
 
Estado Do Rio Grande Do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

    EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2017 
 

TIPO MELHOR TÉCNICA E PREÇO 
 
O Prefeito Municipal de São Sebastião do Caí, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que ÀS 14 HORAS DO DIA 08 (OITO) JANEIRO DE 2018, na Prefeitura Municipal, sita 
na Rua Pinheiro Machado, 600, se reunirá a Comissão de Licitação, com a finalidade de receber propostas 
para contratação dos serviços abaixo descritos. 
A licitação está disponível no site da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí – 
www.saosebastiaodocai.rs.gov.br  
 
1. DO OBJETO: 
Contratação de empresa prestadora de serviços de assistência médico-hospitalar, a nível regional, com 
serviços credenciados de abrangência no Município de São Sebastião do Caí e demais Municípios do Vale 
do Caí, nas áreas de consulta médica, serviços de diagnósticos, exames complementares, atendimento 
ambulatorial e hospitalização em quarto semiprivativo, para atendimento dos servidores municipais e seus 
dependentes. O serviço ficará subordinado às normas e a fiscalização da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS. Lei nº 9.656/98 e às normas pertinentes a sua regulamentação com todas as 
resoluções normativas atualizadas. 
 
1.1 A distribuição aproximada dos usuários por faixas etárias, são as seguintes: 
 

Faixa Etária Titulares Dependentes 
0 a 18 anos 2 399 

19 a 23 anos 11 82 

24 a 28 anos 63 12 

29 a 33 anos 88 45 

34 a 38 anos 75 44 

39 a 43 anos 77 54 

44 a 48 anos 92 52 

49 a 53 anos 76 57 

54 a 58 anos 52 38 

Acima de 59 anos 78 45 

Total de usuários 614 828 

 
1.2 Poderão ocorrer variações na quantidade de usuários, para mais ou para menos, ao longo do período 
do contrato, em função de inclusões e exclusões de usuários. 
1.3 O Município não homologara proposta acima do valor de referência que é de R$ 235,00 (duzentos e 
trinta e cinco reais) por pessoa. 
 
2. DA HABILITAÇÃO 
Poderão participar da licitação todos interessados, que atenderem às exigências deste Edital e exercerem 
atividade compatível com o objeto solicitado. 
 
3. DA IMPUGNAÇÃO 
Aos termos da presente licitação caberá impugnação, sem efeito suspensivo, conforme preceitua o artigo 
41 e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que poderá ser apresentada até o quinto dia útil por 
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qualquer cidadão e até segundo dia útil por licitantes interessados, da data que antecede à abertura do 
envelope de habilitação, devendo ser protocolizada no setor de licitações da Prefeitura Municipal de São 
Sebastião do Caí, situada na Rua Pinheiro Machado, 600, nesta cidade, endereçado à Comissão de 
Licitações. 
 
4. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, 
em uma via, rubricadas em todas as folhas pelos proponentes ou seus procuradores constituídos, sem 
entrelinhas, emendas ou rasuras, em três envelopes distintos, fechados, contendo na sua parte externa 
fronteira a seguinte inscrição: 
 
AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ  
CONCORRÊNCIA Nº 006/2017 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO  
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)  
 
AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
CONCORRÊNCIA Nº 006/2017 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA  
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
CONCORRÊNCIA Nº 006/2017 
ENVELOPE Nº 03 - PROPOSTA TÉCNICA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
4.1 - O envelope nº 01 deverá conter: 
a) Registro Comercial da empresa no caso de firma individual. 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial em se 
tratando de sociedades comerciais acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de 
eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, 
acompanhado de prova de diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa 
ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, em vigor. 
c) Declaração da licitante de que atende ao disposto no art. 7º, inc. XXXIII da Const. Federal. 
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. 
e) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede 
do licitante, na forma da Lei. 
f) Prova de regularidade fiscal com as Fazendas Federal e Dívida Ativa da União (certidão conjunta de 
débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União) do domicilio ou sede do licitante. 
g) Prova de regularidade com o FGTS. 
h) Certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial da empresa, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 
art. 1º da Lei nº 12.440/2011 que incluiu na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT o art. 642-A, que 
institui a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, que será expedida gratuita e eletronicamente, 
para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
j) Registro ou inscrição na entidade profissional competente (Conselho Regional de Medicina). 
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l) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, contendo o Termo de Abertura e de Encerramento, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
m) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (Certificado de Registro da ANS). 
 
4.2) A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar junto com o credenciamento, declaração que se 
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, assinada pelo representante legal e 
pelo contador da empresa. Caso não apresente tal declaração, a empresa não poderá utilizar os 
benefícios previstos na lei acima referida. 
 

4.2.1) As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior receita bruta até o limite de 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 
2007, desde que também apresentem no envelope de habilitação declaração firmada por contador e pelo 
representante legal de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os 
documentos previstos neste edital. 

4.2.2) A microempresa e a empresa de pequeno porte bem como a cooperativa que atender aos itens 
anteriores e que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal previstos neste 
edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação que comprove sua 
regularidade, em 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 

4.2.3) O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e 
a cooperativa da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

4.2.4) O prazo de que trata o item 4.2.2 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério 
da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso 
do respectivo prazo. 

4.2.5) A não regularização da documentação no prazo fixado no item 4.2.2 implicará na decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a 
licitação. 

4.2.6) Considerar-se-ão somente os documentos com o respectivo prazo de validade em vigor ou, se este 
inexistir ou for omisso, documentos emitidos a menos de três meses da data de expedição do mesmo de 
modo que, inobservada essa condição, acarretará na inabilitação do proponente. 
 
4.3 - Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por cartório 
competente ou por funcionário do Município, ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial.  
 
4.4 - O envelope nº 02 deverá conter: 
Proposta financeira, mencionando o preço dos serviços por beneficiário, em conformidade com o exigido 
neste edital. 
 
4.4.1 - O preço apresentado pelo licitante deverá ser único, por beneficiário, independente de faixa etária. 
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4.4.2 - Não serão consideradas propostas que contemplem valores diferenciados por beneficiário, 
conforme as faixas etárias. 
 
4.5 - O envelope nº 03 deverá conter: 
Proposta técnica informando o cumprimento de cada um dos critérios de avaliação exigidos no item 
“critérios de avaliação da proposta técnica”. 
 
5. DO VALOR 
O preço para execução dos serviços, objeto desta licitação, deverá incluir todas as despesas necessárias 
para execução dos serviços. O critério de aceitabilidade dos preços será unitário (por servidor atendido), 
referente a plano que englobe consulta, serviços de diagnósticos, exames complementares, atendimento 
ambulatorial e ainda hospitalização em quarto semiprivativo, com abrangência no Vale do Caí. 
 
6. DO JULGAMENTO 
6.1 Na data e hora estipuladas no preâmbulo deste edital, a Comissão de Licitação procederá a abertura 
pública dos envelopes de documentação (ENVELOPE Nº 01). Após o julgamento de habilitação dos 
envelopes de documentação, decorrido prazo de recursos, será procedida a abertura dos envelopes de 
proposta financeira e proposta técnica dos licitantes julgados habilitados. 
 
6.2 O julgamento das propostas levará em consideração o critério de melhor técnica e preço. Será 
considerado vencedor o licitante que apresentar o maior número de pontos, de um total de 100, sendo que 
a proposta técnica valerá 60 pontos e a proposta financeira 40 pontos. A proposta financeira terá como 
critério de julgamento o menor preço. 
6.3 A pontuação para classificação da proposta financeira será a seguinte: 
Primeiro lugar = 40 pontos 
Segundo lugar = 35 pontos 
Terceiro lugar = 30 pontos 
Quarto lugar = 25 pontos 
Quinto lugar e demais = 20 pontos 
 
7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA: 
a) Maior nº de hospitais conveniados no Rio Grande do Sul - 05 pontos 
b) Maior nº de hospitais conveniados nos municípios de S.S. do Caí, Montenegro, Bom Princípio e Feliz – 
02 pontos 
c) Maior quantidade de laboratórios conveniados nos municípios de S.S. do Caí, Montenegro, Bom 
Princípio e Feliz - 05 pontos 
d) Maior quantidade de especialidades médicas oferecidas na região do Vale do Caí - 10 pontos 
e) Proporcionar atendimento de ressonância magnética no Vale do Caí - 05 pontos. 
f) Maior nº de médicos credenciados estabelecidos em S.S. do Caí - 10 pontos 
g) Maior nº de médicos estabelecidos e residentes no Vale do Caí - 05 pontos 
h) Maior abrangência no país para atendimento de emergência nos casos de funcionários em trânsito, sem 
a necessidade de reembolso posterior - 10 pontos 
i) Proporcionar entidade hospitalar para tratamento de quimioterapia e tomografia no Vale do Caí - 05 
pontos 
j) Serviços de remoção aérea e terrestre em todo território nacional - 03 pontos.    
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7.1 Será atribuída a pontuação informada em cada uma das alíneas a, b, c, d, f, g, h, para o proponente 
melhor classificado, e 50% da pontuação para o segundo colocado. Para as alíneas e, i, j, será atribuído a 
pontuação informada para o proponente que proporcionar o serviço descrito. 
 
8. DO PRAZO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 
Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o vencedor para assinar o contrato, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
O início da execução dos serviços se dará no dia da assinatura do contrato.  
 
9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
9.1 Os pagamentos serão mensais, com valor correspondente aos serviços médicos prestados no período. 
Será efetuado até o 7º (sétimo) dia útil do mês subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, 
mediante a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura, referente aos serviços prestados no período.  
9.2 Deverão estar inclusos no valor da fatura todos os impostos, taxas e demais encargos que incidirem 
sobre os serviços prestados. 
 
10. VALIDADE DO CONTRATO 
O contrato que vier a ser firmado entre a Administração e a CONTRATADA, proveniente desta licitação, 
terá validade de 01 ano, podendo ser prorrogado, por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
como prevê o art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.  
 
 
11. DOS RECURSOS 
Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e 
parágrafos do artigo 109 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
12.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do 
presente edital.  
12.2 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer 
outros documentos. 
12.3 Maiores informações serão prestadas aos interessados de segunda a quinta-feira  no horário das 08h 
às 13h 30min,e nas sextas-feiras das 07h às 13h30min  na Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, 
sita na Rua Pinheiro Machado, nº 600, ou pelo fone (51) 3635-2500 – ramal 4004. 
   
São Sebastião do Caí, 22 de novembro de 2017. 
 
 
 

   Clóvis Alberto Pires Duarte  
   Prefeito Municipal 
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MINUTA DE CONTRATO - CONCORRÊNCIA Nº 006/2017 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO 
CAÍ E___________________________________PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 
MÉDICA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 
 
Este contrato é regido pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
Pelo presente instrumento de contrato, as partes, a seguir qualificadas, acordam o presente contrato de 
prestação de serviços, mediante as cláusulas e condições adiante enunciadas: 
 
Identificação das Partes: 
I - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, ente público, sediado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
426, aqui representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Clóvis Alberto Pires Duarte, adiante designado 
CONTRATANTE. 
 
II - _______________________________, sita na Rua__________________, n.º___, em 
_________________, inscrita no CNPJ sobre o nº 00.000.000/0000-00 representada neste ato pelo Sr. 
________________, adiante designada CONTRATADA. 
 
Cláusula Primeira - Do Objeto 
É objeto do presente contrato a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, a nível regional, 
com serviços credenciados de abrangência no Município de São Sebastião do Caí e demais Municípios do 
Vale do Caí, nas áreas de consulta médica, serviços de diagnósticos, exames complementares, 
atendimento ambulatorial e hospitalização em quarto semiprivativo, para atendimento dos servidores 
municipais e seus dependentes. 
 
1.1 Poderão ocorrer variações na quantidade de usuários, para mais ou para menos, ao longo do período 
do contrato. 
Cláusula Segunda - Dos Usuários 
2.1 São usuários titulares, os servidores ativos e inativos da Contratante que forem inscritos para os fins 
deste contrato.  
 
2.2 São usuários dependentes, igualmente sujeitos a inscrição: 
a) Cônjuge ou companheiro; 
b) Filhos (as) até completarem 21 anos; 
c) Filho (a) inválido 
d) Filhos de 21 anos até 35 anos. 
e) Menores de 21 anos cujo servidor possua a guarda judicial   
 
2.3 São igualmente usuários os dependentes, desde que inscritos no período de até 30 (trinta) dias após o 
nascimento, os filhos dos usuários nascidos na vigência deste contrato.  
2.4 A Contratante fornecerá a Contratada, em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, a relação 
dos usuários com a devida comprovação de dependência. 
2.5 A todos os usuários, titulares ou dependentes, deverão ser fornecidas uma carteira de identificação. 
2.6 Somente deverão ser atendidos, para a prestação dos serviços, os usuários regularmente inscritos. 
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2.7 A Contratante obriga-se a comunicar por escrito a Contratada, até o vigésimo quinto dia do mês, os 
casos de inclusão e exclusão de usuários. 
2.8 No caso de exclusão de usuários, a Contratante obriga-se: 
 
a) A anexar a comunicação, relação nominal dos excluídos, com os respectivos números de código. 
b) A devolver as carteiras de identificação dos usuários excluídos, sob pena de arcar com os custos dos 
serviços utilizados indevidamente, até a entrega das carteiras. 
 
Cláusula Terceira - Atendimentos Médicos 
3.1 Consultas: Os usuários serão atendidos nos consultórios dos médicos escolhidos pela Contratada, no 
seu horário normal de atendimento, nas cidades de S.S. do Caí, Montenegro, Bom Princípio e Feliz. As 
urgências serão atendidas nos serviços credenciados da Contratada. 
 

3.2 Atendimentos Ambulatoriais: Serão prestados atendimentos clínico-cirúrgicos de urgência ou não, tais 
como gessados e pequenas intervenções cirúrgicas em consultórios, clínicas ou serviços credenciados 
pela Contratada. 
 

3.3 Internação Hospitalar: Acomodação hospitalar do tipo semiprivativo, com direito a assistência médica e 
aos seguintes serviços: 
a) Diárias; 
b) Dietéticos prescritos; 
c) De intervenção, de sala de operação, de sala de parto, de sala de gesso, inclusive material e 
medicamentos usados; 
d) Gerais de enfermagem; 
e) Exames complementares específicos para diagnósticos, para controle de tratamento e evolução da 
doença que motivou a intervenção até a alta hospitalar; sendo que os mesmos quando não estiverem 
disponíveis no Vale do Caí devem ser autorizados onde possua.  
f) Medicamentos prescritos pelo médico, anestésicos e oxigênio;  
g) Transfusão de sangue ou plasma. 
 
3.4 Coberturas de internações: Os gastos com internações hospitalares previstos terão cobertura 
conforme a ANS - Lei nº 9656/98.  
 
3.5 Área de atendimento: Os atendimentos previstos nesta cláusula serão feitos nas entidades 
conveniadas ou próprias da Contratada, nos municípios de São Sebastião do Caí, Bom Princípio,  
Montenegro e Feliz.  
 

Cláusula Quarta - Especialidades Médicas 
4.1 Os atendimentos em consultórios e a assistência médica ambulatorial ao paciente internado abrangem 
as especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, conforme determina a ANS - Lei nº 
9656/98. 
 

4.1.2 Cirurgia Plástica: A cirurgia plástica reparadora só terá cobertura contratual quando efetuada para a 
restauração de funções ou de lesões em órgãos, membros ou regiões, decorrentes de acidentes pessoais 
ocorridos na vigência do presente contrato ou em casos de má formação congênita em filhos nascidos 
também na vigência deste. 
 

4.1.3 Para fins deste contrato, acidente pessoal é o evento exclusivo e diretamente externo, súbito, 
involuntário, causador de lesão física. 
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Cláusula Quinta - Fiscalização dos serviços pela Contratada 
Além da fiscalização da Contratante, a Contratada poderá realizar perícias médicas, exames e inspeções, 
com a finalidade de fiscalizar os serviços contratados, e se obriga, também, a apurar as reclamações 
escritas dos usuários, dando ciência a Contratante do resultado das apurações e das medidas adotadas 
para sanar as falhas observadas. 
 
Cláusula Sexta - Modalidades de Atendimentos 
6.1 A escolha do médico é de livre arbítrio do usuário, desde que o profissional seja do quadro de 
prestadores de serviços da Contratada. 
 
6.2 A escolha dos serviços complementares de diagnósticos e tratamentos, assim como a de hospitais e 
clínicas para internação serão feitas pelo usuário, de acordo com o médico assistente, dentre aqueles 
integrantes da rede assistencial da Contratada. 
 
6.3 O Atendimento será feito em consultório, ou serviço de urgência credenciada mediante a apresentação 
da carteira de identificação do usuário, fornecida pela Contratada e de um documento de identidade. 
 
6.4 As internações serão processadas mediante pedido de internação feito pelo médico cooperado e guia 
de internação expedida pela Contratada, excetuando-se os casos de urgência em que o usuário ou 
responsável terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para providenciar esses documentos. 
 
6.5 Os exames complementares de diagnósticos e tratamento serão realizados mediante “pedido de 
exames” feito por médico cooperado da Contratada, desde que se destinem a diagnósticos para 
tratamento nos consultórios dos médicos da Contratada. 
 
6.6 A Contratada não será responsável, em nenhuma hipótese, por serviços médicos ou hospitalares 
prestados por profissionais ou entidades não relacionadas em sua rede assistencial, assim como por 
serviços não cobertos por esse contrato. 
 
6.7 Os usuários que estejam eventualmente em localidades fora da área de ação da Contratada onde 
foram cadastrados e onde existam serviços da Contratada em atividade, poderão recorrer aos seus 
serviços em casos de urgência ou emergência, a nível ambulatorial, durante as primeiras 12 (doze) horas, 
mediante a apresentação da carteira de identificação. 
 
Cláusula Sétima - Das Carências  
Ficam estabelecidos, para utilização dos serviços contratados, em relação ao Contratante e a cada 
beneficiário, seja na data da assinatura deste, seja por inclusão posterior, os seguintes prazos de 
carências: 
7.1.1 Consultas e exames simples: 30 dias; 
7.1.2 Partos e cesarianas: 300 dias; 
7.1.3 Cirurgias eletivas e demais casos: 180 dias; 
7.1.4 Acidentes pessoais: 24 horas. 
7.1.5 Os nascidos na vigência deste contrato, uma vez cumprida pela mãe à carência para o parto ou 
cesariana e, contanto que inscritos, segundo suas instruções, terão assistência durante a permanência da 
mãe no hospital. 
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7.1.6 Para o contingente inicial de usuários será dispensado o cumprimento de carência de 30 (trinta) dias, 
citada no item 7.1.1 
7.1.7 Recém-nascidos quando inclusos nos primeiros 30 (trinta) dias não deverão cumprir carência. 
7.1.8 Para os usuários que não tiverem interrupção entre a exclusão de um plano e a inclusão no 
subsequente, considerando que já cumpriram as carências prescritas acima, os mesmos ficam 
dispensados de cumprimento de novas carências. 
 
Cláusula Oitava - Preço e Condições de Pagamento 
a) A Contratante entregará a Contratada até 10 (dez) dias após a assinatura deste contrato a relação dos 
usuários. 
b) A Contratante pagará a Contratada, por usuário inscrito, titular ou dependente, no presente contrato, a 
mensalidade de R$_____________(_______________________). 
c) O valor mensal a ser pago será correspondente ao número de usuários, titulares e/ou dependentes, 
assistidos pelos serviços de assistência médica, no período correspondente a fatura. 
d) Será paga, ainda, posterior e diretamente pelo usuário a Contratada, taxa de participação por consulta, 
que não poderá exceder 5% do valor do salário mínimo. 
e) O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação da fatura correspondente aos 
serviços prestados no mês, até o 7º (sétimo) dia útil do mês subsequente ao vencido, depois de as faturas 
terem sido conferidas pelo setor competente da Administração contratante. 
f) Deverão estar inclusos no valor da fatura todos os impostos, taxas e demais encargos que incidirem 
sobre os serviços prestados. 
 
Cláusula Nona - Reajuste 
O reajustamento do contrato será anual, pela variação do IGPM/FGV dos últimos 12 (doze) meses, na 
forma da legislação vigente.  
 
Cláusula Décima - Validade do Contrato 
A execução da prestação de serviços começará logo após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado 
por iguais períodos de 01 (um) ano, até o limite de 60 (sessenta) meses, como prevê o art. 57, II, da Lei nº 
8.666/93.  
 
Cláusula Décima Primeira - Direitos e Deveres das Partes 
É direito do CONTRATADO receber o preço, referente aos serviços prestados, como avençado, bem como 
é direito da CONTRATANTE receber a execução dos serviços exatamente da maneira contratada.  
 
Cláusula Décima Segunda 
As penalidades cabíveis, em caso de descumprimento ou inexecução do contrato, ou obtenção de 
vantagem indevida, pelo contratado, são as dos arts. 86, 87, 88 da Lei nº 8.666/93. 
 
Cláusula Décima Terceira  
O presente contrato é passível de rescisão, na forma determinada pelos arts. 77 a 79 da Lei nº 8.666/93. 
 
Cláusula Décima Quarta - Causas de rescisão de contrato 
a) rescisão unilateral, a qualquer tempo, pela CONTRATANTE, no interesse da Administração; 
b) a sua inexecução total ou parcial; 
c) o não cumprimento de qualquer uma de suas cláusulas; 
d) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
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e) demais causas de rescisão previstas pelo art. 78 da Lei nº 8.666/93. 
 
Cláusula Décima Quinta  
Se por culpa da CONTRATADA, não forem prestados os serviços de acordo com o contrato, sofrerá esta 
as seguintes penalidades, isolada, cumulativa ou alternativamente: 
 a) advertência, na primeira vez que o fato ocorrer; 
 b) multa equivalente a 10% do valor dos serviços do mês anterior;  
 c) rescisão do contrato. 
 
Cláusula Décima Sexta - Das Responsabilidades da Contratada: 
A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e civis 
resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
citados nesta cláusula, não gera para a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. Serão 
ônus e responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o pagamento, custeio ou ressarcimento de todas as 
obrigações, inclusive tributárias ou advindas de contribuições sociais, respondendo ela, ainda, por todos 
os encargos decorrentes de remuneração de empregados, prepostos ou pessoais equiparados. 
 
Cláusula Décima Sétima 
Declara as partes ser competente o Foro de São Sebastião do Caí para dirimir qualquer questão 
contratual. 
 
As despesas resultantes da execução do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação do 
Orçamento vigente: 
 
10 - Fundo de Assistência ao Servidor 
01 - Assistência a Saúde do Servidor 
09.272.0052.2013 - Saúde ao Servidor 
33903900 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
Por estarem assim justos e contratados, firmam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, para 
que dele decorram os efeitos jurídicos necessários, responsabilizando-se as partes por todos os seus 
termos. 

 
São Sebastião do Caí, ___de____________ de 2018. 

 
 
 
 

           Clóvis Alberto Pires Duarte 
             Prefeito Municipal              CONTRATADA 
 
 
 
 


