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CONTRATO ADMNISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
Licitação: Dispensa 15/2017

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS, pessoa jurídica de
direito público interno , com sede nesta cidade e comarca de Dois
Córregos , Estado de São Paulo , na Praça Francisco Simões , s/n°,
inscrito no CNPJ/MF sob n° 45.671.120/0001-59, neste ato
devidamente representado por seu Prefeito Municipal , o Sr 0 • RUY
DIOMEDES FAVARO, brasileiro , casado , portador do documento de
identidade R .G . n° 25 .697.861-x/SSP-SP, e inscrito no CPF/MF sob
o n° 266 .861.078-83, residente e domiciliado nesta cidade e
comarca de Dois Córregos , Estado de São Paulo , na Avenida João
Grael , no 15 - Parque Residencial Aparício de Barros Fagundes ,
através de seu órgão executivo municipal doravante denominado
simplesmente MUNICÍPIO; e,
CONTRATADA: COMERP - Cooperativa de Trabalho Médico de Ribeirão
Preto, CNPJ N° 03.654 .362/0001-94 , com sede na Rua São Paulo , n°
284 , Bairro Campos Elíseos , a cidade de Ribeirão Preto, Estado
de São Paulo , devidamente representada
na forma do contrato
social pelos Srso REGINALDO SILVA FERREIRA VIANNA, brasileiro ,
méd ico, casado , portador
do documento de identidade R .G . n°
4.447 .534/SSP-SP e do CPF n° 503 .102 .168-34, residente e
domiciliado na cidade e comarca de Ribeirão Preto , Estado de São
Paulo , na Rua Ângelo Zanello , n° 211 - Ribeirania , e FLÁVIO JOSÉ
FARAH PATTA, brasileiro , médico , casado , portador do documento
de
identidade R.G.
n°
11.707 .737-9/SSP-SP e do
CPF
n°
376.958.356-68, residente e domiciliado na cidade e comarca de
Ribeirão Preto , Estado de São Paulo , na Av . Heráclito Fontoura
Sobral Pinto,n° 400, Casa 34
Guaporé , doravante denominada
contratado ,
perante
as
duas
CONTRATADA,
fica
justo
e
testemunhas , abaixo assinadas e nomeadas , o seguinte:
la-OBJETO
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM
CONSULTAS NAS UNIDADES BÁSICAS
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOIS
CÓRREGOS, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias , para/l
atendimento das necessidades do Departamento de Saúde de Dois 1
Córregos .
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Parágrafo primeiro:
seguintes unidades :

Os

atendimentos

serão

realizados

a) Centro de Saúde II;
b) PAS Jardim Paulista
c) USF Guarapuã ;
d) USF Vilas Unidas
e) USF Arco Íris
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f) CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial .
Parágrafo segundo: A quantidade
especialidade será a seguinte :

de

horas

semanal

de

cada

a) Psiquiatra : 06 horas ;
b) Clínico Geral : 34 horas ;
c) Ortopedista: 10 horas ;
d) Pediatra: 46 horas;
e) Ginecologista: 30 horas ;
f) Oftalmologista: 04 horas ;
g) Cardiologista: 04 horas .
Parágrafo terceiro: A CONTRATADA declara expressamente, sob as
penas
da
Lei
que
está
tecnicamente , economicamente e
financeiramente apta à execução da empreitada , objeto deste
contrato.
SUPORTE LEGAL
Lei Federal 8.666/93, com alterações
posteriores , e processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 15/2017 .
2a

3a - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL - O presente contrato terá duração

de até 180 (cento e oitenta) dias , não admitindo prorrogação .
PREÇO E DO REAJUSTAMENTO - O MUNICÍPIO por força deste
instrumento , compromete-se a pagar em favor da CONTRATADA a
importância de R$119,04 (cento e
dezenove reais e
quatro
centavos) por hora .
4 a -00

Parágrafo pr eiro: Inexiste a hipótese de atualização monetária
ou reajustamento de
preços, nos
termos da Lei Federal n°
8.840/94 e somente será admitida ,
nos
limites
da Lei, a
recomposi ção de preços de que trata o art . 65, II, alínea "d",
da Lei Federal n .0 8.666/93 e ulteriores alterações .
Parágrafo segundo: Qualquer pedido de revisão do equilíbrir
económico e financeiro deste Contrato dependerá de solicitaçã
formal, devida instruída com os documentos necessários à
comprovação da variação do preço de cada item no mercado , d &
modo a demonstrar cabalmente a pertinên cia dos argumentos d
pedido, nos termos do art . 65, Inciso II, "d" e § 8°, da Lei
8.666/93 e suas alterações.
Parágrafo terceiro : O pagamento será mensal, até o 10°
mês subsequente ao da prestação dos serviços, sendo
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Contratada deverá comprovar obrigatoriamente o cumprimento de
sua obrigação perante o INSS de cada um dos profissi onais
médicos utilizados na prestação dos Serviços . A não apresentação
da documentação menci onada dará o direito a Contratante de
bloquear o pagamento dos serviços , até que seja regularizada a
situação por parte da Contratada.
MEDIÇÕES O Departamento Municipa l de Saúde, após a
verificação dos serviços prestados , emitirá em até 05 (cinco}
dias úteis , após o mês subsequente a prestação dos serviços , um
relatório , o qual deverá ser anexo a Nota Fisca l /Fatura
expedida pela empresa .
sa-DAS

Paráqrafo pr eiro: As notas fiscais/faturas que apresentarem
incorreções serão devolvidas ao fornecedor , caso em que o prazo
para pagamento reiniciar-se-á a partir da reapresentação do
documento devidamente regularizado.
Paráqrafo segundo: Serão
efetivamente realizados.

considerados

somente

os

serviços

Paráqrafo terceiro: O valor dos pagamentos será obtido mediante
a
aplicação do
preço unitário registrado à correspondente
quantidade de horas de serviços efetivamente
executados ,
descontadas as importâncias relativas às quantidad es de serviços
não aceitas e glosadas pelo MUNICÍPIO por motivos imputáveis à
CONTRATADA.
Paráqrafo quarto: Junto com a nota fiscal/fatura , a CONTRATADA
deverá apresentar uma relação nominal de todos os empregados que
executaram o serviço
no
período abrangido
pela
med ição
apresentada, bem como os compr ovantes de recolhimento do FGTS,
por meio das guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de
Serviço
e
Informações
à
Previdência
Social-GFIP,
correspondentes ao período de execução dos serviços e à mão-de-n
obra alocada para esse fim, corno também os comprovantes de
recolhimento das contribuições sociais incidentes sobre a Nota
Fiscal (INSS/ISS-ISQN) e ainda , cópia da CND emitida pel.o INSS,
da CRF do FGTS emitido pel.a Caixa Econômica Federal., conforme
estabelece a e i n° 8.212/91 e demais legislação correlata , sob
pena do MUNICIPIO efetuar a retenção do valor devido nos termos
da legislação vigente , sobre o valor da N ota Fiscal . N ão serão
aceitas cópias da CND-INSS ou CRF-FGTS com prazo de validade
expirado .
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Parágrafo quinto: Em hipótese alguma serão efetivados pagamentos
antecipados ou sem a existência da correspondente medição .
Parágrafo sexto : No ato do pagamento de cada nota fiscal/fatura ,
poderá ser retido pelo MUNICÍPIO os va lores relativos à
eventuais contribuições devidas ao INSS, no percentual de 11%
(onze por cento) ou daquele previsto na legislação federal
vigente na época do pagamento do valor da parce la , o qual será
recolhido posteriormente em favor do INSS pelo Muni cípio , em
guia própria , na forma de lei. Idêntico procedimento de retenção
será adotado no caso de eventuais incidências do IRRF e/ou ISS
sobre as parcelas devidas a CONTRATADA, sendo que a retenção
também será efetuada no ato de pagam ento .
sa -DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução deste
contrato correrão por conta do seguinte crédito orçamentário :
CLASSIFICAÇÃO FUNC . PROGRAMÁTICA : 19.01.10 .301.0006.2.025 - FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90 .39 .00
6a-DA VIGÊNCIA - O presente contrato terá vigência por até 180
dias, iniciando-se a partir de sua assinatura , podendo ser
prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei Federal no 8.666/93 e
ulteriores alterações .
Parágrafo único : O objeto deste contrato , não poderá ser cedido,
transferido ou caucionado , sem prévio e expressa autorização do
MUNICÍPIO, sob pena de nulidade do ato e da sua rescisão 'p eno
jure" .
7a-OBRIGAÇÕES - São obrigações da CONTRATADA , aquelas previstas
no projeto básico(Anexo I deste contrato) , as quais passam a ser
parte integrante da presente cláusula independentemente de
transcrição, corno
também
as
que
seguem
mais
adiante
relacionadas :
7.1
Responsabi lizar-se por todas as despesas com o seu r
pessoal,
seja
civil ou
trabalhista , bem
as
decorrentes
do trabalho e do respectivo contrato de
trabalho , além de todos os
ônus , tributos, taxas , impostos , encargos , contribuições outras
quaisquer ,
sejam de caráter trabalhista , previdenciário ,
acidentário , comercial, social ou outras, quer sejarn de
competência fazendária ou não, bem como pelo seguro para
garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsab ilidade ,
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devendo apresentar , de imediato, quando solicitado ,
quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.

todos

e

7.2 - Responder integralmente pelas obrigações contratuais , nos
termos do art . 125 do Código de Processo Civil , no caso de, em
qualquer hipótese , empregados
da Contratada
intentarem
reclamações trabalhistas contra a Contratante .
7. 3 - Responsabilizar -se por qualquer acidente do qual possam
ser vítimas seus empregados , no desempenho dos serviços objeto
do presente Contrato .

7.4
Responsabilizar -se
trabalhistas.

por

todos

os

encargos

sociais

e

7.5 - Manter , durante toda a execução da empreitada de serviços
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas .
7 . 6 - Zelar pela segurança do trabalho de seus funcionários e
pelos atos por eles praticados .
7 . 7 - Substituir dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus
para o MUNICÍPIO, qualquer funcionário que por solicitação da
Administração não deva continuar a participar da execução dos
serviços .

São obrigações do MUNICÍPIO:
7 .8 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na cláusula "4a "
deste instrumento particular .
aa-RESPONSABILIDADE - A CONTRATADA ficará civilmente responsável
pelas obrigações oriundas de ilícitos praticados por si, seu
pessoal ou seu preposto , devendo ressarcir todos os danos
causados ao Município de Dois Córregos , à pessoas e bens de
terceiros, por motivo de dolo, negligência , imprudência ou
imperícia, por sua ação ou omissão .
Parágrafo único : A CONTRATADA é responsável pela análise
de todos os documentos fornecidos pelo MUNICÍPIO, para a execução
dos serviços, não se admitindo , em nenhuma hipótese , a alegação
de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos .
g a -ACOMPANBAMENTO DA EXECUÇÃO - O acompanhamento da execução dos
serviços será efetuado pelo servidor público designado através de
Portaria do Chefe do Executivo , como gestor do contrato, o qual
será o interlocutor de todos os contatos com a CONTRATADA .
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a execução do presente instrumento , correndo por conta exclusiva
da CONTRATADA, un1ca responsável como empregadora todas as
despesas com esse pessoal , inclusive os encargos decorrentes da
legislação
vigente ,
seja
trabalhista,
previdenciária ,
securitária ou qualquer outra , obrigando-se assim a CONTRATADA
ao cumprimento das disposições legais , quer quanto à remuneração
de seus empregados , como
dos demais encargos de qualquer
natureza .
16a-FUNDAMENTO LEGAL Processo de Dispensa de Licitação n °
15/2017, Lei Federal n° 8.666/93 e as alterações promovidas

pelas Leis n°s 8.883/94 e 9.648/98 e Emenda Constitucional n°
19(Reforma Administrativa), bem como demais Legisla ção de
Direito Administrativo aplicáveis à espécie .
reserva-se no direito de
paralisar ou suspender , a qualquer tempo , a execução dos
serviços contratados , mediante o pagamento único e exclusivo
daqueles já executados .
17a-

DISPOSIÇÕES

FINAIS:

O MUNICÍPIO

E , por estarem assim , justos e acertados entre si, assinarem as
partes o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas , que também o assinam , a fim de que
produza os efeitos legais .

---

Dois Córregos , 13 de abril de 2017 .
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REGINALDO

Diretor Presidente
Trabalho Médico e Rib ±rão

de

/
FLÁVIO JOSÉ

Diretor
Vice
Cooperativa de
Preto

Presidente
Trabalho Médil Ó

COMERP
' de Ribeirão
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