
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 026/2018. 
INEXIGÍBILIDADE Nº 001/2018. 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº 027/2018 

 MEDIANTE CREDENCIAMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 92.410.463/0001-40, com sede 
na Avenida Vinte de Março, nº , na cidade de São José Das Missões/RS, neste ato 
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Silvio Pedrotti de Oliveira, inscrito no CPF 
sob o nº 958.433.100-00, residente e domiciliado neste Município, para tal denominado de 
CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa Clinica de Assistência Médica Materno 
Infantil Ltda, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 24.582.390/0001-
13, situada na Tv. São Jorge, nº 38, Sala 03, no Município de Ronda Alta/RS, por intermédio 
de seu representante legal Sr. Oly Antonio Facchi, portador da Carteira de Identidade nº 
8093410747, inscrito no CPF sob o nº 009.634.630-20, residente e domiciliado na Rua Sete 
de Setembro, nº 863, Centro do Município de Ronda Alta/RS, doravante denominada de 
CONTRATADA, mediante as cláusulas e condições que, mútua e reciprocamente, elegem, 
pactuam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 
O presente contrato tem como fundamentos legais e será executado segundo: 
a) As disposições da Lei nº 8.666/93 e legislação complementar vigentes e pertinentes à 
matéria;  
b) Os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, no que couber, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei 
nº 8.666/93, combinado com o inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal; 
c) O Edital de Chamamento Público nº 001/2018 e seus anexos; e 
d) O Processo de Inexigibilidade nº 001/2018, tendo em vista o que dispõe a Constituição 
Federal em especial o seu artigo 196 e seguintes; os artigos números 24 e 25 da Lei Federal 
n.º 8.080/90 e demais legislações pertinente à matéria. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  
Constitui objeto do presente instrumento a contratação da pessoas jurídicas para prestação de 
serviços médicos através de clínico geral. A empresa deverá disponibilizar profissional para 
prestar atendimentos na Unidade Básica de Saúde do Município, durante 40 (quarenta) horas 
semanais, bem como para efetuar plantão semi-presencial de segunda a sexta-feira das 
18:00hrs às 22:00 hrs e realizar procedimentos ambulatoriais em área hospitalar, aos sábados 
pela manhã, custeados pela empresa, sem limite máximo de procedimentos, de acordo com a 
demanda. 

  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Subcláusula Primeira – Realizar todas as consultas, procedimentos e/ou serviços constantes 
neste Contrato, bem como atender os pacientes com dignidade e respeito e de modo universal 
e igualitário, mantendo-se a qualidade na prestação de serviços, respeitando a decisão do 
paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente 
perigo de vida ou obrigação legal.  



Subcláusula Segunda - Os serviços deverão ser prestados por profissionais habilitados da 
Contratada, nas dependências da Unidade Básica de Saúde, com exceção dos procedimentos 
ambulatoriais que deverão ser realizados em Hospital indicado pela Contratada, sem qualquer 
cobrança adicional aos pacientes. 
 
Subcláusula Terceira - Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, 
taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal 
necessário à execução dos serviços.  
 
Subcláusula Quarta - A Contratada é responsável, direta e exclusivamente, pelos serviços, 
consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na 
execução ou na inexecução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o 
Contratante ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo Contratante; 
 
Subcláusula Quinta - Apresentar e atualizar certidões ou qualquer outro documento sempre 
que solicitados, bem como providenciar a imediata correção das deficiências e/ou 
irregularidades apontadas pelo Contratante; 
 
Subcláusula Sexta - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a 
execução dos serviços;  
 
Subcláusula Sétima - A Contratada fica proibida de ceder ou transferir para terceiros a 
realização dos serviços.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
Subcláusula Primeira - O Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as 
condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo 
Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
 
Subcláusula Segunda - Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto; 
 
Subcláusula Terceira – Comunicar e/ou solicitar à Contratada toda e qualquer ocorrência ou 
informação relacionada com a execução do objeto, diligenciando nos casos que exigem 
medidas corretivas; 
 
Subcláusula Quarta - Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das notas fiscais, 
devidamente atestadas pelo fiscal. 
 
Subcláusula Quinta - Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
A vigência do contrato será da data de sua assinatura até 08 de Outubro de 2019, podendo ser 
prorrogado, caso haja interesse da administração e com anuência da Contratada, nos termos 
do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, através de Termo Aditivo.  

  



CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO  
O Município de São José das Missões/RS, através da Secretaria Municipal de Saúde realizará 
o acompanhamento da execução dos serviços contratados por meio de auditorias, 
comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas. 
Subcláusula única - O acompanhamento não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade verificada durante a execução 
dos serviços.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
As despesas com a execução deste contrato correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária:  
07 - Secretaria Municipal de Saúde 
2026 - Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Saúde 
33.90.39.00.00.00.00 – 0040 - Outros Serviços – R$ 65.050,72 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  
Pela prestação dos serviços, objeto deste Edital, o Município pagará a Empresa Credenciada o 
valor mensal de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), entendido este preço como justo e 
suficiente para a total execução do objeto do presente Contrato.  
 
Subcláusula única - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10º (décimo) dia do mês 
subsequente, mediante a emissão da respectiva nota fiscal e o aceite definitivo do fiscal da 
contratação, sendo efetuado em nome da empresa vencedora do certame, através de cheque 
nominal, transferência bancária em Conta-Corrente do vencedor ou através de TED.  

 
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS  
O valor contratual não terá atualização monetária no período de 01 (um) ano, sendo que em 
caso de prorrogação do contrato o mesmo será reajustado pelo IPCA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO  
Ocorrendo motivo que justifique, atendido em especial o interesse do Contratante, o presente 
contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos moldes da Lei nº 8.666/93, pelo 
Contratante a qualquer momento, mediante notificação para imediata suspensão dos serviços.  
Subcláusula única - A Contratada poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando, 
para tanto, notificar previamente a Administração, com antecedência de 30 (trinta) dias.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O 
CASO DE INADIMPLEMENTO DOS SERVIÇOS  
Se a Contratada inadimplir o contrato, no todo ou em parte, ficará sujeita as sanções previstas 
no artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93. 
I - Advertência; 
II - A Contratada estará sujeita as seguintes multas, independentemente de qualquer 
interpelação judicial ou extrajudicial: 
a) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato por inexecução total do ajuste; 
b) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato por inexecução parcial do ajuste; 



- As multas previstas nesta seção não tem caráter compensatório, porém moratório, e 
consequentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar a Contratante. 
III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de 
São José das Missões/RS, nos termos do artigo 87, III da Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perduram os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o Contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
As sanções previstas neste Edital somente serão aplicadas através de regular processo 
administrativo, observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS  
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e dos princípios gerais de direito.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO  
As partes elegem o Foro de Palmeira das Missões/RS, 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, por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, assistidas por duas testemunhas para que produza seus efeitos legais e 
jurídicos. 

 
SÃO JOSÉ DAS MISSÕES/RS, AOS 18 DE OUTUBRO DE 2018. 

 
 

_____________________________________________ 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES/RS 

Silvio Pedrotti de Oliveira – Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
____________________________________________ 

Sr. Elizeu Rodrigues de Oliveira 
Sec. Mun. de Saúde 
Fiscal do Contrato 

 
_________________________________________ 

EMPRESA CLINICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MATERNO INFANTIL LTDA 
Sr. Oly Antonio Facchi 

CONTRATADA 
Testemunhas: 
 
1 - ________________________________ 
 
2 - ________________________________ 



 


