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CHAMADA PUBLICA NO 001/2018 PROCESSO NO 119/2017 D.A. D.C.L

CONTRATO NO 083/2018

Contrato para credenciamento de prestadores de
serviços de saúde, na área de exames laboratoriais para
atendimento, de forma suplementar, aos serviços de
assistência à saúde do sistema único de saúde - SUS,
para o Departamento de Saúde, celebrado entre o

Município de Mirassol e a Empresa SÃO FRANCISCO
LABORATORIO TANABI LTDA ME.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE MIRASSOL pessoa jurídica de

direito público interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paço municipal encontra-se situado na Praça Dr. Anísio

rosé Moreira, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Dr. ANDRE
RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2 SSP/SP, CPF. 264.549.668-79, residente e

domiciliado na Avenida Eliezer Magalhães, no 3566, Primeiro Andar, bairro São Francisco, CEP 15.130-000,

Mirassol/SP, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, empresa SAO FRANCISCO

LABORATORIO TANABI LTDA ME, com sede social na Rua Francisco rosé Vargas, no 585, bairro Centro, CEP:

15.170-000, Tanabi/SP, inscrita no CNPJ Ro 49.072.101/00001-67 e filial situada à Avenida Eliezer Magalhães, no

3331, Jardim Marilu, CEP 15.130-000, Mirassol/SP, CNPJ no 419.072.,101/0004-00, Inscrição Municipal no 19735-

0, representada por seu sócio, Sr. EDUARDO MARTINS DEL DOTTORE, brasileiro, casado, biomédico,

portador(a) da cédula de identidade RG no 29.245.486-7, inscrito(a) no CPF no 303.650.038-32, residente e

domiciliado na Rua Antonio Nogueira Barbosa, no 436, bairro Parque Universitário, CEP: 15.600-000,

Florianópolis/SP, doravante denominada CONTRATADA; celebram o presente contrato nos termos da Chamada

Pública Ro 001/2018, de 24 de janeiro de 2018 - Processo no 119/2017, conforme as disposições abaixo:

DO OBJ ETO

CLÁUSULA PRIMEIRA -- A CONTRATADA se compromete a prestar serviços de saúde, na
área de exames laboratoriais para atendimento, de forma suplementar, aos serviços de assistência à saúde do

Sistema Único de Saúde - SUS; em conformidade com os prazos, procedimentos e demais condições, a serem

realizados conforme estabelecido no Edital da Chamada Pública no 001/2018 e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA -- O Edital da Chamada Pública no 001/

119/2017, e seus Anexos, integram o presente contrato
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DO PRAZO

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze)

meses, com início a partir da data de sua assinatura. podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite

máximo de 60 (sessenta) meses, em razão de se tratar de serviços públicos de natureza contínua

PARÁGRAFO CÍNICO -- O prazo para formalização do contrato poderá ser prorrogado

mediante pedido fundamentado e autorização da autoridade competente.

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

CLÁUSULA QUARTA -- Realizar os procedimentos contratados, de acordo com a melhor

técnica e com a observância de toda a legislação em vigor aplicável à prestação dos serviços, sem cobrança de

qualquer valor adicional ao paciente.

CLÁUSULA QUINTA -- Realizar o atendimentos dos pacientes em horário comercial, com

disponibilidade de no mínimo 08 (oito) horas diárias, 05 (cinco) dias por semana e em estabelecimento situado

no Município de Mirassol;

CLÁUSULA SEXTA - Comprovar que está instalado ou obteve autorização para se instalar

no Município de Mirassol, sendo detentor das autorizações/ licenças de funcionamento necessárias.

CLÁUSULA SETIMA -- Responsabilizar-se pelos materiais, equipamentos, recursos

humanos, medicamentos e tudo o mais que seja necessário para a realização do procedimento, de acordo com a
melhor técnica.

CLÁUSULA OITAVA - Entregar o resultado dos exames aos respectivos pacientes, com o

laudo correspondente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da realização do procedimento.

CI.AUSULA NONA -- Entregar, no Departamento de Saúde do Município, relatório mensal

dos exames realizados, com a discriminação dos nomes dos pacientes e dos respectivos valores, anexando-se as

guias de requisição devidamente autorizadas.

CLÁUSULA DECIMA Permitir o acompanhamento e a fiscalização do CONTRATANTE ou

da comissão especialmente designada para tal, sempre que solicitado.

cl.AusulA DECIMA PRIMEIRA -- Apresentar, sempre que solicitado e, de imediato, oê.
documentos, prontuários e demais informações necessárias ag;acEiiÇipanhaÜenta da execução do contrato. «
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CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA -- Realizar os exames somente com a apresentação de

guias de requisição devidamente preenchidas, carimbadas e autorizadas pelo Departamento de Saúde do
Município .

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA -- Destinar aos pacientes, antes e durante a realização do
procedimento, área física que possibilite o atendimento com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA -- Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar a

realização do respectivo exame, salvo, nos casos de iminente perigo de vida ou de obrigação legal.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA -- A empresa CONTRATADA é responsável, direta e

exclusiva, pelos serviços, objeto deste processo, respondendo por seus empregados, nos termos da lei, por todos

os danos prejuízos que, na execução dos serviços, venham diretamente ou indiretamente provocar ou causar a

esta Prefeitura ou a terceiros, devendo especialmente:

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- Diligenciar permanentemente no sentido de preservar e

manter o Município de Mirassol á margem de todas as reivindicações, queixas, representações de qualquer

natureza, referentes aos serviços;

PARÁGRAFO SEGUNDO -- Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais,

previdenciários, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que incidam ou venham a incidir sobre o seu pessoal,

necessário á execução do serviço, recolhendo todos os tributos devidos por lei, dentro dos prazos estabelecidos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que vier a causar

aos pacientes examinados, em decorrência do procedimento utilizado;

PARÁGRAFO QUARTO - Manter-se em dia com todas as condições de habilitação e
comunicar ao Município, qualquer alteração em seus dados cadastrais

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA DECIMA SEXTA -- Fornecer ao paciente. as guias de requisição de exames,
devidamente preenchidas, carimbadas, assinadas pelo médico e autorizadas pelo Departamento de Saúde.
juntamente com a relação dos laboratórios credenciados a flm de que, possa livremente escolher aquele em que
realizará os exames.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA -- Zelar pelo cumprimento rigoroso das normas, cláusulas e
condições estabelecidas no termo de credenciamento, bem como, fornecer todas informações relacionadas ao

seu obj eto

CLÁUSULA DECIMA ORAVA -- Providenciar o pagamento, após a

observadas as disposições estabelecidas no Item próprio
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CLÁUSULA DECIMA NONA -- Notificar, por escrito, o credenciado a respeito de
advertência porventura a ele dirigida ou quaisquer irregularidades constatadas na execução dos serviços,

anexando cópia ao respectivo procedimento administrativo.

credenciados
CLÁUSULA VIGESIMA Elaborar e manter atualizada a listagem dos prestadores

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA -- Credenciar, a qualquer tempo, prestador que
preencha as condições estabelecidas no Edital de Chamada Pública Ro 001/2018.

DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA - O valor total do contrato corresponde à importância

mensal de ATE R$21.000,00 (vinte e um mil reais).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA será remunerada pelos procedimentos que

vier a realizar, os quais serão pagos de acordo com o quadro estipulado na Tabela SUS Nacional

PARÁGRAFO SEGUNDO - Serão realizados aproximadamentel 6.000 (seis mil)
exames Dor mês ou até o limite do teto financeiro mensal de R$21.000.00 (vinte e um mil reais).

CLÁUSULA VIGESIMA TERCEIRA - O pagamento ocorrerá em até 20 (vinte) dias da data

do recebimento do objeto deste contrato, mediante a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, com

aceite e visada pela Comissão de Recebimento/Fiscalização e pelo Diretor do Departamento de Saúde

CLÁUSULA VIGESIMA QUARTA - Caso o Município CONTRATANTE ultrapasse o prazo

estipulado para pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do débito ou da parcela

ncidirão, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, os índices oficiais

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, uma única vez, até o efetivo pagamento

CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA - As despesas decorrentes deste contrato serão cobertas

pelas seguintes dotações orçamentárias

0210001030200312164 - 333903950 - F.1867 - MAC. F-05 - C.A. 300.00.025

0210001012200312160 - 33903950 - F.1597 - FMS - C.A. llO.O0.00

DA RESCISÃO E PENALIDADES

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA -- O interessado que desistir após apresentação do
requerimento de credenciamento ou que, depois de habilitado, recusar-se a formalizar o contrato, estará sujeito,

Isolada ou cumulativamente, às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações.
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CLÁUSULA VIGESIMA SETIMA -- A CONTRATADA estará sujeita a

1- Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato quando ocorrer a

inexecução total ou parcial do contrato, bem como a sua rescisão unilateral, por culpa exclusiva da contratada,

sem prejuízo de outras sanções previstas em Lei;

11 -- Multa de 1%(um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na

entrega do objeto, limitado a 20%(vinte por cento) do valor total do Contrato.

CLÁUSULA VIGESIMA ORAVA -- As penalidades acima estabelecidas, não excluem

quaisquer outras previstas em lei especial, nem o direito do CONTRATANTE se ressarcir das perdas e danos que,

porventura, vier a sofrer.

CLÁUSULA VIGESIMA NONA - Os encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes
deste contrato serão de responsabilidade da CONTRATADA

DESCREDENCIAMENTO

CLÁUSULA TRIGESIMA -- O presente credenciamento tem caráter precário, por isso, a

qualquer momento, o credenciado ou a Administração poderão denunciar o credenciamento, caso seja
constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas neste Edital e na legislação

pertinente ou no interesse do credenciado, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA -- O credenciado que desejar solicitar o
descredenciamento, deverá fazê-lo mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA -- Será descredenciada, a critério do Departamento de
Saúde, a qualquer tempo, a entidade que não mantiver as condições exigidas para habilitação durante o curso do

contrato, bem como rejeita qualquer paciente/ usuário do SUS, sem apresentar as razões objetivas que
justifiquem a conduta adotada, ou ainda, que incida nas causas de rescisão contratual.

DA RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA -- A ratificação do ato de dispensa de licitação do
objeto desta Chamada Pública no 001/2018 serão efetuadas pelo Senhor Prefeito Municipal, com fundamentação

legal nas Leis Federais no 11.326, de 24 de julho de 2006, no 11.947 de 16 de junho de 2009 e Resolução/ CD/

FNDE no 026 de 17 de junho de 2013, alterada pela Resolução no 04 de 02/04/2015 e artigo 26 da Lei Federal no
8.666/93

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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CLÁUSULA TRIGESIMA QUARTA - Este contrato reger-se-á pelo disposto nos artigos

274 e 25, da Lei no 8.080/90, com fundamento na Lei no 8.666/93 e demais normas do SISTEMA UNICO DE
SAUDE - SUS

DO FORO

CLÁUSULA TRIGESIMA QUINTA - Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes

da interpretação e aplicação do presente Contrato, elegem as partes, o Foro da Comarca de Mirassol, SP. com

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato.

digitado em 06 (seis) vias, de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrumentárias.

CONTRATANTE
Município de Mirassql'
Dr. André Ricardo V4eira

/

'pX/t.l«, 7
Testemunha
Cristiane Martins Vasquez
RG. 20.352.534
Matrícula no. 101.625-3

Diretor do Departamento de Saúde
Antânio Cardos Bittar

q
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