PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.682.930/0001-38
Avenida Nossa Senhora Do Porto Da Eterna Salvação Nº 208, Centro / CEP 37300-000 - Andrelândia - MG
Fone/Fax: (35) 3325-1177/1472
http://www.andrelandia.mg.gov.br

CONTRATO N° 253/2017
MINUTA DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA E A EMPRESA CLINICA
DE CIRURGIA E OBESIDADE DE JUIZ DE FORA LTDA.
O MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA, Estado de Minas Gerais, CNPJ nº 18.682.930/0001-38, com
sede na Avenida N. Sra. do Porto da Eterna Salvação nº 208, Bairro Centro, na mesma cidade,
representada neste ato pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal Francisco Carlos Rivelli portador do CPF nº
310.794.316-91 e identidade nº M-591064, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a
empresa CLINICA DE CIRURGIA E OBESIDADE DE JUIZ DE FORA LTDA, inscrita no
C.N.P.J./M.F. sob o nº 05.066.920/0001-26, sediada na Rua: Macheral Deodoro, nº 455, sala 05, centro
de Juiz de Fora – MG, CEP: 36.013-001, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste
ato representada pelo(a) Sr.(a) Wagner William Lopes, inscrito no C.P.F. /M.F. sob o nº 943.155.66691, tendo em vista a homologação do PROCESSO LICITATÓRIO nº 151/2017, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 062/2017, realizado em 26/04/2017, resolvem celebrar o presente contrato, que se
acha vinculado ao Edital, anexos e à proposta da CONTRATADA, sendo regida pelas normas da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, lei 10.520, de 16 de julho de 2002, e pelas
seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Prestação de serviços médicos, para atendimento na forma de consultas médicas e de procedimentos
(ambulatoriais e cirúrgicos, conforme condições e especificações contidas no TERMO DE
REFERÊNCIA – ANEXO II, parte integrante e inseparável deste contrato, independente de
transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS
Subcláusula primeira - O valor e as quantidades para prestação dos serviços decorrentes deste contrato
estão apresentados no quadro abaixo, para um período de 06 meses:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Subcláusula primeira - O valor total deste contrato é de R$420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil
reais).
Subcláusula segunda - Já estão incluídas no preço total todas as despesas de impostos, mão-de-obra e
demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato.
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CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE E DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
Subcláusula primeira - Durante a sua vigência, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista
na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n° 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
Subcláusula segunda – Comprovado a redução ou alteração dos preços praticados no mercado, a
Administração convocará a empresa vencedora para, após negociação, redefinir os preços e alterar o
CONTRATO - ANEXO III.
CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Subcláusula primeira - As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta da seguinte
dotação orçamentária, para o corrente exercício de 2017 assim classificados:
10.302.005.2.0031 – 10.302.005.2.0032 – 3.3.90.39
Subcláusula segunda – As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta das
dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
Subcláusula primeira - O prazo de vigência deste contrato será de 06 meses a partir da data de sua
assinatura.
Subcláusula segunda - Nos termos do previsto no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, o prazo de
vigência deste Contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60
(sessenta) meses, por meio de Termo Aditivo a ser firmado entre as partes, desde que os serviços
estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos e desde que permaneçam favoráveis
ao MUNICÍPIO as condições contratuais e o valor cobrado.
Subcláusula terceira. A solicitação de prorrogação deverá ser encaminhada com antecedência mínima
de 45 dias do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1 A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao Serviço,
quinzenalmente, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da
obrigação.
7.3 - Os pagamentos serão efetuados quinzenalmente, em moeda corrente nacional, em até cinco dias
úteis a contar da data final do período de adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais
e contratuais previstas. Exclusivamente mediante crédito em conta corrente da contratada, mediante
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apresentação das notas fiscais, referentes aos serviços prestados devidamente atestadas pela fiscalização,
sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável.
7.3 - – Para fins de pagamento, a contratada deverá apresentar quinzenalmente relatório de Produção dos
Serviços Médicos conforme obrigação assumida, de forma detalhada, constando o nome do profissional,
a especialidade, a carga horária realizada, a data de atendimento e os quantitativos de cada procedimento
– devidamente atestado pela fiscalização.
7.4 - As notas fiscais e os documentos exigidos no edital e neste contrato, para fins de liquidação e
pagamento das despesas, deverão ser emitidos contra o MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA– MG,
CNPJ n.º 18.682.930/0001-38 situada na Avenida Nossa Senhora do Porto da Eterna Salvação, no 208,
Bairro Centro e deverão ser entregues, exclusivamente, no setor Administrativo da Prefeitura Municipal
de Andrelândia.
7.5 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento,
prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.
7.6 - A retenção dos tributos não será efetuada caso a Contratada apresente, junto com sua nota fiscal.
7.7 - Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em
relação à Fazenda Federal, ao INSS e ao FGTS, apresentados em atendimento às exigências de
habilitação, estiverem com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos
documentos dentro do prazo de validade.

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A execução das obrigações contratuais será fiscalizada por um servidor designado pelo Contratante,
doravante denominado Fiscalização, que terá autoridade para exercer, como representante da
Administração, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e controle da execução
contratual.
Competirá a servidor(es) designado(s) pela CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar a execução do
contrato, nos termos do artigo 67 da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo único – A CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre
os serviços.
Subcláusula primeira. À Fiscalização compete, entre outras atribuições:
I - solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências tempestivas
necessárias ao bom andamento da avença.
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II - acompanhar e fiscalizar a execução, bem assim indicar as ocorrências verificadas;
III - encaminhar ao departamento jurídico da Prefeitura Municipal os documentos com as ocorrências
que impliquem possíveis sanções à Contratada;
IV - notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na
execução do contrato para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
Subcláusula segunda - A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades
contratuais.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 - Executar os serviços descriminados no prazo pactuado. Fica por conta da contratada as despesas
referente ao transporte, alimentação e hospedagem.
9.2 Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do município.
9.3 Realização dos procedimentos dentro dos critérios de qualidade preconizada pelos órgãos
competentes.
9.4 A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume
inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao
MUNICÍPIO, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto deste
Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao MUNICÍPIO o direito de regresso na
hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
9.5
A CONTRATADA obriga-se a responder por todas e quaisquer ações judiciais, reivindicações
ou reclamações de seus empregados, sendo, em quaisquer circunstâncias, considerada como
exclusiva empregadora e única responsável por qualquer ônus que o MUNICÍPIO venha a arcar, em
qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações.
9.6 Vindo o MUNICÍPIO a responder por qualquer ação ou reclamação proposta por empregados da
CONTRATADA, pessoas a seu serviço ou qualquer terceiro, estará expressamente autorizado a,
mediante simples comunicação escrita, reter e utilizar os créditos de titularidade da
CONTRATADA, até o montante necessário para o ressarcimento integral da obrigação exigida,
incluindo custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
9.7 Para os efeitos do item 2.2.5, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou
prejuízo que venha a ser suportado pelo MUNICÍPIO, decorrentes do não cumprimento, ou do
cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de obrigações a ela atribuídas contratualmente ou
por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, pagamentos ou ressarcimentos
efetuados pelo MUNICÍPIO a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas
processuais, honorários advocatícios e outros.
9.8
A empresa contratada não poderá realizar serviços médicos sem o pedido por escrito, contendo a
correta e completa descrição dos mesmos, com registro por meio magnético ou por escrito, em guia
ou impresso adequado, salvo decisão em contrário e autorização formal da Secretaria de Saúde.
9.9
A CONTRATADA deverá registrar em prontuário do paciente, ficha de atendimento diário ou
documento similar, todas as informações do paciente atendido, de forma clara e legível, em
conformidade com as normatizações da Resolução CFM Nº 1.638 de 10 de julho de 2002, contendo
queixas/motivo do atendimento, dados do exame clínico especializado, resultados de exames,
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intervenções e demais serviços terapêuticos, indicação de procedimentos cirúrgicos, solicitação de
risco cirúrgico, exames pré-operatórios, evolução.
9.10
A CONTRATADA deverá responsabilizar-se tecnicamente pelo EAS, na forma
determinada pelo CRM.
9.11
Após a alta, quando houver necessidade de encaminhamento a outro serviço da Rede
SUS, o médico deverá preencher formulário de encaminhamento com informações completas e
legíveis acerca do quadro de saúde do usuário.
9.12 A CONTRATADA deverá atender ao usuário do SUS com dignidade e respeito e de modo
universal e igualitário, mantendo a qualidade na prestação de serviços, esclarecendo os usuários
sobre os serviços realizados, seus direitos e demais informações necessárias pertinentes aos serviços
realizados.
9.13
A CONTRATADA deverá executar os serviços rigorosamente dentro das suas
respectivas normas técnicas, de forma humanizada, devendo desenvolver ações e formalizar
instrumentos para adesão à Política Nacional de Humanização e Melhoria da Qualidade da
Assistência, de acordo com normatizações estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
9.14
Assumir inteira responsabilidade administrativa, civil e penal, por quaisquer danos
materiais, pessoais e morais que possam advir, direta ou indiretamente, a CONTRATANTE, seus
servidores ou a terceiros, causados por seus empregados no cumprimento de suas funções, por ações
ou omissões, arcando com a obrigação da indenização devida.
9.15
Cumprir e fazer cumprir as leis, decretos, demais instruções normativas, normas
regulamentares, portarias e notas técnicas emitidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à
segurança e saúde no trabalho e, em especial, a Portaria 3214 MTB, de 08 de junho de 1978, e as
Normas Regulamentares de Segurança e Saúde do Trabalho, aplicáveis aos serviços.
9.16 Responsabilizar-se pelos EPI’s e EPC’s necessários, conforme necessidade e obrigatoriedade
dos serviços. Os equipamentos deverão ser utilizados somente quando em serviço nas dependências
da CONTRANTE ou das unidades de saúde do município, devendo a CONTRATADA fiscalizar o
seu uso adequado por parte de seus empregados e o correto cumprimento das normas e medidas de
segurança. Para tanto a CONTRATADA deverá instruir seus empregados quanto às normas e
procedimentos de prevenção a acidentes de trabalho e utilização de equipamentos de segurança do
trabalhador.
9.17 Demais obrigações responsabilidades constantes no Termo de referência Anexo II do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Subcláusula primeira - as constantes do termo de referencia, anexo II do edital.
b) promover, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob
os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando à
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
c) verificar se durante a vigência do contrato estão sendo mantidas todas as exigências, condições de
habilitação e qualificação contratadas;
d) cumprir o disposto neste instrumento, bem como oferecer à CONTRATADA informações
indispensáveis à efetivação dos serviços.
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e) efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos
no presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA
Subcláusula primeira - No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste contrato, o
MUNICÍPIO, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à
contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93,
bem como, no que couberem, as disposições contidas na Lei Estadual n° 287, de 04.12.79, e suas
regulamentações e, em especial, as seguintes sanções:
Subclausula segunda - multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo
de entrega, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;
Subclausula terceira - multa administrativa de até 10% (vinte por cento) sobre o valor total da
contratação, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual
ou legal.
Subclausula quarta - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente
ou individualmente, não impedindo que o MUNICÍPIO rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções legais cabíveis.
Subclausula quinta - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração à contratada ou, ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93.
Subclausula sexta - A aplicação de multas não elidirá, em face do descumprimento do pactuado, o
direito do MUNICÍPIO de rescindir de pleno direito o contrato, independente de ação, notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Subclausula sétima - A licitante que não retirar a nota de empenho dentro do prazo de validade da sua
proposta, deixar de entregar a documentação exigida para a contratação, apresentar documentação falsa
exigida para o certame, retardar a execução, descumprir, injustificadamente, qualquer cláusula editalícia,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, nos termos do art. 7º da Lei Federal n°
10.520/02, ser impedida de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade
da conduta apenada.
CLÁUSULA DÉCIMA
CONTRATADA

SEGUNDA

-
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Parágrafo único - A Contratada declara, no ato de celebração deste contrato, estar plenamente
habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante toda a
execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
Parágrafo único - A publicação resumida deste contrato na Imprensa Oficial, que é condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante, nos termos do parágrafo único do
artigo 61 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
Parágrafo único - Competem a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste
instrumento, na Lei n° 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, realizar, via termo aditivo, as
alterações contratuais que julgarem convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
Parágrafo único - Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações previstas
nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as consequências do artigo 80, da Lei n°
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU
OMISSOS.
Tal como prescrito na lei, o Contratante e a Contratada não serão responsabilizados por fatos
comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais cuja solução
se buscará mediante acordo entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Subcláusula primeira - A Administração do Contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as
questões alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior.
Subcláusula segunda - Para os casos previstos no caput desta cláusula, o Contratante poderá atribuir a
uma comissão, por este designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos ou omissivos
que se fundamentem naqueles motivos.
Subcláusula terceira - As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima cautela, zelo
profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcional concessão do
Contratante, cujo objetivo final é o de atender tão-somente ao interesse público, não seja interpretado
como regra contratual.
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Subcláusula quinta - Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução
deste contrato, a Contratada fica desde já compelida a avisar, por escrito e de imediato, qualquer
alteração em seu endereço ou telefone.
Subcláusula sexta - No curso do contrato, é admitida a fusão, cisão ou incorporação da empresa, bem
assim sua alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura, desde que não prejudique a
execução do contrato, cabendo à Administração decidir pelo prosseguimento ou rescisão do contrato.
Subcláusula sétima - Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer
uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Andrelândia-MG, como competente para dirimir quaisquer questões
oriundas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam este termo em duas vias de igual teor e forma
para um só efeito legal.
Andrelândia, 16 de agosto de 2017.

Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

Clinica de Cirurgia e Obesidade de Juiz de
Fora LTDA
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