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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO
SUL E A FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA, NO VALOR DE
R$ 335.000,00

(TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL

REAIS) .

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n 59.307.595/0001-75,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua Prudente de
Moraes n 81, 3o andar. Bairro Santa Paula, neste ato representada pela
sua Secretária, REGINA MAURA ZETONE GRESPAN, brasileira, médica,
portadora da Cédula de Identidade RG n 11.909.873 e inscrita no CPF/MF
sob o n 032.797.338-2, doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE",
e, de outro lado, a FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA, entidade de direito
privado, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n
56.577.059/0001-00 e na Fazenda Estadual sob o n 112.495.960.114,
sediada na Avenida Rebouças, n 381, Bairro Jardim Paulista, CEP 05401000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representada
por seu VICE-DIRETOR GERAL, Prof. Dr. JOSÉ OTÁVIO COSTA AULER JÚNIOR,
portador da Cédula de Identidade RG n 3.952.803-0 e inscrito no CPF/MF
sob o n 531.866.998-00, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA",
têm entre si, justo e acordado, celebrar Contrato de Prestação de
Serviços, consoante as cláusulas e condições a seguir pactuadas, que as
partes mutuamente concordam e aceitam, prometendo cumprir e respeitar, a
saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui obj eto do presente contrato de prestação de serviços de "Teste
Laboratório de PCR em Tempo Real para COVID-19", a serem realizados no
Laboratório de Virologia - LIM 52.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO MATERIAL PARA EXAME
É de responsabilidade da CONTRATANTE coletar,

identificar e enviar

corretamente o material ao Laboratório de Virologia - LIM 52, com
endereço na Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, n 470, bairro Cerqueira
César em São Paulo/SP.
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA não se responsabilizará por eventuais
perdas de materiais que tenham sido colhidos e ou acondicionados de
forma indevida, nem pela impossibilidade de realização dos exames
solicitados por insuficiência do material enviado.
Parágrafo Segundo: A CONTRATADA não se responsabilizará pelos resultados
das análises, caso não sejam informados ou que sejam informados
corretamente, os seguintes dados:
•S Nome Completo do Paciente Sem Abreviações;
^ Data de Nascimento;
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•^Documento de Identificação (CPF)
•^Sexo do Paciente;
•fData e Hora da Coleta;
^CRM do Médico Solicitante.
Parágrafo Terceiro: Será de responsabilidade da CONTRATANTE o envio das
amostras para análise dentro das amostras de transporte;
Parágrafo Quarto: Os resultados de exames serão enviados em arquivo PDF
ao e-mail fornecido pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO
0 prazo de vigência deste contrato e da execução dos serviços
contratados é de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da (
assinatura do presente instrumento.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 250,00 (duzentos e
cinqüenta reais) por exame realizado, totalizando o valor de R$
335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais) para a realização de
1340 (um mil trezentos e quarenta) testes.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE
O valor da prestação dos serviços não terá reajuste face o
temporal da contratação ser inferior ao período de 12 (doze)
permitidos por lei.

lapso
meses

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento do preço R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) por exame
realizado, pactuado na Cláusula Quarta será efetuado em até 5 (cinco)
dias, após a da entrega do resultado dos exames, de acordo com o número
de exames realizados naquele período, mediante apresentação de Nota
Fiscal.
Parágrafo Primeiro: Para comprovar o número de exames realizados a
CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE relatório atestando a
quantidade de exames efetivados, bem como os médicos solicitantes. 0
relatório pela CONTRATADA não deverá conter qualquer informação pessoal
do paciente, tampouco, quais foram os resultados dos exames.
Parágrafo Segundo: A CONTRATADA deverá apresentar relatório sobre os
serviços prestados juntamente com a nota fiscal de prestação de serviços
em até 5 (cinco) dias após a realização dos exames. Os pagamentos serão
efetuados mediante depósito na conta corrente n 105401-5, Agência 1897X do Banco Brasil.
Parágrafo

Terceiro:

A

CONTRATANTE

quando

fonte

responsável

pela

retenção, recolherá os tributos a que estiver obrigada pela legislação
em vigor, ficando esta desde já autorizada a descontar do valor devido à
CONTRATADA, a importância correspondente à retenção/recolhimento.

I
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Parágrafo Quarto: No caso de atraso no pagamento, a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da nota
em atraso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês pro rata tempore.
Parágrafo Quinto: Fica expressamente vedada a emissão e negociação de
qualquer duplicata com base (ou relacionada) nos valores, devidos pela
CONTRATANTE, sob o presente instrumento.
Parágrafo Sexto: No valor estipulado na Cláusula Sexta, estão incluídas
todas as verbas destinadas à remuneração da CONTRATADA, nada mais sendo
devido a que qualquer titulo, inclusive despesas de transporte.
Parágrafo Sétimo: 0 atraso nos pagamentos, superiores a 15 (quinze) dias
da entrega na Nota Fiscal/Fatura de Serviços ensejará a suspensão da
realização dos exames encaminhados pela CONTRATANTE, até que haja a
plena quitação do débito pendente.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Além das demais obrigações previstas neste Contrato, constituem deveres,

da CONTRATANTE:
a)Afora

as

demais

obrigações que

lhe decorrem da natureza deste

Contrato e de sua execução, a CONTRATANTE deverá pagar pontualmente
pelos serviços prestados pela CONTRATADA, sem consonância com o
quanto estabelecido no presente Contrato;
b)Prestar à CONTRATADA os esclarecimentos e informes que se fizerem
necessários à execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das demais obrigações previstas neste Contrato,' constituem deveres
da CONTRATADA na medida das suas responsabilidades e atribuições:
a)Realizar os exames laboratoriais ora contratados;
b)Usar mão-de-obra qualificada na execução dos trabalhos, assim como
eventuais materiais e insumos de excelente qualidade, resistência e
durabilidade comprovadas;
e) Guardar absoluto sigilo e manter confidencialidade a respeito de
todos os dados e informações pertinentes ao objeto do contrato,
obrigando-se por si, seus representantes, prepostos, empregados e
autônomos, sob pena de ser responsabilizado judicialmente.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
Sem prejuízo de outras penalidades contratuais, ou das pernas e danos,
as partes poderão dar o presente contrato por rescindido de pleno
direito, independentemente de qualquer aviso ou interpretação judicial
ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a)No descumprimento de qualquer cláusula contratual;
b)Na interrupção dos serviços pela CONTRATADA por mais de (7) sete
dias, consecutivos;
c)Atraso nos pagamentos por parte da CONTRATANTE por mais (30) trinta
dias consecutivos ou não.
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Para ambas as partes é facultado rescindir o

presente contrato unilateralmente, sem aplicação das penalidades
previstas, desde que notificada a outra parte com até 30 (trinta) dias
de antecedência, periodo em que todas as obrigações assumidas deverão
ser cumpridas por ambas as partes;
Parágrafo Segundo: Ocorrendo a rescisão desde contrato, a CONTRATADA
receberá as importâncias a que tiver direito pela execução dos serviços
até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA - TOLERÂNCIA
A tolerância ou inobservância, no todo ou em parte, de quaisquer das
cláusulas e condições desde contrato e seus anexos, não importará, de
forma alguma, alteração contratual ou novação, podendo as partes, a j
qualquer tempo, exercer os seus direitos oriundos do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO DE DIREITOS
A presente avença é celebrada em caráter intransferível e irrevogável,
obrigando as partes e seus sucessores, sendo vedada a transmissão
parcial ou total dos direitos contratuais sem a anuência escrita da
outra parte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CONFIDENCIALIDADE
Cada uma das partes se compromete a manter absoluto sigilo no tocante às
informações, dados e documentos que vier a receber uma da outra ou por
outra forma vier a tomar conhecimento em virtude do presente contrato,
especialmente no que tange às informações dos pacientes regulada pela
Lei Geral de Proteção de Dados. Esta obrigação permanecerá válida e
eficaz durante a vigência do presente contrato e nos 07 (sete) anos
subsequentes ao seu término.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO
As partes reconhecem e declaram que este contrato não estabelece
qualquer vínculo de natureza empregatícia, associativa ou societária jj
entre elas, seus empregados, prepostos ou prestadores de serviços,
direta ou indiretamente envolvidos na consecução do seu objeto, cabendo
individualmente a cada uma das partes remunerá-los e cumprir com todas
as obrigações, contribuições e benefícios da previdência social e outros
decorrentes da legislação trabalhista, previdenciaria, social ou
qualquer outra relacionada à relação de emprego ou de trabalho,
isentando-se as partes, mutuamente, de toda e qualquer responsabilidade
nesse sentido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA NÃO EXCLUSIVIDADE
Fica estabelecido entre as partes que os serviços contratados, objeto do
presente instrumento, serão executados pela CONTRATADA, sob sua inteira
responsabilidade e autonomia, não gerando, portanto, qualquer vinculo de
exclusividade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DECLARAÇÃO DE CONDUTA ÉTICA
A CONTRATADA, declara estar ciente das normas legais e éticas de
anticorrupção e antissuborno, que se abstêm da prática de qualquer ato

(Prefeitura íMuniápaCde São Caetano do Sut
Estado de São Paulo
Processo n 5024/2020

Contrato n 63/2020

que atente contra o patrimônio público, contra os princípios da
administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos
pelo Brasil, sob as penas da lei.
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA, se obriga a não praticar, e a tomar
medidas para impedir que seus representantes legais ou por terceiros a
ele relacionados, se abstenha da prática de qualquer ato de suborno,
independentemente do valor envolvido, não efetuando qualquer tipo de
pagamento, dação, doação, presente, entretenimento, transporte,
patrocínio, ou qualquer outro ato que possa ser caracterizado subornos
ou propinas, ou ainda, prometer vantagens para garantir negócios com os
representantes da CONTRATANTE ou entes da Administração Pública Direta
ou Indireta.
Parágrafo Segundo:

A CONTRATADA,

assume sua postura de repúdio ao

trabalho infantil e utilização de mão de obra escrava, em qualquer uma
de suas fases da prestação de serviços.
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA reforça o seu compromisso com a ética e
seus valores de respeito às normais legais, em especial, à legislação
previdenciária e trabalhista.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES
a)Pela inexecução total do contrato, será aplicada à CONTRATADA a
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.
b)Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à CONTRATADA a
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.
c)Caberá
advertência,
por
escrito,
no
caso
de
pequenas
irregularidades,
que poderá
ser aplicada no descumprimento das
determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos
observados na prestação dos serviços ou ainda, outras ocorrências que
possam

acarretar

transtornos

no

desenvolvimento

dos

serviços

da

CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
d)Será aplicada pena de suspensão temporária do direito de licitar e
impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02
(dois) anos, quando da inexecução contratual sobrevier prejuízo para a
Administração.
e)Será declarada inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública,
quando a CONTRATADA deixar de entregar a
documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas
no edital e das demais cominações legais.
f)Ficará mantida a inidoneidade enquanto

perdurarem

os

motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
g)Poderá a CONTRATANTE, após verificar que a obrigação foi cumprida
com atraso injustificado caracterizando a inexecução parcial reter,
preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a
CONTRATADA tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla
defesa.
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h) As multas a que aludem ós itens "a" e "b", não impedem que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras
sanções previstas nas Leis Federais e Municipais.
i) 0 não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a
ocorrência da hipótese prevista no artigo 78 da lei federal 8666/93 e
suas alterações, autorizam desde já a CONTRATANTE rescindir,
unilateralmente, o contrato, independentemente de interpelação judicial,
sendo aplicável ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma
legal.
j)
A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo não
afasta a responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou
.parcial do objeto ou pela inadimplência, podendo ser exigido pela
CONTRATANTE o ressarcimento dos prejuízos causados.
k)
A ocorrência de caso fortuito e força maior, impeditiva da execução |
do contrato, poderá ensejar, a critério da CONTRATANTE, suspensão ou
rescisão do ajuste.
1) Na hipótese de suspensão, o prazo contratual recomeçará a correr,
pelo lapso de tempo que faltava para sua complementação, mediante a
expedição de Ordem de Reinicio.
m) 0 presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por
decisão médica e/ou judicial, sem qualquer imposição de multa às partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO GESTOR DO CONTRATO
17.1.O gestor da presente contratação será o Sr. Danilo Sigolo
Roberto e na sua ausência a Secretária Municipal de Saúde, nos

termos do Decreto Municipal n 11.093/2017 e da Lei de Licitações
em seu artigo 67 e parágrafos,

o qual será responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da execução do termo contratual
objeto do presente certame, procedendo ao registro das ocorrências
e adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento do
ajuste,

bem como,

responsabilizar-se á pela vigência,

com o

conseqüente controle dos prazos de inicio e término contratual,
aditamentos e instauração de novo processo de licitação, caso sejai
deliberado pela continuidade dos serviços ou fornecimento.

17.2.Compreenderá na fiscalização aludida no item anterior,

a

atestação e aprovação dos serviços prestados, de que os mesmos
atendem as especificações e finalidades contratuais, de forma a
ser concretizado o pagamento, nos termos do Decreto Municipal n.

9.839, de 05 de Janeiro de 2009 e Decreto n 10.728 de 24/01/2014.

17.3. O Gestor responderá administrativamente, civil e penalmente
pelo cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando
verificado
prejuízo

a

à

não

observância

Administração

procedimentais

ou

dos

requisitos

comprometimento

acima
das

causando

atividades
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o Foro Central da Comarca de São Caetano do Sul, com
exclusão de qualquer outro,

por mais privilegiado que seja,

como

competente para apreciar todas as questões decorrentes do presente
contrato.
E por estarem as partes

justas

e acordadas,

assinam o presente

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02
(duas) testemunhas.

O"

