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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX 

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 

005/2023-CEL/SEMUS QUE ENTRE SI FAZEM 

ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E A 

EMPRESA_________, COMO ABAIXO MELHOR SE 

DECLARA.  

 

O Município de Dom Eliseu, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio do 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ sob Nº 11.415.068/0001-58, com sede sediada na Rua Ceará n° 652, 

centro, Dom Eliseu – PA, neste ato representado pelo seu secretario o Sr. LUÍS LIMA DE 

ARAÚJO, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 1060040 SSP/SE 

inscrito no CPF sob o n°. 534.261.185-72, instituído no cargo pelo Decreto Municipal n° 

05/2023-GP, residente e domiciliado nesta cidade de Dom Eliseu-PA, doravante 

denominada CONTRATANTE, e a empresa __________________, com sede à ______________, 

bairro ______, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº _________, doravante denominada 

CONTRATADA, representada nesta ato pelo Sr. ____________, brasileiro, casado, 

empresário, portador do CPF Nº ___________ e do RG Nº _________ SSP/PA, residente e 

domiciliado à _______________, bairro ____________, na cidade de __________, tendo como 

respaldo o resultado final do Processo Administrativo nº 00200102/23-CEL/SEMUS, 

autuado na modalidade Pregão Presencial Nº 005/2023-CEL/SEMUS, têm entre si justo 

e contratado o objeto, conforme descrito no ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, e 

anexo I – TERMO DE REFERENCIA do edital, nos termos da proposta da CONTRATADA, 

feita na sessão da referida LICITAÇÃO, o qual passa a ser parte integrante deste e 

mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas, do inteiro conhecimento das 

partes contratantes, que aceitam e se obrigam a cumprir integralmente:  

 



61 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 

 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL/PMDE 

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 02, centro, Dom Eliseu – PA. 
E-mail: licitacao.cel@domeliseu.pa.gov.br 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  

1.1.  A contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos em regime 

de plantão de 06 (seis) horas para as especialidades dermatologia, oftalmologia, 

pediatria, otorrinolaringologia, ginecologia e obstetrícia, plantão de 12 (doze) horas 

para as especialidades ortopedia, cardiologia e anestesiologia, plantão de 24 (vinte e 

quatro) horas para cirurgia geral e clínica geral, para atendimento ambulatorial, de 

urgência e emergência. a fim de atender à demanda do hospital municipal “Paulo Vidal” - 

HMPV, unidade de pronto atendimento – UPA e as unidades básica de saúde – UBS 

  

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  

  

2.1.  O objeto deste Contrato compreende as especificações técnicas mínimas de 

acordo com o Anexo II do Edital do Pregão Presencial Nº 005/2023-CEL/SEMUS;  

 

ITEM  

 

Área medicina   UNIDADE  QUANTIDADE  
Valor 

Unitário  

Valor 

Total  

            

          

2.2.  O fornecedor está obrigado a informar na NOTA FISCAL o número do item e o 

prazo de garantia ou validade de cada produto, informações do produto, nº do pregão e 

nº do contrato, conforme Acórdão TCU nº 818/2019 Segunda Câmara.  

  

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

Caberá a CONTRATANTE:  

3.1. São obrigações da Contratante: 

3.2. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo 

descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA; 
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3.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o 

cumprimento do objeto, de acordo com o termo de referência, parte integrante do 

contrato.; 

3.4. Promover o pagamento dentro do prazo estipulado para tal; 

3.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

3.6. O CONTRATANTE, por intermédio do servidor designado para fiscalizar o 

contrato, fará a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, devendo 

fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas. 

3.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao serviço prestado, 

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

3.8. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 

as obrigações contratuais.  

3.9. Zelar pelara durante a vigência do contrato sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificações exigidas no edital.  

3.10. Proporcionar todos os meios ao seu alcance para o cumprimento do objeto, de 

acordo com o termo de referência, parte integrante do presente contrato, a cargo da 

empresa contratada. 

3.11. Realizar relatório qualitativo/quantitativo aceca da prestação de serviço da (s) 

empresa (s). 

3.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

3.13. Notificar a CONTRATADA, ficando-lhe prazo para corrigir as irregularidades 

encontradas na entrega dos itens. 

3.14. Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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4.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 

e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

4.2 Atender aos usuários do SUS do Hospital Municipal do Município Paulo Vidal - 

HMPV, a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, e as Unidades Básicas de Saúde - UBS 

com elevado padrão de eficiência e estrita observância ao Código de Ética da respectiva 

categoria profissional, sujeitando-se, ainda, às regras do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078/90, e da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

4.3. Cumprir prontamente, por ocasião da realização dos serviços, os procedimentos e 

orientações técnico-operacionais constantes das Tabelas de serviços acordada entre as 

partes.  

4.3.1. Manter, enquanto durar o ajuste, todas as condições que ensejaram o 

credenciamento, particularmente no que se refere à atualização de documentos. 

4.3.2. Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, bem como de 

quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato;   

4.3.3. Comunicar ao gestor do Contrato, de forma clara e detalhada, todas as 

ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços; 

4.3.4. FORNECER ESCALA MENSAL, COM ANTECEDÊNCIA DE UMA SEMANA ANTES 

DO INÍCIO DE CADA MÊS. 

4.3.5. Cumprir as normas preestabelecidas neste de Termo de Referência de prestação 

de Serviço Médico. 

4.3.6. Disponibilizar profissionais médicos capacitados e habilitados para o exercício da 

medicina.  

4.3.7. Realizar periodicamente avaliação de produtividade e eficiência dos 

profissionais;   

4.3.8. Realizar substituições imediatas em caso de descumprimento/abandono de 

escalas. 

4.3.9. Realizar substituições de profissionais médicos que não atendam aos requisitos 

do HMPV, UPA e UBS. 

4.3.10. Disponibilizar meios de identificação dos profissionais (CRACHÁ);   

4.3.11. Disponibilizar um coordenador para atuar de forma presencial no HMPV, 

UPA e UBS. 
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4.3.12. Disponibilizar meios para confecções de escalas, produção de relatórios 

em sede/escritório próprio, não sendo permitido a utilização de recursos da saúde 

pública. 

 

CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES GERAIS DOS MÉDICOS  

 

5. Realizar atendimento médico de forma a oferecer assistência ao usuário de 

qualidade respeitando a individualidade e especificidade de cada indivíduo.  

5.1. Cumprir as rotinas estabelecidas no Regimento Interno do Corpo Clínico e 

Manual de Normas e Rotinas Administrativas 

5.1.1. Cumprir as legislações vigentes do Conselho Federal de Medicina;  

5.1.2. Atender os pacientes obedecendo a lógica de livre demanda gerada pela 

característica do HMPV, UPA e UBS como estabelecimentos de Saúde do tipo "porta 

aberta";  

5.1.3. Atender a demanda de pacientes de forma ambulatorial, pacientes vítimas de 

traumas, de urgência, emergência e procedimentos cirúrgicos;  

5.1.4. Realizar atendimento a usuários internados sob a responsabilidade de 

médicos/especialistas que porventura não estejam presentes no momento;  

5.1.5. Realizar triagem de pacientes de outras especialidades por meio de exame físico, 

laboratorial e de imagem e subsequentemente preenchendo PEDIDO DE PARECER de 

especialista disponível no HMPV;  

5.1.6. Cumprir com os protocolos clínicos/assistenciais estabelecidos pela instituição;  

5.1.7. Participar presencialmente das discussões sobre indicadores de desempenho e 

qualidade do serviço oferecido;  

5.1.8. Participar de treinamentos e capacitações oferecidos pela instituição,  

5.1.9. Possuir coordenação presencial atuante e efetiva;  

5.1.10. Colaborar com programas e projetos que eventualmente estejam em 

funcionamento nos estabelecimentos de Saúde (HMPV, UPS e UBS);  

5.1.11. Registrar a sua entrada e saída de na lista de frequência a ser definido em 

comum acordo com administração;  
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5.2.  HABILIDADES E RESPONSABILIDADES DO MÉDICO.  

 

5.2.1.  O médico plantonista deverá possuir habilidade/experiência no manejo de 

pacientes críticos, que necessitem de procedimentos invasivos como Intubação 

Orotraqueal, Acesso Venoso Central (jugular, subclávio e/ou femoral), habilidade no 

manejo de pacientes em uso de ventilação mecânica, reanimação cardiorrespiratória, em 

suma pacientes graves que tenham indicação de Unidade de Terapia Intensiva. 

5.2.2. Fazer as atualizações de quadro clínico e informações solicitadas pelo Núcleo 

Interno de Regulação (NIR) no caso de pacientes que estão no aguardo de transferências 

para outros estabelecimentos;  

5.2.3. Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências durante seu período de 

plantão;   

5.2.4. Realizar diariamente a prescrição médica dos pacientes da unidade;   

5.2.5. Atuar junto com a equipe multidisciplinar do plantão na condução da assistência, 

de acordo com as necessidades dos pacientes internados;   

5.2.6. Acompanhar as visitas médicas de outros especialistas e multidisciplinares que 

acontecem durante seu plantão, acompanhar a visita do Diretor Técnico quando 

necessário participando das discussões e decisões tomadas relativas ao paciente;   

5.2.7. Preencher o prontuário do paciente, registrando todos os procedimentos 

realizados e todas as decisões tomadas;   

5.2.8. Cumprir com sua escala de plantão, previamente construída entre a contratada e 

a direção do HMPV, UPA e Coordenação das UBS;  

5.2.9. Participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Direção do HMPV ou outras 

lideranças médicas, quando convocado;   

5.2.10. Preencher o livro de ocorrências do plantão   

5.2.11. Atender as intercorrências de pacientes graves que estejam internados na 

Clínica Médica, Cirúrgica e Pediatria no Período noturno quando não há médicos nestes 

setores;   

5.2.12. Preencher todos os documentos de competência médica inerentes ao 

tratamento dos pacientes tais como Formulários Médicos de TFD, AIH, BPA, APAC, 

Solicitação de UTI, Sumário de Alta, dentre outros;   

5.2.13. Participar das Comissões médicas instaladas no HMPV;   
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5.2.14. Obedecer às normas e rotinas do HMPV.  

5.3. HABILIDADES E RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO MÉDICO PEDIATRA 

 

5.3.1. O médico deverá possuir habilidade/experiência no manejo de pacientes de 0 a 

11 anos, 11 meses e 29 dias, que necessitem de atendimento médico ambulatorial, de 

urgência/emergência e internados.   

5.3.2. O médico deste setor será responsável pelo atendimento na observação 

pediátrica, no período de 07 às 13h, de forma presencial na área física da pediatria;   

5.3.3. Realizar evolução clínica dos pacientes internados;   

5.3.4. Fazer as atualizações de quadro clínico e informações solicitadas pelo Núcleo 

Interno de Regulação (NIR) no caso de pacientes que estão no aguardo de transferências 

para outros estabelecimentos; 

5.3.5. Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências durante seu período de 

atendimento;   

5.3.6. Realizar a prescrição médica dos pacientes da unidade;   

5.3.7. Atuar junto com a equipe multidisciplinar do plantão na condução da assistência, 

de acordo com as necessidades dos pacientes internados e/ou em observação;   

5.3.8. Acompanhar as visitas médicas de outros especialistas e multidisciplinares, 

acompanhar a visita do Diretor Técnico quando necessário participando das discussões 

e decisões tomadas relativas ao paciente;   

5.3.9. Preencher o prontuário do paciente, registrando todos os procedimentos 

realizados e todas as decisões tomadas;   

5.3.10. Cumprir com sua escala de serviços, previamente construída entre a 

contratada e a direção do HMPV;  

5.3.11. Participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Direção do HMPV ou 

outras lideranças médicas, quando convocado; 

5.3.12.   Preencher o livro de ocorrências;   

5.3.13. Preencher todos os documentos de competência médica inerentes ao 

tratamento dos pacientes tais como Formulários Médicos de TFD, AIH, BPA, APAC, 

Sumário de Alta, dentre outros;   

5.3.14. Participar das Comissões médicas instaladas no HMPV; 
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5.3.15. Prestar assistência aos pacientes menores de 12 anos que estejam 

internados em outros setores do HMPV;  

5.3.16. Obedecer às normas e rotinas do HMPV. 

 

5.4. HABILIDADES E RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO MÉDICO NO SETOR 

DE PRONTO SOCORRO  

5.4.1. O clínico geral designado para atuar no pronto socorro do Hospital Municipal de 

Dom Eliseu deve ter clareza de seu papel como médico emergencista, identificando as 

prioridades a serem atendidas em consonância com as definições de urgência e 

emergência, presentes na resolução do conselho federal de medicina (CFM) n. 1.451, de 

1995, que são a base para o atendimento ou tratamento médicos no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS).   

5.4.2. Para tanto faz se necessário a compreensão de que a urgência pode ser definida 

como “a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, 

cujo portador necessita de assistência médica imediata” e a emergência, como a 

“constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente 

de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.”   

5.4.3. Para atuar no ambiente de pronto socorro o clínico geral deverá possuir 

experiência comprovada em serviços de atendimento de urgência e emergência, 

possuir habilidades técnicas para manusear equipamentos e instrumentos 

médicos característicos destes serviços como carro de parada, desfibrilador 

externo automático – DEA, eletrocardiograma, entre outros.   

5.4.4. Possuir habilidade para identificar alterações em exames complementares como: 

tomografia computadorizada, ultrassonografia, raio x, eletrocardiograma, ressonância 

magnética, ecocardiograma, exames laboratoriais etc.  

5.4.5. Possuir habilidades para realizar procedimentos médicos como: realizar 

manobras de ressuscitação cardiorrespiratória quando necessário; acesso vascular 

periférico e central; sondagem vesical e naso/orogástrica; intubação traqueal – oral e 

nasal; suporte ventilatório invasivo e não invasivo; punção liquórica; toracocentese, 

pericardiocentese e paracentese; drenagem torácica; bloqueios anestésicos; suturas de 

ferimentos superficiais; imobilização de fraturas; etc.  

5.5. Além das habilidades descritas acima o médico emergencista deverá:  
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5.6. Trabalhar em equipe de maneira cordial, liderando o atendimento inicial junto a 

equipe de outros profissionais, mantendo comunicação com todos os envolvidos no 

atendimento;   

5.7. Realizar atendimentos observando critérios de prioridade como gravidade de 

cada caso, idade e comorbidades préexistentes;  

5.8. Atender todas as demandas de urgência e emergência independentemente do 

tipo de especialidade ou necessidade do usuário;  

5.9. Após realizar atendimento inicial identificando a necessidade de atendimento por 

outra especialidade médica, preencher pedido de parecer (formulário próprio do 

hospital disponível em todos os setores) observados as especialidades médicas 

disponíveis no Hospital Municipal de Dom Eliseu;  

5.10. Preencher Autorização de Internação Hospitalar – AIH, direcionada para hospital 

de referência quando o HMPV não dispuser da especialidade médica ou suporte técnicos 

necessários para o tratamento dos pacientes atendidos;  

5.11. Preencher encaminhamento via Tratamento Fora do Domicílio – TFD direcionada 

para hospital de referência quando o HMPV e os hospitais da região não possuírem 

especialidade médica ou suporte técnicos necessários para o tratamento dos pacientes;  

5.12. Realizar encaminhamentos para atendimento por especialistas a nível 

ambulatorial, quando identificada a não urgência;  

5.13. Realizar atendimento a pacientes graves que necessitem de estabilização clínica 

mesmo que sejam pacientes com perfil de UTI ou UCE quando estas não possuírem leitos 

ou até que seja efetuado o devido encaminhamento;  

5.14. Informar o paciente e seus familiares do seu quadro clínico, dos procedimentos 

adotados frente a doença bem como os exames realizados;   

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS  

  

6.1  Constituem igualmente obrigações do contratado:  

6.1.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 
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época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 

com a contratante;  

6.1.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência 

da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto do 

contrato ou em conexão com ele;  

6.1.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionadas à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou continência;  

6.1.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 

da adjudicação deste Pregão.  

6.1.5 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do 

cumprimento do objeto, de acordo com o termo de referência e com objeto, anexos I e II, 

partes integrantes do Edital, tais como:  

  

a) salários;  

b) seguros de acidentes;  

c) taxas, impostos e contribuições;  

d) indenizações;  

e) Vales - Refeição;  

f) Vales - Transporte; e  

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.  

6.1.6 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à contratante, 

nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

Administração Municipal.  
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CLÁUSULA SÉTIMA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO  

  

7.1 Ficam designados para cumprir as atribuições de representar a CONTRATANTE no 

acompanhamento do procedimento administrativo, fiscalização e execução de contratos 

advindo do processo em epígrafe ou outros servidores designados para esse fim, nos 

termos do Art. n.º 67 da Lei n.º 8.666/98, de acordo com as especificações expressas no 

Edital e em seus anexos o servidor indicado abaixo:  

XXXXXX, Função, matrícula n° XXXX.  

 

CLÁUSULA OITAVA: DA ORIGEM DOS RECURSOS  

  

8.1 As despesas com o pagamento do objeto serão pagas com recursos financeiros do 

Fundo Municipal de Saúde, oriundos do Erário Municipal / Federal, com uso das 

Dotações Orçamentárias: 4.009 Manutenção do Hospital Municipal, 4.021 Manutenção 

da UPA 24h, 4.005 Atendimento ao Serviços de Atenção Primária (APS), 4.002 

Manutenção dos Programas/FMS – RP, Elementos de despesas: 3.3.90.39.00 Outros serv. 

de terc. pessoa jurídica, 3.3.90.39.50 Serviço Médico – Hospitalar / hospital e 

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, 3.3.90.39.99 Outros Serv. De terc. PJ. 

 

CLÁUSULA NONA: DO PREÇO E DO PAGAMENTO  

  

9.1 Importa o presente contrato em R$ _________________ (____________________), conforme 

quantidades e valores extraídos do Pregão Presencial Nº 005/2023-CEL/SEMUS, sendo 

o pagamento efetuado pela Secretaria de fazenda da PMDE, em até 30 (trinta) dias, 

por intermédio de emissão de cheque, crédito em conta corrente da adjudicatária, 

mediante a apresentação de Nota Fiscal, emitida de acordo com a legislação fiscal 

vigente e devidamente atestada, desde que não haja documentos a regularizar ou 

entregar.  
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9.2 O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 

atesto, caso o fornecimento não estiver de acordo com a Especificação apresentada e 

aceita anteriormente;  

9.3 O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos 

deste Pregão.  

9.4 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira, condicionado a apresentação da regularidade 

jurídica, fiscal, trabalhista ou previdenciária, sem que isso gere direito à alteração de 

preços ou compensação financeira por atraso de pagamento;  

9.5 O CONTRATANTE se obriga a pagar exclusivamente pelo objeto deste contrato, 

até o limite superior, não incorrendo em qualquer pagamento a não utilização plena do 

objeto contratado.  

9.6 Sem qualquer ônus para a Contratante, ou incidência em mora, não será efetuado 

qualquer pagamento à Contratada, decorrentes do contrato:  

  

I - ANTES:  

  

a) da apresentação e da aceitação do documento de cobrança;  

b) de atestada pelo órgão requisitante a conformidade do fornecimento prestado;  

c) da liquidação prevista na Lei 4.320/64, conforme disposto no artigo 40, XIV, ”a”, 

da Lei 8.666/93.  

  

II - ENQUANTO HOUVER PENDÊNCIA RELATIVA:  

  

a) à liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual;  
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b) à apresentação de documentação exigida em disposição do ato convocatório, legal 

ou regulamentar;  

c) à regularidade fiscal.  

  

9.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, o valor 

devido será atualizado financeiramente desde a data de pagamento definida no item 1, 

desta cláusula, até a data do efetivo pagamento e será de 6% a (seis por cento ao ano), 

pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

  

EM = [(0,005/30) x N] x VP 

Onde:  

EM = Encargos moratórios;  

0,005 = corresponde a relação entre a taxa de juros moratórios de 0,5% mensal e o n.º 

100 (0,5/100);  

30 = número de dias do mês civil  

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e 

VP = Valor da parcela em atraso.  

  

9.8 À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificação, após 

o que a fiscalização procederá na forma estabelecida neste item.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS SANÇÕES  

  

10. A ausência de profissionais em qualquer dos setores resultará em redução no 

valor a ser pago mensalmente de 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de 

ausência e será descontado no ato do pagamento da Nota Fiscal a ser emitida. 
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10.1 O limite máximo de ausência justificada será limitado a 48 (quarenta e oito) horas 

mensais, sob pena de rescisão unilateral do contrato, garantido o direito prévio o 

contraditório à ampla defesa; 

10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta contratação, o Município de Dom 

Eliseu poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções: 

10.3. Advertência; 

10.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contado da comunicação oficial. 

10.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração do Município de Dom Eliseu, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

10.6. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio o contraditório à ampla defesa, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a contratada que: 

10.7. Deixar de assinar o contrato; 

10.8. Ensejar o retardamento da execução do objeto desta contratação; 

10.9. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

10.10. Comportar-se de modo inidôneo; 

10.11. Fizer declaração falsa; 

10.12. Cometer fraude fiscal; 

10.13. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

10.14. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará sujeita às 

penalidades tratadas na condição anterior: 

10.15. Pelo fornecimento do bem em desconforme com o especificado e aceito; 
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10.16. Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos nesta contratação. 

10.17. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 

aceito pelo Município de Dom Eliseu, a contratada ficará isenta das penalidades 

mencionadas. 

10.18. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com o 

Município de Dom Eliseu ou a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada 

juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO  

  

11.1 A empresa vencedora do certame obriga-se a prestar o serviço do objeto a que se 

refere o anexo II de especificações e do Termo de Referência de acordo estritamente 

com as especificações lá descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição 

de profissionais caso seja necessário.  

11.2. Qualquer tolerância da Administração Pública quanto a eventuais infrações não 

implicará renúncia a direitos e não pode ser entendida como aceitação, novação ou 

precedente.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO REAJUSTE  

  

12.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.  

 12.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, 

aplicando-se o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade.  

 12.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  
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12.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, 

liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a 

CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 

preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

12.4  Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo.  

12.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor.  

12.6  Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo.  

12.7  O reajuste será realizado por apostilamento.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO PRAZO DA VIGÊNCIA  

  

12.3. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta 

meses), na forma art. 57 da Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, com vistas à 

obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO  

  

14.1 A inadimplência das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato por parte 

da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, 

mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com 

prova de recebimento, sem prejuízo do disposto na Cláusula Nona;  
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14.2 RESCISÃO UNILATERAL, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Ficará o presente 

Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, nos seguintes casos:  

14.2.1 O não cumprimento ou cumprimento irregular de Cláusulas contratuais;   

14.2.2 A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do objeto no(s) prazo(s) estipulado(s);  

14.2.3 Atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega dos bens contratados;  

14.2.4 A subcontratação do objeto deste Contrato, associação da CONTRATADA com 

outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato;  

14.2.5 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;  

14.2.6 Cometimento reiterado de faltas na execução do Contrato, anotadas na forma da 

Cláusula Quarta deste Contrato;  

14.2.7 Decretação de falência ou instauração de insolvência civil;  

14.2.8 Dissolução da Sociedade ou falecimento do CONTRATADO;  

14.2.9 Alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a 

juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;  

14.2.10 Protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão que 

caracterizem a insolvência da CONTRATADA;  

14.2.11 Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 

subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o 

Contrato;  

14.2.12 Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução deste Contrato.  
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14.3 RESCISÃO BILATERAL - Ficará o presente Contrato rescindido por acordo entre as 

partes, desde que haja conveniência para a Administração, nos casos dos incisos XIII a 

XVI, do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, atualizada.  

14.4  De conformidade com o § 2º, do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, atualizada, quando 

a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, do artigo 78, da mesma lei, sem que 

haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:  

 14.4.1 Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão; 

14.4.2 Pagamento do custo de desmobilização.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA ALTERAÇÃO  

  

15.1 Este Contrato poderá ser alterado através de Termos Aditivos, na ocorrência de 

quaisquer dos fatos estipulados nos artigos 58, inciso I, e 65, da Lei Nº 8.666/93.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RECONHECIMENTO DE DIREITOS  

  

16.1  A CONTRATADA declara conhecer a aceitar as prerrogativas conferidas a 

CONTRATANTE pela Lei Federal Nº 8.666/93, nos casos de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 daquela previsão normativa.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: VINCULAÇÃO AO EDITAL  

  

17.1 O presente contrato vincula-se ao EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023-

CEL/SEMUS e seus anexos e à proposta do contratado.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS  
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18.1 Qualquer tolerância da Administração Pública quanto a eventuais infrações não 

implicará renúncia a direitos e não pode ser entendida como aceitação, novação ou 

precedente.  

18.9 Cumprir e fazer cumprir, todas as diretrizes, normas, regulamentos impostos no 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023-CEL/SEMUS e em seus anexos.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO INSTRUMENTO  

  

19.1  O presente instrumento não poderá ser, no todo ou em parte, objeto de cessão ou 

transferência.  

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOS CASOS OMISSOS  

  

20.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 

de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e 

princípios gerais dos contratos.  

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DO FORO  

  

21.1 As partes signatárias elegem, com exclusão de qualquer outro, o Foro da Comarca 

de Dom Eliseu, estado do Pará, para a solução de controvérsias ou litígios decorrentes 

deste CONTRATO.  

21.2 E por estarem justos e contratados, firmam este instrumento contratual, que vai 

assinado eletronicamente por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletrônica), 
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usando o e-CPF do contratante e o e-CNPJ do contratado (Resolução nº 11.535 e 

Resolução nº 11.536/TCM, de 2014).  

 Dom Eliseu (PA), ....... de ...................... de 2023.  

 

  

 

 

 

 

________________________________________ 
LUÍS LIMA DE ARAÚJO  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
Testemunhas 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 
EMPRESA 

CNPJ sob Nº XXXX 
CONTRATADO 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
Testemunhas 
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