CONTRATO N.º 002/2018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE RIO NEGRO, ESTADO DO PARANÁ, com endereço na
Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, bairro Seminário, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76002641/0001-47 neste ato
representada por seu Prefeito Municipal em Exercício Sr. JAMES KARSON VALÉRIO, inscrito no CPF/MF
sob n.º 462.174.799-15e portador da Carteira de identidade n.º 3.008.021-1 SESP/PR doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE e a MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO
S/A, com sede na Rua Maria Aparecida de Oliveira, n.º 599, Loteamento São Geronimo na cidade de Campo
Largo, Estado do Paraná, registrada no CNPJ /MF sob nº 75.802.348/0001-00, RG neste ato representada por
seu procurador Sr. Dr. LUIZ ERNESTO WENDLER, inscrito no CPF/MF sob n.º 356.894.209-72, e
portador da Carteira de Identidade RG n. º 1.151.520-7 SSP/PR, doravante denominada simplesmente de
CONTRATADA, em decorrência do Processo de Licitação nº 352/2017, Modalidade: Concorrência n.º
006/2017, homologado em 29/01/2018, mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei nº 8.666/93 de
21.06.93, à licitação antes citada, proposta da CONTRATADA e às seguintes cláusulas contratuais:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO HOSPITALAR PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOHOSPITALAR DE CONSULTAS ELETIVAS, EXCEDENTES ÀS OFERTADAS PELA REDE
ESTADUAL DO SUS ATRAVÉS DAS CENTRAIS REGULADORAS, tudo em conformidade com o
Plano Operativo, Anexo I.
1.1 ESPECIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
Contratação de instituição hospitalar para realização de consultas médicas especializadas eletivas excedentes ao
ofertado pela rede estadual do SUS através das centrais de regulação, nas especialidades de clínica geral, cirurgia
geral, cirurgia torácica, obstetrícia e ginecologia, traumato-ortopedia, cirurgia pediátrica, neurologia e
neurocirurgia, cardiologia e cirurgia cardiovascular, gastroenterologia, pneumologia, cirurgia bariátrica, urologia
e centro de imagens e ainda com capacidade para continuidade assistencial com toda retaguarda clínico-cirúrgica
necessária, assim a instituição deverá conter no mínimo: habilitação do SUS para: leitos de UTI geral, neonatal e
pediátrica, serviço de neurologia e neurocirurgia, centro de cardiologia e cirurgia cardiovascular e serviço de
hemodinâmica, credenciamento junto ao SUS para: serviço de cirurgia geral e pediátrica, litotripsia, centro de
imagem (ressonância magnética, tomografia computadorizada e radiologia) e ainda contar com centro cirúrgico
24 horas, para atendimento de todos os pacientes referenciados pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio
Negro-PR no período de 12 meses.
1.2 - A CONTRATADA declara ter conhecimento detalhado da documentação atinente ao objeto do presente
contrato, possuir condições de executá-lo dentro das normas técnicas e legislação pertinente, com qualidade e
segurança.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL
2.1 - Fazem parte deste contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo teor é de
conhecimento das partes contratantes: proposta da CONTRATADA, os termos contidos no edital de
Concorrência Publica n.º 006/2017, além da legislação Municipal, Estadual e Federal vigente no que for cabível.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1 - O objeto do presente contrato será realizado por preço global.
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CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O preço global contratual é de R$ 523.056,00 (quinhentos e vinte e três mil e cinquenta e seis reais), sendo
pagos mensalmente em parcelas de R$ 43.588,00 (quarenta e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais).
- Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais e sucessivas com vencimento até o 5º dia útil do mês
subsequente ao da efetiva prestação do serviço, mediante apresentação da fatura/nota fiscal de serviço,
devidamente vistada por servidor responsável pela fiscalização dos serviços nos termos contratados, com
antecedência mínima de 03 (três) dias.
4.2 - Os serviços considerados incompletos não serão pagos antes da regularização pela CONTRATADA dos
eventuais vícios verificados.
4.3 - Fica expressamente estabelecido que o preço constante na proposta da CONTRATADA inclui todos os
custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto contratado, constituindo-se na única remuneração
devida.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO
5.1 - O custo global para a execução do objeto será fixo.
5.2 - No caso de prorrogação do contrato, após transcorridos 12 (doze) meses de prestação dos serviços, a futura
contratada terá direito a correção monetária de acordo com o Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA –
IBGE ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo, salvo a ocorrência de caso fortuito devidamente
comprovado.
5.4 - O reequilíbrio-econômico financeiro do contrato somente será concedido mediante requerimento
fundamentado da contratada em que exponha e comprove a alteração das condições iniciais de prestação do
serviço por fato alheio à sua vontade, ficando desde já estabelecido que a alteração da remuneração ou de
direitos sociais dos empregados decorrente de convenção sindical será considerada como apta a ensejar o
reequilíbrio-econômico financeiro na exata proporção do acréscimo dos encargos.
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
6.1 - O prazo da prestação de serviços será de 12 (doze) meses a partir do dia 01/02/2018 , podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos através de termo aditivo, até limite de 60 (sessenta) meses.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS e FONTES DE RECURSOS
7.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do orçamento vigente, cuja fonte de
recursos tem a seguinte classificação
11. 004.10.302.0007.2.044.3.3.90.39.50.30.00-5437-Fonte: 303
CLÁUSULA OITAVA – DOS EMPREGADOS DA CONTRATADA
8.1 - A CONTRATADA obriga-se a observar, quanto ao pessoal empregado no objeto de que trata este Contrato,
a legislação pertinente, especialmente quanto às obrigações previdenciárias, trabalhistas e de segurança.
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8.2 - A CONTRATANTE realizará visitas de fiscalização dos serviços, relacionando os profissionais que lá
encontrar trabalhando, para efeitos das obrigações constantes do item 4.3 da cláusula Quarta, que se não
cumpridas implicará também na rescisão do presente.
8.3 - É de total responsabilidade da CONTRATADA a observância das normas relativas à Segurança e
Medicina do Trabalho, durante a execução do objeto deste contrato, principalmente relacionada ao uso de EPI’S.
8.4 - A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer empregado cuja atuação ou permanência no
serviço prejudique a execução do objeto, ou cujo comportamento seja julgado inconveniente.
CLÁUSULA NONA - DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
9.1 - A CONTRATANTE colocará a disposição dos serviços todos os equipamentos, materiais e produtos e
demais suprimentos necessários à execução do objeto deste contrato de acordo com as exigências técnicas e
legislação aplicável.
CLAUSULA DÉCIMA
CONTRATADA

-

DA

RESPONSABILIDADE

E

OBRIGAÇOES

ESPECIFICAS

DA

A CONTRATADA se obriga ainda a:
10.1 - Responder pela segurança e perfeição do objeto executado;
10.2 - Assumir integral responsabilidade por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer reclamações resultantes de atos de seus prepostos, empregados ou ajustados na
execução do objeto;
10.3 - Aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões que se fizerem em seu objeto até
25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial;
10.4 - Manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, para representá-la durante a execução;
10.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste
contrato ou parte dele, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, na execução dos serviços;
10.6 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização
ou acompanhamento da CONTRATANTE;
10.7 - A arcar com a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução deste contrato, devendo apresentar as CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS e o
CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL referente aos recolhimentos do FGTS.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES À CONTRATADA
11.1 - Pelo atraso e inexecução total ou parcial deste contrato, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes
sanções:
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11.1.1 - multa 5% ( cinco por cento) sobre o valor total do objeto na recusa ou atraso da assinatura do Contrato
ou ainda na desistência da proposta;
11.1.2 - 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) do valor global do contrato por dia que exceder o prazo
para atendimento às solicitações da CONTRATANTE.
11.1.3 - 5% (cinco por cento) do valor do contrato em caso de rescisão do mesmo sem justo motivo;
11.1.4 - Advertência escrita;
11.1.5 - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE pelo prazo de até dois anos, aplicada pelo Prefeito Municipal;
11.1.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os
motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação ao Prefeito Municipal, a qual será
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes da infração
e após decorrido o prazo de dois anos;
11.2 - A multa não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras
sanções;
11.3 - A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela CONTRATANTE ou cobrada judicialmente;
11.4 - Da aplicação de qualquer multa será a CONTRATADA intimada para recolhê-la aos cofres municipais no
prazo de dez dias úteis;
11.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se esta deixar de recolher qualquer multa que lhe
for imposta, dentro do prazo previsto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE
Neste Contrato são conferidas à CONTRATANTE as prerrogativas de:
12.1 - Modificá-lo unilateralmente para melhor adequação às finalidades do interesse público, respeitados os
direitos da CONTRATADA;
12.2 - Rescindi-lo unilateralmente nas hipóteses previstas na Lei 8.666/93;
12.3 - Fiscalizar a sua execução, diretamente através de profissional designado;
12.4 - Aplicar as penalidades previstas pela inexecução total ou parcial do ajustado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas:
13.1 - Unilateralmente, pela CONTRATANTE:
13.1.1 - Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial.
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13.2 - Por acordo das partes:
13.2.1 - Quando necessária a modificação de regime de execução do seu objeto, em face da verificação técnica
da inaplicabilidade dos termos contratuais originais;
13.2.2 - Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias
supervenientes, mantido o valor inicial, vedada a participação do pagamento, com relação ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de execução do objeto.
13.3 - Ocorrendo supressão do objeto, caso em que a CONTRATADA já houver realizado a execução do
objeto, a CONTRATANTE deverá pagá-los pelos custos regularmente comprovados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente contrato poderá ser rescindido:
14.1 - De forma amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja,
com precedência, autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal e conveniência para a
CONTRATANTE.
14.2 - Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, desde que motivado, assegurado o contraditório e ampla
defesa, precedido de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal e com base nos seguintes
motivos:
14.2.1 - O não cumprimento pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
14.2.2 - O cumprimento irregular pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
14.2.3 - A lentidão da CONTRATADA no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade de execução dos serviços;
14.2.4 - O atraso injustificado da CONTRATADA no início dos serviços;
14.2.5 - A paralisação pela CONTRATADA do serviço sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
14.2.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares do servidor designado para
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, assim como as de seus superiores;
14.2.7 - O cometimento reiterado pela CONTRATADA de faltas na sua execução, anotados pelo servidor
designado pela CONTRATANTE;
14.2.8 - A decretação de falência da CONTRATADA;
14.2.09 - A dissolução da CONTRATADA;
14.2.10 - A alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execução deste contrato;
14.2.11 - Razões de interesse público, invocadas pela CONTRATANTE, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal e exauridas no processo administrativo a que
se refere este contrato;
14.2.12 - A ocorrência, invocada pela CONTRATANTE de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada e impeditiva da execução deste contrato.
14.3 - Por ato da CONTRATADA, nos casos e na forma previstos na Lei 8.666/93:
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14.4 - A CONTRATANTE rejeitará no todo ou em parte, o objeto ou parcela dele, cuja execução tenha sido
realizada em desacordo com este contrato.
CLAUSULA DECIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO E À
PROPOSTA
Este contrato vincula as partes ao Processo Licitatório nº 352 Modalidade Concorrência Pública n.º 006/2017.
CLÁSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Rio Negro-PR, para dirimir qualquer questão contratual com renúncia
expressa a qualquer outro.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos as normas da Lei nº 8.666/93, os preceitos de direito
público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
Assim acordadas e ajustadas, CONTRATANTE e CONTRATADA assinam este contrato em 03 (três) vias.
Rio Negro, 29 de janeiro de 2018.

JAMES KARSON VALÉRIO
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
CONTRATANTE

LUIZ ERNESTO WENDLER
PROCURADOR
MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO S/A
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

DRA. SIMONE ANGELICA VITORINO GONDRO
Secretária Municipal da Saúde

WILSON SCHEUER
Secretário Municipal da Fazenda

Patricia Finamori de Souza Koschinski
OAB/PR 57727

James Karson Valério
Prefeito Municipal em Exercício

