
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 006/2021 PROCESSO N° 4/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2021. 

 

Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ERVAL SECO, 

Estado do Rio Grande do Sul, com endereço da Prefeitura na Avenida do Comercio, 364, Erval 

seco/RS, inscrito no CNPJ sob n.º 87.613.212/0001-22, neste ato representado pelo 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, doravante 

denominado CONTRATANTE ou simplesmente MUNICÍPIO, e a empresa CLINICA 

MÉDICA CORTEZ S/S LTDA, com sede na Rua Julia da Silva, 518, Bairro Alto Irani, na 

cidade de Irani/SC, CEP nº 89680-000 inscrita no CNPJ sob n.º 26.123.386/0001-12, neste ato 

representada por sua representante legal, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei nº 8.666 de 

21/06/1993, e nas condições expressas nas cláusulas a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

O objeto do presente contrato é a Contratação eventual de Pessoa Jurídica prestadora de 
serviços na área da saúde, prestação de serviços de consultas e atendimentos ambulatoriais 
na área médica estratégia da saúde da família (ESF, conforme especificações contidas nos 
quadros abaixo: 

Item Descrição Complemento Und. Qtd. Vlr. Unit. 

1 SERVIÇOS 

MÉDICOS 1 

UM Profissional médico prestador de 

serviços em clínica geral com 

especializaçãao em saúde da família, para 

atendimento de consultas ambulatoriais na 

área da Estratégia de Saúde da Família e 

disponibilidade para realizalção de 

pequenos procedimentos ambulatoriais, 

como suturas e retirada de pequenas lesões 

e/ou corpo estranho. Atendimento de 

urgência e emergência e transporte do 

paciente para unidades de maior 

complexidade quando necessário. O 

profissional deverá assumir a Diretoria 

técnica médica perante o Conselho Regional 

de Medicina, além da criação e adequação 

de protocolos a nível muinicipal, palestras e 

treinamentos da equipe de saúde conforme 

cronograma. Horário conforme o da unidade 

de saúde. 

mês 11 23.990,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

2.1. A Contratada receberá o valor mensal de até R$ 23.990,00(vinte e três mil novecentos e 

noventa reais). 



2.2. O pagamento será realizados em até o 10° dia do mês, respeitando sempre os valores 

praticados, conforme a proposta vencedora e conta jurídica vinculada ao CNPJ da empresa. A 

nota fiscal emitida deverá conter em local de fácil visualização o nº do Contrato para fins de 

acelerar os trâmites. 

2.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar das guias de recolhimento 

das contribuições para o INSS e FGTS relativas aos seus empregados; comprovação dos salários 

pagos a seus empregados e relatório das horas atendidas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA 

3.1. O contrato terá prazo de validade de 11 meses, podendo ser prorrogado no interesse das 

partes, tendo como critério de reajuste o IPCA anual. 

3.2. A execução do serviço deverá ser iniciada após a solicitação pelo setor competente. 

3.2. No período de vigência do contrato vigerá também a garantia dos serviços. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 

4.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

Orgão 07- Secretaria Municipal da Saúde e Bem Estar Social 

Unidade 01 – Fundo Municipal da Saúde 

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

218-3.3.90.39-00.00.00.00-Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica 

Proj./Ativ. 2.063 – Incentivo a Atenção Básica 

237-3.3.90.39-00.00.00.00-Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica 

238-3.3.90.39-00.00.00.00-Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA. 

5.1. Executar os serviços conforme especificações e em consonância com a proposta de preços;  

5.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE, inclusive a substituição do objeto, se este for entregue em desacordo com 

o solicitado; 

5.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

5.5. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 

acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da CONTRATADA; 

5.6. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes do fornecimento do objeto. 

5.7. O preço ajustado na Cláusula Segunda inclui todos e quaisquer encargos trabalhistas e 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, artigo 71 da Lei 

8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94. 



5.8 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao Município 

ou a terceiros, decorrentes da má execução do serviço ora contratado, inclusive quanto a 

acidentes, mortes, perdas ou destruição. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

A licitante ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, às seguintes 

penalidades, garantido o direito de ampla defesa; 

 

6.1.1 - Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais 

haja concorrido; 

 

6.1.2 - multa sobre o valor total do contrato atualizado; 

- de 0,5% (meio por cento) ao dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento) pelo 

descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente, sem prejuízo da 

aplicação das demais sanções e penalidades previstas na lei federal nº.  8.666/93; 

 

6.1.3 - suspensão do direito de contratar com o Município pelo prazo de 01 (um) ano, na 

hipótese de reiterado descumprimento das obrigações contratuais. 

 

6.1.4 - declaração de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública. 

 

6.2 - Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das 

demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 

descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 

c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  

d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

e) comportamento inidôneo; 

f) cometimento de fraude fiscal; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) falhar na execução do contrato. 

 

6.3 - Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, 

a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo 

deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, 

"caput", da Lei nº. 8.666/93. 

6.4 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

6.5 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CASOS DE RESCISÃO 

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido: 

7.1.1. Por ato unilateral da Administração nos casos enumerados nos incisos I e XII e XVII do 

Art. 78 da Lei nº 8.666/93 e, no caso de descumprimento de qualquer das cláusulas deste 

Contrato; 



7.1.2. Por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO 

8.1. O presente contrato acha-se estritamente vinculado ao Edital de Licitação constante do 

preâmbulo deste e à proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Situações não previstas expressamente neste instrumento, e acaso incidentes, regular-se-

ão pelo contido na Lei Federal nº 8.666/93, e alterações subsequentes. 

9.2. A prestação de serviço será acompanhada pela contratante através da Secretária de Saúde. 

9.3. Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões no percentual de até 25% do montante licitado, conforme determina a 

lei fed. 8.666/93, e mantidas as condições da proposta inicial. 

9.4.  Considerando que a presente licitação é lançada em razão do aumento da demanda por 

atendimentos médicos, caso no momento da contratação não seja necessária a contratação de 

todos os profissionais indicados no objeto, mediante acordo entre partes poderá ser reduzido o 

objeto da licitação, inclusive com a supressão de profissionais, mediante o abatimento 

proporcional no preço. 

9.5. O(a) profissional indicados na declaração especificada na Qualificação Técnica poderão 

ser substituídos mediante acordo entre as partes, desde que respeitadas as condições impostas 

no objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

10.1. As partes elegem o Foro da cidade de Seberi/RS, com renúncia a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes do 

presente Contrato. 

  

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor 

e forma, para que produza os jurídicos e desejados efeitos. 

 

Erval Seco, RS, 03 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

LEONIR KOCHE                                                    CLINICA MÉDICA CORTEZ S/S LTDA 

PREFEITO MUNICIPAL  EMPRESA CONTRATADA                         

 

 

De acordo em data supra 

 

 

Assessoria Jurídica 

 


