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ANEXO V 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E 

A EMPRESA____________________________________________________________. 

 

A de Secretaria Municipal de Saúde deTucumã-PA, pessoa jurídica de direito público, com sede 

situada à Rua do Café s/n Setor Morumbi Tucumã-PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

11.234.776/0001-92, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo 

Secretário Sr RAPHAL ANTONIO DE LIMA E SOUZA e inscrito no CPF/MF sob o 

n.º_________________ , e _____________, resolvem firmar o presente contrato, decorrente do 

Edital de Chamada Pública n° ______/2019, cujo Edital fica fazendo parte integrante deste, 

mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente contrato tem como objeto a contratação de prestadores de serviços de saúde para a 

realização de Ultrassonografia com demanda a critério da secretaria Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

O presente contrato será regido na íntegra pela Constituição Federal, art. 199; Lei 8.080/90, arts. 24 

e seguintes; Lei 8.666/93 e alterações e demais normas da legislação vigente aplicável. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO TETO FINANCEIRO 

 

O valor mensal do teto financeiro será de até R$ 20.000,00, apurado mediante a aplicação dos 

critérios técnicos descritos no Edital de Chamada Pública n° _______/2019. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A despesa decorrente deste contrato correrá por conta do Orçamento Fiscal de 2019/2020 do Fundo 

Municipal de Saúde de Tucumã, conforme descrito na Cláusula Terceira deste Termo, com as 

seguintes características:  

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde 

10 302 0003 2.056- Manutenção do Bloco MAC- Ambulatorial e Hospitalar  

- Classificação Orçamentária: 

3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A prestação dos serviços deverá ocorrer conforme as condições a seguir estabelecidas, além 

daquelas previstas no Edital: a. Realizar os procedimentos descritos no Termo de Referência, 

constante no Anexo 1 deste Edital; 

 

b. Apresentar a documentação exigida neste Edital; 

 

c. Integrar-se A REDE MUNICIPAL DE SAUDE utilizando equipamentos da rede para a 

necessária operacionalização do mesmo e indicando pelo menos 01 (um) profissional treinado e 

apto a utilizar os Sistemas e equipamentos. 

 

d. Só poderão participar prestadores de serviços com sede em Tucumã; 

 

e. Atender aos pacientes, da rede municipal de saúde de Tucumã; 

 

f. Adequar os impressos utilizados de acordo com as normas do Ministério da Saúde e de acordo 

com a nomenclatura definida na Tabela de Procedimentos do SUS; 

 

g. Os atendimentos realizados aos pacientes do SUS deverão ser registrados, assim como estarão 

disponíveis para consulta dos médicos da rede municipal.  

 

h. Não poderá haver qualquer distinção entre o atendimento realizado aos pacientes do SUS, dos 

demais pacientes atendidos pelo prestador; 

 

i. Os prestador respondera exclusiva e integralmente pela utilização de pessoal para a execução do 

objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 

resultantes de vínculo empregatício, ou comercial, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese 

poderão ser transferidos para a Secretaria Municipal de Saúde; 

 

j. Os prestadores manter-se-ão, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações anteriores e com as condições de habilitação exigidas neste instrumento; 

 

l. Não poderá haver qualquer obstáculo ou impedimento às vistorias técnicas que serão realizadas 

pela Comissão de Contratualização da Secretaria Municipal de Saúde; 

 

m. A produção dos serviços prestados deverá ser registrada e apresentada mensalmente através dos 

seguintes instrumentos de registro: - Boletim de Produção e - Autorização de Procedimento 
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Ambulatorial. Todos os prestadores contratados ficarão sujeitos à auditoria da SMS durante a 

vigência do contrato; 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DO PAGAMENTO 

 

a) O contratado realização do fechamento de sua produção mensal, que será validado e pago após a 

conferência com o relatório de produção; 

 

b) O relatório de produção mensal deverá ser encaminhado a Secretaria Municipal de Saúde até o 5º 

(quinto) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço; 

 

c) Caberá ao setor de Controle e Avaliação após recebimento do relatório físico realizar uma pré-

análise da documentação física de produção para visualizar possíveis não conformidades 

administrativas, de forma a serem apresentadas aos prestadores para que este promovam as devidas 

alterações, quando cabíveis.  

 

d)A partir do relatório fazer encaminhamento ao Departamento Administrativo Financeiro para 

posterior pagamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar as seguintes sanções, sem prejuízo daquelas previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93: 

 

a) pelo atraso injustificado dos serviço, ficará a CONTRATADA sujeita a multa; 

 

b) pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, II e IV do art. 87 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor dos serviços não prestados; 

 

c) as multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra; 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DE PREÇO 

 

Os preços serão sempre aqueles praticados conforme Lei Municipal n° 456/2011 e seu Anexo II, 

quadro de Cargos de provimento. 

 

CLÁUSULA NONA – DA SUSPENSÃO POR INTERESSE DA CONTRATANTE A 

CONTRATANTE  
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Poderá, a qualquer tempo, suspender a prestação dos serviços, ou de parte deles, desde que 

notifique por escrito à CONTRATADA, conforme preceitua a Lei n.º 8.666/93 em seu artigo 78, 

inciso XIV. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - GESTOR DO CONTRATO A CONTRATANTE  

 

Designa o servidor do setor de compra e serviços para atuar como fiscal responsável pela execução 

do presente contrato, conforme determina o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 

 

O prazo do contrato terá vigência a partir da data de assinatura com vigência de 12 meses, podendo 

ser prorrogado através de Termos Aditivos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

Este contrato poderá ser alterado, exceto em seu objeto, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 

8.666/93, através de Termos Aditivos e por acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

O presente contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, 

aplicando-se o disposto no seu artigo 77.  

Parágrafo Único: Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Tucumã-PA, para dirimir questões resultantes do presente 

contrato não resolvidas na esfera administrativa. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes 

firmam o presente contrato na data abaixo indicada, em 03 (três) vias de igual teor e forma.  

 

Tucumã______de______________2019 

 

 

 

 

___________________________________              ______________________________________ 

                     CONTRATANTE                                                           CONTRATADA 
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