
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 045/2020 PROCESSO Nº 

25/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020. 

 

Que entre si realizam, de um lado o Município de Erval Seco, Estado do Rio Grande do 

Sul, Órgão de Direito Público, inscrita no CNPJ nº 87.613212/0001-22, com sede na Av. 

do Comércio 364, cidade de Erval Seco, representado neste ato por seu Prefeito Municipal 

Sr. LEONIR KOCHE, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 373.242.250.04 e 

portador da Cédula de Identidade sob nº 8022227568 expedida pela SSP/RS, residente e 

domiciliado na Avenida Emílio Falcão 05, nesta cidade de Erval Seco RS, de ora em 

diante denominado CONTRATANTE, e a empresa CONCEITO GESTÃO E 

GOVERNANÇA PUBLICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 

26.991.096/0001-90, com sede na Rua Mauá, 51, Sala 01 centro, na cidade de Maravilha-

SC, neste ato assinado pelo seu Sócio/Administrador, Olmir José Meneghetti, RG nº 

1230707 e CPF 477.433.879-68, de ora em diante denominado CONTRATADA, 

celebram entre si o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, nos 

seguintes termos e condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui Objeto da presente Licitação a Contratação de 

Empresa para Prestação de Serviços  de consultoria técnica na área de Saúde 

Pública compreendendo as seguintes atividades: 

a) Capacitação e treinamento dos servidores das equipes da Estratégia Saúde da Família 

- ESF, e ou equipes de Atenção Básica - EAB, Núcleo Ampliado de Saúde da Família e 

Atenção Básica - NASF/AB, Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade da 

Atenção Básica - PMAQ/ AB, Programa Saúde na Escola - PSE, Programa de 

Monitoramento de Obras - SISMOB, SISPACTO, SIACS e outros. 

 

b) Capacitação e reciclagem de todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde 

relativa à utilização da Estratégia e-SUS/AB PEC CDS, incluindo treinamento para 

utilização do prontuário eletrônico cidadão, cadastro de dados simplificados, fichas de 

procedimentos aos profissionais da recepção, corpo de atendimento da atenção básica, 

além da implantação do controle de estoque da Farmácia Básica, benefícios, Transporte 

Fora do Domicílio - TFD e controle de frota. Ainda a capacitação dos agentes 

comunitários de saúde para realização do cadastro base, domiciliar e territorial, para 

melhoria de acesso dos dados populacionais. 

 

c) Acompanhar a transferência regular dos recursos devidos pelo Ministério da Saúde e 

Secretaria de Estado da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde e auxiliar no aumento da 

captação de recursos, evitando perdas ou suspensão das transferências de recursos. 

 

d) Gerenciar objetos e propostas de recursos do Ministério da Saúde através do Fundo 

Nacional da Saúde - FNS, do Fundo Estadual de Saúde – FES e/ou Emendas 

Parlamentares. 

 

e) Analisar a produção de serviços de acordo com os parâmetros assistenciais da 

legislação vigente.  

 



f) Verificar a garantia de acesso aos serviços referenciados através da Programação 

Pactuada Integrada (PPI) tanto ambulatorial quanto hospitalar, assegurando aos 

munícipes o atendimento de média e alta complexidade nos locais de referência 

pactuados, sugerido alterações quando necessário. 

 

g) Acompanhar e auxiliar na elaboração e execução dos instrumentos de Gestão, sendo: 

Plano 

 Municipal de Saúde (PMS); Programação Anual em Saúde (PAS); Relatório Anual de 

Gestão – RAG e Relatório Quadrimestral (Lei 141/2012, Art. 41). 

 

h) Auxiliar o setor de compras e licitações na elaboração de Editais de credenciamento 

de prestadores serviços e nos processos licitatórios para aquisição de insumos e 

equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde, assegurar a correta aplicação dos 

recursos financeiros vinculados (transferência fundo a fundo) e recursos próprios. 

 

i) Auxiliar a elaboração do Plano Municipal de Assistência e Atenção Farmacêutica e a 

Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) de acordo com as 

especificidades locais, ouvindo corpo clínico, farmacêuticos, com participação do 

Controle Social, objetivando redução dos custos e prestando Assistência Farmacêutica 

adequada. 

 

j) Acompanhar as reuniões e contribuir no funcionamento e estruturação do Conselho 

Municipal de Saúde, edição de Resoluções e deliberações pertinentes. 

 

l) Acompanhar a legislação editada/publicada interpretando-a e orientando o município 

da aplicação desta e as implicações caso não venha a ser cumprida. (Portarias Ministeriais, 

Decretos, Leis, Resoluções, Deliberações e outras). 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA –  

Os serviços serão prestados "in loco" e em tempo integral através de telefone, e-rnail ou 

outra forma de contato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA –Das condições para a prestação de serviços  

A CONTRATADA obriga-se a manter a estrutura técnica, capaz e habilitada à prestação 

dos serviços ora contratados,  

 

CLÁUSULA QUARTA – Da responsabilidade técnica  

A responsabilidade técnica pela prestação dos serviços, colocados a disposição do 

CONTRATANTE, caberá a CONTRATADA, na forma da legislação vigente.  

 

CLÁUSULA QUINTA – Do preço 

O valor do presente contrato será de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) mensais. 

 

CLÁUSULA SEXTA –dos serviços. 

O Trabalho deve ser iniciado em no máximo 24 horas após a solicitação. 



 

CLÁUSULA SÉTIMA – Do prazo contratual para a realização dos trabalhos  
O prazo para execução total dos trabalhadores objeto do presente contrato será de 12 

(doze) meses a contar da assinatura deste contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – Das penalidades  
Caso de inexecução parcial ou total do presente contrato, por parte da CONTRATADA, 

além das demais medidas e penalidades previstas na legislação, esta ressarcirá o 

CONTRATANTE, no valor correspondente a multa de 5% de valor consignado na 

cláusula sexta deste contrato.  

 

CLÁUSULA NONA – Da rescisão  
O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas nos 

artigos 77 e 78 e pelas formas do artigo 79, todos da Lei federal n° 8.666, de 21 de Junho 

de 1993, alterada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de Junho de 1994 e Lei nº 9.648, de 27 

de Maio de 1998 e legislação complementar pertinente.  

No caso de rescisão com base nos incisos XII a XVII do art. 78, da Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de Junho de 1993, não cabendo à CONTRATADA, o CONTRATANTE, pagará 

àquela, a título de custo de desmobilização, o valor correspondente de 5% do valor 

consignado na cláusula sexta desse contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Da dotação orçamentária  
A despesa da presente contratação correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:  

Órgão 07-Secretaria Municipal da Saúde e Bem Estar Social 

Unidade 01 – Fundo Municipal da Saúde 

Proj./Ativ. 2.032 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 

207-3.3.90.39.00.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do foro  
Eventuais litígios decorrentes deste contrato serão dirimidos perante o FORO DA 

COMARCA de Seberi.  

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em três vias 

de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Erval Seco RS, 05 de março de 2020.  

 

 

__________________________                                  ________________________________  

LEONIR KOCHE               CONCEITO GESTÃO E GOV.PUBLICA     
Prefeito Municipal         CONTRATADA  

 

 

De acordo em data supra  

 

 

Assessoria Jurídica 



 


