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ASSOCIAcio FILANTR6PICA

CONTRATO   DE   pRESTAeAO   DE   sERvicos

MEDICOS  ESPECIALIZADOS  PARA  ATUA9AO

NO     HOSPITAL     SAO     JOAO     BATISTA     EM

ATENDIMENTO  AOS  REQUISITOS  PREVISTOS

NO          CONTRATO          DE          GESTAO          N°

142/2019/SMS/PMVR/FMS,  FIRMADO  ENTRE  A

ASSOCIAGAO            FILANTR6PICA             NOVA

ESPERANGA E PMB ORTOPEDIA RJ LTDA.

A   ASSOCIAGAO   FILAN+R6PICA   NOVA   ESPERANeA   pessoa   juridica   de   direito

privado,comsedenaAvenidaFelipeUebe,n°423-ParqueTurfClub-Camposdos
Goytacazes,  CEP  28.013-140,  inscrita  no  CNPJ  sob  n°  06.058.863/0001-04,   neste  ato

representada  por  sua  Diretora  Presidente  Sra.   Claudia  Marta   Pessanha  de   Souza,_.1_   __   rl^   ^^h   no   11   nA9  fififi-.ireL)It3Dciiiaua   rui    .uu   w,,v`y .... __.___

brasileira,  portadora  do  CPF  n°  044.970,797-08  e  inscrita  no  RG  sob  n°  11.042.666-5,
i_  _I____:.^I^ r^LiTD^TANTF  a  he niltro lado.   PMB ORIQEEB±Aj±±±IB:AJ

doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro lado,

estabelecida na Rua Evar

no  CNPJ/MF  sob  o  no  3

contrato social  pelo Sr Ed

o da Veiga 21  sala 303,  Centro -Rio de Janeiro -RJ,  inscrita

271.438/0001-99,  neste  ato  representada  na  forma  de  seu

ilson  Mateus,  portador da carteira de identidade n.  7669303,

inscrito  no  CPF  sob  o  no!563.100.301-59,  doravante  denominada  CONTRATADA,  em

\ ,-.. `' _-_   _ _  _'_..   I_   _     _

atendimento ao  CONTRA

no  Hospital   Sao  Joao
seguintes clausulas e con

CLAUSULA  PRIMEIRA  i  DO  OBJETO,   NATUREZA  DO  COTRATO  E  DESCRIGAO

DOS SERvl?OS CONTRATADOS

1.1-0 presente contrato tern por objetivo a prestaeao de servigos medicos especializados

em   atendimento   ao   disbosto   no   Contrato   de   Gestao   n°   142/2019/SMS/PMVR/FMS,
I

firmado   entre   a   CONTRATANTE   e   a   Secretaria   Municipal   de   Sadde   de   Volta

Redonda-(RJ).

giv.



§  Primeiro  -  0  horario  de  atendimento  sera  sempre  disponibilizado  ao  encontro  das

necessidades da unidade de Sadde ja pactuadas em ajuste entre a CONTRATANTE e a

Secretaria Municipal de Volta Redonda;

:i:t:

§  Segundo - Os procedim

poderao ser alterados  pela

Unidade de Sadde e popula

§  Terceiro  -  Diante  de  s

resultem     em     ausencia,

s contratados,  bern como,  periodos e valores envolv:dos,

NTRATANTE,  resguardando-se sempre  os  .lnteresses da

assistida;

?6es  supervenientes,   casos  fortuito  e  for?a  maior,   que

!evera    o     profissional    da     CONTRATADA    antecipar-se

comunicando a ocorrencia ao setor pertinente da CONTRATANTE;

§ Quarto - Os atendiment

atender as necessidades d

emergencia,  assim  como

Estatuto do ldoso, gestant

§  Quinto -  E vedado ao

s serao  realizados dentro dos limites contratados de forma a

Hospital  Sao Joao  Batista privilegiando  casos de  urgencia e

soas  com  mais  de  59  anos  ou  idosos  considerados  pelo

actantes e crian?as ate 5 (cinco) anos;

issional  da  CONTRATADA  a  pratica  de  discrimina?ao  nos

atendlmentosaoptlbllcoqirporsuacondi?aosocial,cor,generoouecon6mica.

1.2.As  faltas  nao justificadls  serao  apreciadas  pela  Diregao  Geral  da  CONTRATANTE,

;::ad;:::RS::AC::t:,msaec#p::jdu:::dc:naspt,'::;r;:::emg:::`Vpaeecau°n.::,raaresc'SaounHateral

:ie;i

1.3-A remuneragao dos profissionais da CONTRATADA para o Hospital  Sao Joao Batista

pautar-se-a pela seguinte Tabela de Servigos:
I

I

9,`



ANESTESISTA COORDENACAO PLANTAO  12H PLANTAO  12H  FDS ROTI NA  6HR$187875 PLANTAO  EXTRAR$2.087,50 AMBULATORIOR$1.878,75

R$           4.175,00 R$                     939,38 R$                 1.043,75

BANCO DEall+OS VALOR  FIXO  - VALOR  FIXO  - CONSUITA

PACOTE  C00RDR$5.845,Col PACOTE  ATEN EXTRA

R$                   4.175, ol p$                   417,50

195

PIANTA012H  FDS                  ROTINA
CIRURGIA

SOBREAVISOSEMANA SOBREAVISOFDS

BuCO  MAXILO COORDENACAO0 PIANTAO  12HIR$432

I    R$                       495,S7 iT 3.857,7o R$                 3.857,70       R$               432,95       R$         495,57
I                                                 lR$              2.755,5                                                        i

CIRURGIA COORDENAcho Ro,,NA   iiErT385wl70
COORD.  CENT.CIRURG.   0

0 I.,RS

iiiiiiEiii_ ENA    ~0 PLANTho  12 PLANTAO  12H  FDS
CIRU RG IA  PS COORD           CAR$313125

R$83 00 R$                 1.002,00

i                             DIARISTA
DIARISTAORTOPEDIA AMBULATORloHEMATOLOGIA AMBUIATORIOCARDIOLOGIA;267200 CHEF'ARESIDENCIAR?1.oo2,oo CHEIFAcLiNICAR!4.175,00

C.M  ROTINA
PLANTAOENFERMARIA VISITA  FDSEFERIADOIR$69

1  398  63 31 R$                 5.845,cO R;               6.680,00 R$                  4.175,00       R
RSlcIRURGIAI        FIXO|IR$7.834,62

CIRURGIAO COORDENACAO F'XO

lR$          10.437,50 R!                 6.2d2,50I

I .,      I   `       I, LA H PLANTAO  12H  FDS   IR;1.002,00 ROTINA
CTl COORDENA3757  50

R;8 500 R;                5.845,00
RS

EMERG£NCISTA cOORDENAcao
PLANTAO  12CLINICO 39 PLANTAO  FDS12H39CLINICOR$125250 PIANTho  12H PIANTAO  12H  FDSR$729,37

R8 327 R                       626,25
I                                                R$            3.131,25

ENDOSCOPIA CO0RDENACAO
SOBREAVISO 24H EXAME  DE  ROTI NA SOBREAVISO  24H EXAME  DE  ROTINA

ENDOSCOP A ENDOSCOPIA BRONCOSPIA BRONCOSCOPIA

R;           4.175,00 R$                  4.0 1,50 R$                 2.755,50 R$                1,837,00 R;                1.920,50

|HEMOTERAPIA       I   CO0RDENACAO   I

I                                                lR$             7.243,631

NEUROCIRURGIA COORDENACAO FIXO

R$         22.236,54 R;               15.8 2,59

OBSTETRA Coof`DENACAO PLANTAO  1 H PLANTAO  12H   FDS ROTINA
CIRURGIAGINECOLOG I A AMBULAT6RIOPUERPEF`0

I
R'           4.175,00 R;                   1.0 3,75 R;                 1.670,00 R;               5.010,00 R$                 3.966,25 R;          1.837,00

TOMOGRAFIA COORDENACAO PIANTAO  1 H lAUDO/PARECER

R$           2.087,50 R$4!9,25 R$                    459, 25

ULTRA-
CO0RDENACAO

)PLANThoqH
EXAME EXAME

SOBREAVISO
SSONOGRAFIA ECO/DOPPIER CARDIO/PED  FIXO

R$           2.087,50 R$                 1.1i3,33 R;                      35,82 R$                2.744,37 R$                 1.916,60

UROLOGIA

R$         10.646,24

CLAUSULA SEGUNDA -DO PRAZO CONTRATUAL



2.1-0  contrato  vigera  pelo  prazo  de  12  (doze)  meses  a  contar  da  data  da  assinatura

podendo    ser    renovado    por    igual     periodo    nos    mesmos    moldes,     desde    que

economicamente   interessante   a   CONTRATANTE,   enquanto   estiver   em   vigencia   o

9/SMS/PMVR/FMS  desde que  nao haja  manifestaQao  por

#:::i'i

Contrato de Gestao n°  142/

escrito  por  uma das  partes

sua rescisao a qualquer te

Paragrafo  Primeiro:  Na hi

142/2019/SMS/PMVR/FM

antecedenc.ia  de  30  (trinta)  dias,  facultado  as  partes  a

de haver a renovagao do CONTRATO  DE GESTAO N°

CONTRATADA   tera   prioridade   para   continuidade   da

prestagao  do  servigo  objet|  deste  contrato,  que  sera  formalizada  atrav6s  de  Termo

Aditivo, desde que a manut

Paragrafo  Segundo:  Nas

lavra do respectivo fiscal e

de que os servigos tenham

CLAUSULA TERCEIRA -

3.1-   Exigir  o  cumpriment

I

neste CONTRATO,
I

3.3-Efetuar    as    retene6e§

CONTRATADA,  no que co

3.4- Fornecer a CONTRAT

iT!

eaosejaben6ficaparaaCONTRATANTE.

;onsiderag6es  supramencionadas,  sera  juntado  relat6rio  de

quediscorrasobreaexecu?aodocontratocominforma?6es

ido prestados regularmente.

AS OBRIGA96ES E DIREITOS DA CONTRATANTE

de  todas  as  obrigaQ6es  assumidas  pela  CONTRATADA  de

ntratuais,

os  devidos  a  CONTRATADA,  nas  condig6es  estabelecid'as

tributarias    devidas    sobre    o    valor    da    nota    fiscal    da

ber, de acordo com a legislaeao pertinente.

LDA informae6es e demais elementos que possuir pertinentes

a execugao do presente CPNTRATO

3.5-  Disponibilizar,  se  ne

da CONTRATADA,

3.6-  Executar  a  fiscali

acompanhamento  e  a

sario,  local  para  a  implementa?ao  dos  servi?os  e  atividades

zf::i:" do  contrato  promovendo,  atraves  de  seu  representante,  o

izaeao  dos  servigos,  os  aspectos  quantitativo  e  qualitativo,

anotando  em  registro  pr6¢rio as falhas  detectadas  e comunicando  a  CONTRATADA  as

ocorrencias   de   quaisque|  fatos   que,   a   seu   criterio,   exijam   medidas
i

corretivas por parte desta.



3.7.Comunicar     imediatamente     por     escrito     a     CONTRATADA    toda     e     qualquer

lrregularidade,imprecisaooudesconformidadeverificadanaexecueaodoCONTRATO.

3,8-  E vedado a CONTRATANTE e seu  representante exercer poder de  mando sobre os

profissionais     da     CONTRA+ADA     reportando-se     somente     a     seus     prepostos     e

responsaveis.

3,9-  Permitir  que  funcionari s  habilitados  e  prepostos  identificados  da  CONTRATADA

tenham,   sempre   que   nece  sario,   livre   acesso   as   dependencias   da   unidade   para   a
I

perfeita execugao do presente,

3,10.Verificar   se   todos  os  profissionais   apresentados   na   escala   estao   atendendo   a

demanda diariamente e cumprindo as horas medicas contratadas.
I

3.11-Atestar nas notas fiscais a efetiva presta?ao dos servigos contratados,

CLAUSULA QUARTA:  DO

4.1.   A   CONTRATADA   c

especiais e com estrita ob

4.2. Desempenhar os rv

4,3-  A  CONTRATADA  fo

registrados e em dia com

do  servigo,   com   o   esca

emiss6es de pareceres

4.4- Apresentar,  diariame

para o responsavel da CO

4,5.   Substituir  imediatam

escalado,  identificando o in

4.6-  0  RT  medico da CON

interlocutor  entre  o  corpo

devera ser indicado novo

EITOS E 0BRIGACOES DA CONTRATADA

ra   os   servigos   de   acordo   com   as   normas   gerais   e

ia a proposta apresentada e a legislagao vigente.

s prazos,  locais e especificag6es designadas.

a  medicos  para  a  prestagao  dos  servi?os  devidamen[e

nselho de classe,  em quantidade compativel  a demanda

nto   de   pessoal,   inclusive   com   o   acompanhamento   e

ala  de  profissionais  que  estarao  atendendo  a  demanda

ANTE,  bern como monitora-los,

a  o  profissional  em  caso  de  nao  comparecimento  no  dia

e comunicando a ausencia a CONTRATANTE,

TADA  6 o  Dr.  Juliano Tiago  Capeletti„  que devera ser o

a  atuante  e  a  dire?ao  m6dica,  sendo  que  na  falta  deste

savel em 24 hs.

4.7.  Cabera  aos  medicos  bob  responsabilidade  da  CONTRATADA   os   procedimentos

eletivos a serem realizados in seus plant6es.



4.8-  Cabera  aos  medicos  a  realiza?ao  de  procedimentos  relativos  as  suas  respectivas

especialidades medicas, sejam eletivas ou de urgencia.

4.9.  A  CONTRATADA  procedera  de  forma  que  todos  os  pacientes  que  necessitem  de

remo?ao  ou  transferencia  pa|a  outros  servi?os  deverao  ser  registrados  no  NIR  (Ntlcleo

lnterno    de    Regulagao)

devidamente preenchido assi

preenchimento    de    formulario    de    solicita?ao

carimbado pe[o solicitante.

4.10-  Os  pacientes  transferidos  ou  removidos  deverao  ser  acompanhados  por  medico
)

habilitado, a ser disponibilizado pela CONTRATADA, sempre que solicitado, durante todo

o transporte sem qualquer cobranea extra para a CONTRATANTE.

4.11-Cabera   aos   medicos  ;do  corpo   clinico   a   avaliagao   que  determinara   que   cada

paclenteinternadonasdepindenciasdaunidadedesadde,recebaaltahospitalarou

transferencia e remoeao.

:::=AAr°t;n:::#:;:'ir'a|Seevrear:e:::::::::,I,I,I::rd.:ed°:eToesd'C::,de::ta::d°dsen°trd:;a,ho

relacionados a execugao dos

pr6pria e para terceiros;

4.14-A  CONTRATADA  res

prejuizos,    de    qualquer    na

decorrentes da execueao

4.15-    Para    a    id

Atendimento os

4.16-A  CONTRATADA

qualificagao  completa  (n

consult6rio,  ntlmero de

servigos contratados assim como,  criar rotina de seguran?a

iuo,:::i

designara  para  prestar s

a)diploma   de  graduaeao

carteira de CRM, d) certi

4,17.  A  CONTRATADA  res¢

onsabilizar-se-a  pelo  ressarcimento  de  quaisquer  danos  e

que   causar   a   CONTRATANTE    ou    a   tercejros,

eto deste contrato;

transito    nas    dependencias    da    Unidade    de    Pronto

CONTRATADA deverao portar cracha.

igada  a  apresentar  a  CONTRANTE  rela?ao  contendo  a

estado  civil,   RG,   CPF,   CRM,   enderego  residencial  e  do

es  comercial,  celular  e  residencia)  dos  medicos  que  ela

ainda,  c6pia  autenticada  dos  seguintes  documentos:

medicina.   b)   certificado  de   conclusao   de   residencia,   c)

quitagao de anuidade do CRM.

onsabilizar-se-a  em  todos  os  asp6ctos,  por  todos  os  seus

prepostos  (s6cios,  medicos,  ¢esidentes,  estagiarios,  aprendizes,  consultores,  prestadores

deservtsosedemascatchd,redoresemgeral\quedesvgrarparaprestaTserv,apffas

Ctl.



dependencias  do   hospital,   cabendo  a  ela  fazer  com  que  observe   rigorosamente   as

normas .internas do hospital.

4.18-   A   CONTRATADA   substituira   em   24   hs,   o   profissional   que   nao   atender   as

necessidades da prestagao dos servigos
)

4.19.   A   CONTRATADA   re§ponsabilizar-se-a   civil   e   criminalmente   por   meio   de   seus
I

sac.ios  pela  cobran?a  de  qu

pratica  ensejara  a  rescisao

autoridades competentes.

4.20-  A  CONTRATADA  e

comprom.isso  de  cumprir

;n!s:

idara  esforgos  junto  a  seus  profissionais  colaboradores  no

a!  metas  quantitativas  e  qualittivas  constantes  no  contrato  r`°

142/2019/SMS/PMVR/FMS,|assumidos  pela CONTRATANTE e mencionadas  no escopo

deste contrato e seus ane

4.21-     A     CONTRATAD

responsabilidade civil dos fl
contratara    de    forma     direta     e     individual     seguro     de

6dicos sob sua responsabilidade

4.22-  A  CONTRATADA  responsabilizar-se-a,  na  forma  do  contrato,  por  todos  os  Onus,

encargos     e     obriga?6es     comerciais,     fiscais,     sociais,     tributarias,     trabalhistas     e

previdenciarias,   ou  quaisquer  outras  previstas  na  legisla?ao  em  vigor,   bern  como  Por

todos  os  gastos  e  encargos  com  mao-de-obra  necessaria  a  completa  realiza?ao  dos

servigos,  ate o seu termino.

4.23. A CONTRATADA compromete-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre

quaisquer  dados,   materiais,   pormenores,   informa?6es,   documentos,   que  venha   a  ter

conhecimento  ou   acesso,  sejam  eles  de  interesse  da  pr6pria  CONTRATADA  ou  de

terceiros,   nao  podendo,  sob  qualquer  pretexto,  divulgar,   revelar,   reproduzir,   utilizar  ou

deles dar conhecimento

4.24-  Sao consideradas

termo,  todos  os  dados  de

das  empresas   envolvidas,

trocada entre as empresas.

4.25-    A    CONTRATADA

conformidade    da    CONT

ceiros, sob as penas da lei,

rmag6es  classificadas,  e,  portanto,  protegidas  pelo  presente

atureza  tecnica,  operacional,  comercial,  juridica  e  financeira

bern  como  toda  e   qualquer  informaeao   que   venha   a   ser

devera    apresentar   relat6rio   de    servi?os,    para   efeito   de

T,AINI"erarheo"rgracsdecorfu|denosmff



determinados  por esta, no primeiro dia dtil subseqtlente ao mss da efetiva presta?ao dos

servi?os contratado.

4.26.   A   CONTRATADA   responsabilizar-se-a   integralmente   pelos   custos   relativos   a

alimentagao de seus colaboradores.

cLAusuLAQuiNTA.DAREMUNERACAOEcONDie6EsDEpAGAMENTO

5.1-A   CONTRATANTE    remunerara   os    profissionais   da   CONTRATADA,    mediante

repassedoenteptlblico+SecretariaMunicipaldeSatldedeVoltaRedonda-ecom

:::oerand°ascsoenT:::Se:I::`sCu°,:i:r:Sia::::,Ca°::°rsme:v,P?ro°sd,ua?car°esd::dc:I::nsa:uasteo:::::af:::::I:

e taxa de servigo discriminados em relat6rio encaminhado em anexo.

5.2-  No  valor  acima  estao  incluidas  todas  as  despesas  ordinarias  diretas  e  indiretas

I

decorrentes  de  execu?ao  do  objeto,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,

tr-abalhistas,   previdenciarios,   fiscais   e   comerciais   incidentes   e   outros   necessarios   ao

cumprimento integral do objeto desta contrataeao.

5,3-A CONTRATADA devera encaminhar entre os  dias 25 e  30  de cada  mss  o  relat6rio

de servigos prestados por seus profissionais,  referente as escalas de trabalho produzidas

no  periodo,  para  efeito  de  valora?ao  pela  CONTRATANTE  e  posterior emissao  da  nota

fiscal pela CONTRATADA,

5.4-Para a efetivagao do pagamento, devera a CONTRATADA apresentar,  mensalmente,

acompanhada  da  Nota  Fiscal  de  Servicos  as  Certid6es  Negativas  de  D6bito  expedidas

pelo:  lNSS,  FGTS,  Receita Federal e   Fazendas Estadual e Municipal.

5.5-A ausencia da apresenta?ao dos documentos  referentes ao  item  anterior ensejara a

reten?ao  do  valor  do  pagamento  da  parcela(s)  devida(s),  que  s6  podera  ser  realizado

mediante a regularizagao da falta,

5,6.A emissao da nota fiscal sera precedida do recebimento efetivo do servigo,

5.7-  N-ao  6  de  responsabilidade  da  CONTRATANTE  a  remuneragao  de  procedimentos

nao elencados neste instruinento.

5.8-E   vedado   ao   profissional   da   CONTRATADA   a   cobran?a,   por   qualquer   meio   de

pagamento, de quaisquer procedimentos aos usuarios do Hospital sao Joao Batista,       ,

CjJh`



5,9-  A  CONTRATANTE  efetuara  o  pagamento  da  cobranga  atrav6s  de  documento  de

ordem  de  credito  eletr6nico  cujo  valor  sera  lan?ado  diretamente  em  endere8o  bancario
•informado formalmente pela CONTRATADA.

5.10   .  0   pagamento  do  valor  mensal   previsto  na  clausula   5.1   fica   condic'ionado   ao

repasse  pela Secretaria  Municipal  de  Sadde  de  Volta  Redonda  dos valores  previstos

no     CONTRATO     DE     GESTAO     n°     142/2019/SMS/PMVR/FMS     nao     arcando     a

CONTRATANTE  com  qualquer  penalidade  no  caso  de  atraso  ou  inadimplemento  por

parte da Secretaria Municipal de Sadde de Volta Redonda.

CLAUSULA SEXTA -DA ALTERACAO DO CONTRATO

6.1-0  presente  CONTRATO  podera  ser  alterado,  com  as  devidas  justificatlvas,  desde

que por forga de circunstancia superveniente,  ou  por mdtuo interesse das  parfes,  sempre

visando ao melhor deste lnstrumento.

6.2-  As  alterag6es  serao  feitas  sempre  atrav6s  de  Termo(s)  Aditivo(s),   na  forma  d€is

Clausulas e condig6es deste lnstrumento Contratual.

6.3-Os   pregos   serao   fixos   e   irreajustaveis   no   prazo   de   01    (Hum)   ano   contado   cla

celebra?ao e assinatura do ajuste.

6,4-  Dentro do prazo de vigencia do contrato,  mediante soljcita?ao   da  CONTRATADA,  e

respectivo  repasse pela  Secretaria  Municipal  de  Satlde  de Volta  Redonda,  os  pregos

pactuados   inicialmente   poder5o  sofrer  reajuste,   ap6s  o   interregno   de   01   (Hum)   ano,

aplicando-se  o  indice  lpcA,  exclusivamente  para  as  obriga?6es  injciadas  e  concluidas

ap6s a ocorr6ncia da anualidade.

6.5-  A  concessao  a  que  se  refere  o  paragrafo  anterior  fica  condicionada  a  anuencia  e

repasse adicional  pela Secretaria  Municipal  cle  Saude de Volta  Redonda, sob risco de

quebra do equilibrio econ6mico/financeiro do contrato mantido com  a CONTRATANTE.

cLAusuLA sETiMA _ DA EXEcu9AO E FlscALlzAeAO DO CONTRATO
I

7.1-0 contrato  devera ser executado fielmente de acordo com  as clausulas aveneadas e

legisla?ao vigente,  de forma a assegurar o  perfeito cumprimento  do  ajuste,  respondendo

oinadimplentepelasconse|uenciasdainexecugaoparcialoutotal



7.2-A  atuagao  da  CONTRATADA  na  execu?ao  deste  contrato  sera   acompanhada  e

fiscalizada     por     preposto,     devidamente     qualificado     para     tal,      designado     pela

CONTRATANTE   que   procedera   a   verifica?ao   da   conformidade   da   presta?ao   dos

servl?os,  de  forma  preventiva,  rotineira  e  sistematica,  de  forma  a  assegurar  o  perfeito

cumprimento do ajuste.

7,3-0      preposto      da      CONTRATANTE,      sob      pena      de      ser      responsab.llizado

adm.Inistrativamente,  anotara  em  registro  pr6prio  as  ocorrencias  relativas  a  execugao

destecontrato,determinandooquefornecessarioaregulariza?aodasfaltasoudefeitos

observados.

7,4-  A  CONTRATADA  declara  antecipadamente  aceitar todas  as  condi?6es,  metodos  e

processosdeinspe?ao,verificagaoecontroleadotadospelafiscaliza?ao,obrigando-sea

lhes fornecer todos  os dados,  elementos,  explica?6es,  esclarecimentos  e  comunicag6es

de  que  este   necessitar  e  que  forem  julgados   necessarios   ao  desempenho  de  suas

atividades.

7.5-  A fiscalizagao  exigira o cumprimento de todas  as  normas de seguran?a do trabalho

para servi?os desta natureza e cumprimento de todos os itens ora ajustados,

7.6-  Quaisquer exigencias  da fiscaliza?ao  inerentes  ao  servico  deverao  ser  prontamente

atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer Onus para a CONTRATANTE.

7.7-  A  atuagao  da  fiscalizagao  do  servi?o  objeto  deste  contrato  nao  exclui  ou  atenua  a

responsabilidade     da     CONTRATADA     inclusive     perante     terceiros,     por     qualquer

irregularidade,  ainda que  resultante  de  imperfeig6es t6cnicas  ou  vicios  redibit6rios  e  que,

na  ocorrencia  destes,   nao  implicara   responsabilidade  da  CONTRATANTE,   tampouco

eximindo a primeira de manter fiscalizagao pr6pria.

7.8- A fiscalizaeao tecnica do contrato avaliara constantemente a execu?ao do objeto de

modo  a  que  o  desempenho  pela  CONTRATADA  corrobore  na  consecugao  das  metas

pactuadas   entre   a  CONTRATANTE   e  a  Secretaria   Municipal   de   Sadde   de   Volta

Redonda.

CLAUSULA OITAVA -DA RESPONSABILIDADE

8.1-   A   CONTRATADA  6   responsavel   por  danos   causados   a  CONTRATANTE   ou   a

terceiros  decorrentes  de  culpa  ou  dolo  na  execugao  do  presente  contra[o,  nao  excluL]a

efy.



ou    reduzida    essa    responsabilidade    pelas    ag6es    de    controle    conduzidas    pela

CONTRATANTE conforme Clausula S6tima.

CLAUSULA NONA-DA RESCISAO

9.1  -  0  presente  contrato  podera  ser  rescindido  por  ambas  as  partes,  pela  inexecu?ao

total  ou  parcial  de  suas  clausulas  e  condig6es  sem  que  caiba  indeniza9ao  de  qualquer

esp6cie.

9,2 -A  parte que  der causa  a  rescisao devera notificar a outra com  prazo de  30  (trinta)

dias,  ressalvados  os  casos  de  caso  fortuito  ou  for?a  maior,  regularmente  comprovada,

que impossibilite a continuidade da locagao avencada.

9.3-Guardado  o  prejuizo  das  penalidades  previstas  em   lei,   constituem  justos   motivos

para a rescisao motivada:

I.0 nao cumprimento das clausulas contratuais;

11.  Atraso  contumaz  no  pagamento  das  faturas   pela  CONTRATANTE,   aqui   entendido

atraso continuado de pelo menos tres faturas;

111,  lnfra?ao as  normas fiscais e sanitarias;

lv.  Alteraeao  dos  atos  constitutivos  da  CONTRATADA  que  prejudique  a  execugao  do

objeto contratual;

V,  Fraude ou dolo praticado e devidamente comprovado;

VI.  Impedimento,  obstrueao  ou  embara?o  para  fins  de  realiza?ao  de  qualquer  diligencia

necessaria ao resguardo dos direitos das partes;

Vll.  A  negativa  imotivada de  atendimento  aos  usuarios  da  Unidade  de  SaLlde  sem  pr6via

notificagao a CONTRATANTE;

Vlll.   A   transferencia   total   ou   parcial   deste   instrumento,   a   subcontratagao   do   objeto

contratual que afete sua boa execugao sem pr6via anuencia da CONTRATANTE,

9.4-No  caso  de  rescisao  contratual  imotivada  os  profissionais  da  CONTRATADA  farao

jus ao  recebimento dos valores relativos aos servigos prestados  e  ainda  nao  pagos  pela

CONTRATANTE,  com  base  nos  valores  de  remuneragao  vigentes,  tabela  1.3  e  horas

efetivamente  trabalhadas,  obrigando-se,  entretanto,  a  manter  a  assistencja  contratada

ate a data estabelecida para o encerramento da prestacao dos servi?os
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§Unico  -  Os  profissionais  da  CONTRATADA  comprometem-se  a  fornecer  ao  usuario

pacienteouaseusfamiliaresasinformac6esnecessariasacontinuidadedostratamentos

emcurso,desdequerequisitadaformalmentepelopr6prioouseurepresentantelegal.

9.5-0presentecontratotambemsedaraporencerradoemcasoderescisaoantecipacla

doContratodeGestaon°142/2019/SMS/PMVR/FMS,firmadoentreaCONTRATANTEe

a   Secretaria   Municipal   de   Sadde   de   Volta   Redonda,   sem   clue   caiba   qualquer

indenizagao  aos  prof'issionais  da  CONTRATADA  sendo  devidas  apenas  as  despesas ja

realizadas referentes aos servieos prestados.

CLAUSULADECIMA-DASSAN90ESCONTRATUAISEDEMAISPENALIDADES

10.1-Ainexecugaodosservi?os,totalouparcial,execugaoimperfeita,moranaexecugao,

ou     qualquer     inadimplemento     ou     infragao     contratual     sujeita     o     prof.issional     da

CONTRATADA,semprejuizoderesponsabilidadecivil,asseguintespenalidades:

1-Advertencia;

„  Multa  de  ate  5°/o  (cinco  pontos  percentuais)  sobre  os  valores  pagos  pela  Contratada,

durante   a   vlgencia   do   contrato,   aplicada   de   acordo   com   a   gravidade   da   infra?ao,

observado   o   princ{pio   da   proporcionalidade,    Nas   reincidencias   espec{ficas   a   multa

correspondera ao dobro do valor inicialmente imposto;

Ill.Suspensaotemporariadodireitodeprestarservi?osouparticipardeprocessoseletivo

promovido  pela  CONTRATANTE  por  prazo  nao  superior  a  2  (dois)  anos  observado  o

principio da proporcionalidade.

10.2-A  san?ao  previ§ta  na  clausula  10.1.I  podera  ser  aplicada  de  forma  cumulativa  a

outra.

10.3-A  aplica?ao  da  multa  nao  exclui  a  possibilidade  de  rescisao  unilateral  do  contrato

nos termos da Clausula Nona.

10.4 -A  multa contratual  prevista  na  clausula  10.1.11  nao tern carater compensat6rio  nao

eximindo]  com  o  seu  pagamento,  o  profissional/s6cio  da  CONTRATADA  das  perdas  e

danos das infra?6es cometidas.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DAS ACOES JUDICIAIS

11.1-As  importancias decorrentes de  quaisquer penalidades  impostas  a  CONTRATADA,

inclusive  as  perdas  e danos  ou  as  que  a execuoao  do  contrato tenha  causado  que  nao

comportem cobranga amigavel, serao cobradas em juizo,

11.2.Caso  a  CONTRATADA  tenham  de  comparecer  a  juizo  para  haver  o  que  lhes  e

devido,  a CONTRATANTE ficara sujeita ao  pagamento do d6bito sem  ciualquer corregao

das despesas de  processo e honorarios de advogados,  estes fixados,  desde logo em  10

% (dez por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DOS CASOS OMISSOS

12.1.Os  casos  omissos  serao  resoMdos  pelas  partes  em  comum  acordo,  atraves  da

elaboracao   de   urn  Termo  Aditivo,   onde  ficara   previsto   o   caso   omitido   observada   a

legisla?ao pertinente,

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DAS DISPosl?OES GERAIS

13.1.     Este   Contrato   nao   estabelece   entre   as   partes   vincula?ao,    responsabilidade

solidaria  ou  subsidiaria  com   relaeao  aos  seus  empregados,   prestadores  de  servi?c)s,

dirigente§,  prepostos e/ou  contratados ou  aqueles dos  Parceiros,  competindo  a cada  urn,

parficularmente  e  com  exclusividade,  o  cumprimento  da§  suas  respectivas  obrigag6es

comerciais,   contratuais,   trabalhistas,   sociais,   previdenciarias,   fiscais   e   tributarias,   em

conformidade com  a  legisla?ao vigente e/ou  praticas securitarias,  comerciais,  financeiras

ou  bancarias em vigor.

13.2.  Toda  e  qualquer  tolerancia  quanto  ao  descumprimento  ou  cumprimento  irregular

das  obrigag6es   aqui   previstas,   por  qualquer  das   partes,   nao   constituira   novagao  ou

alteracao das disposic6es ora pactuadas,  mas tao somente mera liberalidade.

13.3.  E  vedado  a  qualquer das  partes  cederem  ou  transferirem  os  direitos  e  obrigag6es

oriundas do presente Contrato, sem consentimento pr6vio e escrito da outra parte.

13.4.  As  clausulas  deste  Contrato  podem  ser  aditadas  a  qualquer  tempo,   de  comum

acordo entre as partes e por escrito.

C3,`\  .



13.5.  Se  qualquer clausula,  termo ou  condi?ao  deste  instrumento for,  a  qualquer tempo,

inexequivel  ou  impossivel,  por qualquer  motivo,  ela  podera  ser  separada  do  resto  deste

contratoeeleserainterpretadocomosetaldispos.igaonaoest.ivessenelecontida,

13.6.   Este   Contrato   nao   estabelece   entre   as   partes   nenhuma  forma   de   sociedade,

associa?ao, agencia ou cons6rcio.

13.7,   Este  Contrato  revoga  e  substitui  todos  e  quaisquer  entendimentos,   acordos  ou

contratos  anteriormente celebrados entre as partes,  escritos ou verbals,  representando o

completo  e  integral  entendimento  entre  as  partes  com  rela?5o  ao  objeto  nele  previsto,

com quitagao expressa de ajustes anteriores.

13.8.  Os  tributos  devidos  em  consequencia,  direta  ou  indiretamente,  dos  servigos  objeto

dopresenteContrato,seraodeexclusivaresponsabilidadedocontribuinteassimdefinido

na forma da lei tributaria,  sem direito a reembolso.

13.9,  A  nomenclatura  utilizada  como  titulo  tern  apenas  fins  de  referencia,  nao  devendo

alterar ou interferir o significado ou interpreta?ao deste Contrato.

13.10.  Este  Contrato 6 firmado em  carater irrevogavel  e  irretratavel,  obrigando  as  Partes

e  sucessores,   a  qualquer  titulo,   e  cessionarios  devidamente   autorizados   nos  termos

deste Contrato.

13.11.  Este Contrato,  quando firmado pelas Parfes,  configurara obriga?6es legais,  validas

e  com  o  poder  de  vincula-las,   exequiveis  de  conformidade  com  os  seus   respectivos

termos.

13.12.  A  declaracao  de  nulidade  de  qualquer  das  clausulas  contidas  neste  Contra{o  nao

implicara  na nulidade das demais.

13.13.  Na ocorrencia de caso fortuito e/ou de forga maior,  ou  qualquer outra oausa similar

que esteja fora do controle razoavel  das  partes,  as  mesmas  nao serao consideradas  em

falta  com  as  obriga?6es  estabelecidas  neste  Contrato,  e  nao  serao  responsaveis  por

danos ou qualquer outro prejuizo.



CLAUSULA DECIMA QUARTA -DO FORO DE ELEICAO

14.1-Fica   eleito   o   Foro   da   Comarca   da   cidade   de   Volta   Redonda-(RJ)   para   dirimir

qualquer  litigio  decorrente  do  presente  contrato,  que  nao  possa  ser  resolvldo  por  meio

amigavel,comexpressarenunciaaqualqueroutropormaisprivilegiadoqueseja.

E,  por estarem assim acordadas em todas as condi§6es e clausulas  estabelecidas

neste  contrato,  firmam  as  partes  o  presente  instrumento  em  3  (tr`es)  vias  de  igual

forma  e  teor,  depois  de  lido  e  achado  conforme,  em  presenga  de  testemunhas

abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, 02 de Janeiro de 2020.
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