, que somente fará jus aos valores 
correspondentes aos serviços previamente autorizados pelo CONTRATANTE e efetivamente prestados pelo 
CONTRATADO.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos de custeio das atividades de alta complexidade consignados no Fundo de Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde de Camaçari são provenientes de transferências federais mensais, conforme valores
fixados pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado da Bahia:
Unidade Orçamentária: 43
Projeto Atividade: 6066
Elemento de Despesa: 33.90.39
Fonte: 02

CLÁUSULA OITAVA – DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO

A apresentação das contas e as condições de pagamento serão fitas conforme o disposto abaixo:

I – o CONTRATADO apresentará mensalmente ao CONTRATANTE, até o terceiro dia útil do mês 
subseqüente à prestação á prestação dos serviços, as faturas e os documentos referentes aos serviços 
efetivamente prestados. Após a validação dos documentos, realizada pelo CONTRATANTE, e o 
CONTRATADO, receberá até o vigésimo dia útil, o pagamento referente aos serviços autorizados.

II – para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos prazos de pagamento, será 
entregue ao CONTRATADO recibo, assinado ou rubricado pelo servidor do CONTRATANTE, com 
aposição do respectivo carimbo funcional;

III – as contas do CONTRATADO rejeitadas pelo serviço de processamento de dados serão imediatamente 
devolvidas ao CONTRATADO para as correções cabíveis, que deverão ocorrer no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após à devolução. O documento representado será acompanhado do correspondente 
documento original, devidamente inutilizado por meio de carimbo.

IV – ocorrendo erro, falha ou falta de processamento das contas, por culpa do CONTRATANTE, este 
garantirá ao CONTRATADO o pagamento, no prazo avançado neste contrato, pelos valores do mês 
imediatamente anterior, acertando-se as diferenças que houver, no pagamento seguinte.

V – as contas do CONTRATADO rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelos órgãos do 
Sistema Municipal de Controle, Avaliação e Auditoria do CONTRATANTE, ficando á disposição do 
CONTRATADO, que terá um prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar do pagamento efetuado, para 
apresentar recurso, que será julgado no prazo máximo de 10 (dez) dias.



CLÁUSULA NONA – DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR

O não cumprimento pelo Ministério da Saúde da obrigação assumida de Interveniente – Pagador dos valores 
constantes deste contrato, não transfere para o CONTRATANTE a obrigação de pagar os serviços ora 
contratados, os quais são de responsabilidade do Ministério da Saúde para todos os efeitos legais, Conforme 
Postaria 1.286, de nº 26/10/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO.

 A execução do presente contrato será avaliada pelo CONTRATANTE, mediante procedimentos de 
supervisão indireta ou local, sem prejuízo à observância do cumprimento das cláusulas e condições 
estabelecidas neste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sob critérios em normatização complementar, poderá em casos específicos, 
ser realizada auditoria especializada.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Periodicamente, o CONTRATANTE vistoriará as instalações do 
CONTRATADO para verificar se persistirem as mesmas condições técnicas básicas do CONTRATADO,
comprovadas por ocasião da assinatura deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da 
capacidade operativa do CONTRATADO poderá ensejar a rescisão deste contrato ou revisão das condições 
ora estipuladas.

PARÁGRAFO QUARTO - A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre serviços ora contratados 
não eximirá o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE ou para os 
pacientes e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e a 
fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos 
servidores do CONTRATANTE designados para tal fim.

PARÁGRAFO SEXTO - Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amplo direito de defesa, 
nos termos das normas gerais da lei federal de Licitações e contratos administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS

A inobservância, pelo CONTRATADO, de cláusula ou obrigação constante deste contrato, ou de dever 
originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará o CONTRATANTE, garantida a prévia 
defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções previstas nos artigos 86, 87, 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
modificações feitas na Lei 8.883/94, combinado com o disposto no parágrafo segundo do art. 7º, da portaria 
nº 1.286/93 do Ministério da Saúde;

a) Advertência escrita;
b) Multa de 2% até 5% do valor anula do contrato;
c) Multa dia de até 1/60 do valor mensal do contrato;
d) Suspensão temporária dos encaminhamentos de usuários às internações ou consultas;
e) Rescisão do contrato;
f) Suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal;
g) Declaração de inidoneidade;



PARÁGRAFO PRIMEIRO - A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade 
do fato de que as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstância objetivas em que ele 
ocorreu, através de auditagem assistencial ou inspeção, e dela serão notificadas o CONTRATADO.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” desta Cláusula poderão ser 
aplicadas juntamente com a da alínea “b”, conforme parágrafo 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa ou multa dia será descontado dos pagamentos devidos pelo 
CONTRATANTE ao CONTRATADO.

PARÁGRAFO QUARTO - Na aplicação das penalidades, previstas nas alíneas “a” a “g” o 
CONTRATADO poderá interpor recurso administrativo, dirigido à autoridade competente e nos prazos 
determinados pelo Regulamento do Sistema Municipal de Controle, Avaliação e Auditoria.

PARÁGRAFO QUINTO - A penalidade da rescisão poderá ser aplicada independentemente da ordem das 
sanções previstas nesta Cláusula. A reincidência do CONTRATADO em qualquer irregularidade tornará o 
Contrato passível da rescisão.

PARÁGRAFO SEXTO - Da decisão do CONTRATANTE de rescindir o presente contrato cabe, 
inicialmente, pedido de reconsideração, no prazo 10 (dez) dias, a contar da intimação do ato.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do parágrafo anterior, 
o CONTRATANTE deverá manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias úteis e poderá, ao recebe-lo atribuir-
lhe eficácia suspensiva.

PARÁGRAFO OITAVO - A imposição de quaisquer das sanções estipuladas nesta Cláusula, não ilidirá o 
direito de o CONTRATANTE exigir o ressarcimento integral dos prejuízos e das perdas e danos, que o fato 
gerador da penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários, e terceiros, 
independentemente da responsabilidade criminal e/ou ética do autor do fato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RECISÃO

Constituem motivos para rescisão do presente Contrato o não cumprimento de quaisquer de suas de suas 
cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente às licitações e contratos 
administrativos, sem prejuízo das multa cominadas na Cláusula Décima Primeira.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATADO reconhece desde já direitos do CONTRATANTE em 
caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente às licitações e contratos administrativos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente Contrato torna sem efeito os contratos anteriormente celebrados 
entre o Ministério da Saúde/INAMPS e o CONTRATADO, que tenham como objeto a prestação de 
serviços de assistência à saúde aos usuários do SUS/Camaçari.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente contrato será de 24(vinte e quatro) meses, sendo iniciado a contar da data da 
sua assinatura, com término em 31 de outubro de 2009, podendo ser renovado, desde que o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA manifestem interesse na continuidade do mesmo, pelo prazo que 
convencionarem.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

Qualquer alteração do presente Contrato será objeto de Termo Aditivo, na forma da legislação referente às 
licitações e contratos administrativos, com exceção do disposto no Parágrafo Único da Cláusula Sétima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado, por extrato, em jornal de circulação local e nos murais da Secretaria 
Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua 
assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO

A legislação aplicável à execução deste Contrato é composta pelas Leis Federais nº 8.080/90, 8.666/93, 
8.883/94, suas ulteriores alterações e demais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

As partes elegem o Foro de Camaçari, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja para 
dirimir questões oriundas do presente Contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes e pelo Conselho 
Municipal de Saúde.

E, por estarem justas e contratadas, de pleno acordo com as cláusulas e condições ora fixadas, firmam o 
presente instrumento em 04 (quatro) as vias de igual teor, para um só efeito legar, perante 02 (duas) 
testemunhas abaixo assinadas.

Camaçari, xxxxxxx de 2007.

EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO
Secretária de Saúde
CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas:
___________________________________
RG:
CPF:
________________________________
RG:
CPF:


