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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO, pessoa juríídica de direito puí blico, inscrito
no  CNPJ  sob  o  n.°  92.406.248/0001-75,  com  sede  administrativa  na  Rua  Fiorelo
Piazetta, 95, Estaçaão, RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Humildes
de Almeida Camargo, brasileiro, casado, portador do RG nº 1038655104 – SSP/RS, e
CIC/MF nº 056.077.360-91, residente e domiciliado na Rua Vicente Devens, 265, na
cidade de Estaçaão, RS, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE

CONTRATADA: Sociedade  Getuliense  de  Apoio  ao  Dependente  -  SOGEASME,
pessoa juríídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n.° 87.641.049/0001-01, com
sede na Estrada de Floriano Peixoto,  s/nº,  Km 03,  no municíípio de Getuí lio Vargas,
estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por sua Presidente Srª. Neli Ineês
Soligo  Todero,  brasileira,  casada,  professora,  CPF  nº  359.288.320.87,  RG  nº
9017886905  SSP/PC-RS,  domiciliada  na  Rua  Jacob  Gremelmaier,  1275,  apto  102,
Centro, em Getuí lio Vargas, RS, doravante denominado CONTRATADA. 

O  presente  contrato  eí  regido  pelas  disposiçoã es  da  Lei  n.°  8.666/93  e  as  demais
claíusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos e obrigaçoã es e responsabilidades
das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui  objeto  do  presente  contrato  a  prestaçaão  de  serviço  de  atendimento
especializado para o Senhor Roger Knerek, dependente de drogas, o qual necessita de
tratamento, onde passaraí  por um processo de reabilitaçaão para o convíívio social, em
conformidade  com  o  Processo  nº  050/1.16.0001664-4,  do  Foí rum  da  Comarca  de
Getuí lio Vargas, RS.

Subcláusula primeira – O CONTRATANTE encaminharaí  o paciente com a justificativa
de urgeência na internaçaão  por demanda judicial  e/ou clíínica,  com seus respectivos
exames  (check  up)  geral,  contendo  todo  tipo  de  informaçoã es  importantes  sobre  o
paciente,  inclusive  o  atestado  de  aptidaão  e  responsabilidade  para  internaçaão  em
comunidade terapeêutica.

Subcláusula  segunda  –  A  CONTRATADA  prestaraí  atendimento  especializado  a
pessoas toxicoê manas, dentro das condiçoã es oferecidas por sua sede e por profissionais
do seu quadro de pessoal, dentro das normas estabelecidas em regulamento proí prio.

Subscláusula terceira – O programa de tratamento na SOGEASME seraí  de 06 (seis) a
09  (nove)  meses,  sendo  os  uí ltimos  03  (treês)  meses  considerado  como  estaígio  ou
reforço  de  tratamento,  podendo  ser  prorrogado,  caso  haja  indicaçaão  meídica  e/ou
judicial para manutençaão do paciente internado.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/PAGAMENTO
O  CONTRATANTE  pagaraí  pela  estadia  do  residente  o  valor  mensal  de  R$  533,00
(quinhentos e trinta e treês reais).
O  pagamento  referente  aà  prestaçaão  de  serviços  objeto  do  presente  contrato  seraí
efetuado  ateí  o  5º  (quinto)  dia  uí til  do  meês  subsequente,  na  conta  bancaíria  da
CONTRATADA, Ageência do Banco do Brasil nº 0444-8, conta corrente nº 25291, sem
que  incida  sobre  o  mesmo  qualquer  reajuste,  e  apoí s  o  recebimento  da  nota
fiscal/fatura,  que seraí  atestada pelo  servidor puí blico  designado como gestor  deste
Contrato, onde seraão deduzidos os impostos legais.
O atraso injustificado no pagamento incorreraí  juros de mora de 1% (um por cento) ao
meês sobre o valor da fatura em atraso, os quais seraão cobrados atraveís de nota de
deíbito emitida contra o CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As  despesas  e  custeio  do  presente  contrato  seraão  subsidiados  com  recursos
consignados na seguinte rubrica orçamentaí ria:
07.01.10.302.0009.2.055 – Distribuiçaão de medicamentos e atendimento aà  populaçaão
3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros - pessoa juríídica

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se responsabiliza pelo pagamento dos salaí rios e encargos sociais dos
profissionais  encarregados  pela  prestaçaão  dos  serviços,  nos  termos  da  legislaçaão
vigente. A inadimpleência nos pagamentos, com relaçaão aos encargos, naão transfere ao
CONTRATANTE  a responsabilidade por seu pagamento, nem poderaí  onerar o objeto
do presente termo.
A CONTRATADA naão poderaí  subcontratar os serviços ora contratados.
Constituem obrigaçoã es do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) dar aà  CONTRATADA as condiçoã es necessaí rias a regular execuçaão do contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO
O  presente  contrato  tem  iníício  no  dia  18  de  outubro  de  2017,  sendo  vaí lido  pelo
perííodo de 09 (nove) meses, podendo ser prorrogado, caso haja indicaçaão meídica e/ou
judicial para manutençaão da internaçaão.

CLÁUSULA SEXTA – DO PROCEDIMENTO LEGAL
O presente  contrato  eí  celebrado sem anterior  procedimento licitatoí rio  em face  do
permissivo legal contido no art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
A CONTRATADA realizaraí  os serviços, objeto do presente contrato, atraveís de teícnicos,
soí cios ou empregados, correndo por sua conta exclusiva todos os custos e despesas
com salaí rios,  contribuiçoã es sociais,  trabalhistas  e demais dispeêndios com pessoal  e
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deslocamentos.
A  CONTRATADA  naão  estaí  obrigada a manter  exclusividade com o  CONTRATANTE,
podendo prestar serviços da mesma natureza a terceiros.
O CONTRATANTE  se reserva o direito de fiscalizar a execuçaão dos serviços prestados,
mediante:
a)  a  fiscalizaçaão  sobre  todos  os  termos  do  presente  contrato  a  ser  exercida  pelo
CONTRATANTE,  ocorreraí  para  preservar  o  interesse  puí blico,  sendo  que  eventual
atraso  nesta  tarefa  naão  lhe  implicaraí  co-responsabilidade  pela  eventual  execuçaão
incorreta do contrato;
b)  fica  designada,  por  parte  do  CONTRATANTE,  a  servidora  Liamara  Bernardon
Morillos,  Enfermeira,  como  responsaível  pelo  acompanhamento  e  fiscalizaçaão  dos
serviços de que trata o presente contrato;
c) A CONTRATADA obriga-se ao fiel cumprimento de todas as claíusulas e condiçoã es do
contrato, desempenhando com zelo as tarefas a seu encargo, em obedieência aà  eí tica e aà s
normas teícnicas pertinentes;
d)  A  CONTRATADA  designa  como  sua  responsaível  a  Srª  Neli  Ineês  Soligo  Todero
assegurando,  sob  pena  de  responsabilidade,  que  a  mesma  preenche  as  condiçoã es
fixadas no presente contrato;
Aleím  das  obrigaçoã es  resultantes  da  observaência  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  saão
obrigaçoã es do CONTRATANTE:
a) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
b)  notificar,  formal  e  tempestivamente,  a  CONTRATADA,  sobre  as  irregularidades
observadas no cumprimento deste contrato;
c) notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedeência, sobre multas, penalidades
e quaisquer deíbitos de sua responsabilidade;
d)  aplicar  as  sançoã es  administrativas  contratuais  pertinentes,  em  caso  de
inadimplemento.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
A  CONTRATADA  sofreraí  pela  inexecuçaão  total  ou  parcial  do contrato,  as  seguintes
sançoã es:
a) adverteência;
b)  multa  no  valor  de  ateí  5% (cinco  por  cento)  do  valor  inadimplido  do  contrato,
podendo variar de acordo com a gravidade do fato;
c) suspensaão temporaí ria de participaçaão em licitaçaão, e impedimento de contratar com
a administraçaão, por prazo naão superior a dois anos.
A Administraçaão Puí blica, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, no caso de observar a
falta da adequada prestaçaão dos serviços contratados, ou ocorrendo desatendimento
de  alguma  das  claíusulas  neste  estipuladas,  poderaí ,  a  qualquer  tempo,  declarar  o
teí rmino do contrato.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
Aleím das condiçoã es previstas nos artigos 77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alteraçoã es,  o  presente  contrato  poderaí  ser  rescindido,  mediante  termo proí prio,  na
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ocorreência das seguintes situaçoã es:
I  –  Pelo  CONTRATANTE,  mediante  aviso  por  escrito  com  5  (cinco)  dias  de
antecedeência, sem que seja obrigado a explicar os motivos determinantes e, tambeím,
sem que seja obrigado a responder por oê nus ou prejuíízos resultantes, salvo o devido
ao CONTRATADO, excluindo o montante das multas a pagar.
II – Pelo CONTRATANTE, independente de interpelaçaão judicial ou extrajudicial, sem
que assista aà  CONTRATADA direito de indenizaçaão de qualquer espeície, na ocorreência
das seguintes situaçoã es:
a) naão cumprir quaisquer das obrigaçoã es assumidas;
b) naão recolher, no prazo determinado, as multas impostas;
c) abandono do tratamento, por parte do paciente;
d) manifesta deficieência do serviço;
e) falta grave ao juíízo do Municíípio;
f) faleência ou insolveência;
g) naão dar iníício aà s atividades no prazo previsto.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Fica eleito o Foro da Comarca de Getuí lio Vargas, RS, para dirimir possííveis duí vidas ou
questoã es oriundas do presente instrumento.

As partes, por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento, impresso
em 3 (treês)  vias  de  igual  forma  e  teor,  para  que produzam seus  juríídicos  e  legais
efeitos, comprometendo-se a cumprir o presente taão inteira e fielmente como nele se
conteím.

Estaçaão, 17 de outubro de 2017.

      Humildes de Almeida Camargo              Neli Inês Soligo Todero
         CONTRATANTE                         CONTRATADO
        Município de Estação            C.T. SOGEASME

Testemunhas:

__________________________________      ___________________________________
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