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CONTRATO Nº 006/2017 FMS 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE XAVANTINA E A EMPRESA 
SOCIEDADE MÉDICA GONZALLES S/C LTDA, 
OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MENSAIS DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA.  

 
O Município de Xavantina, através do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica 

de direito público interno, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 10.441.099/0001-10, com sede na 
Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 267, Xavantina SC, neste ato representado pela sua 
Gestora, Srª. JÉSSICA PAULA PINSSETTA, inscrita no CPF/MF nº 083.099.419-00, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa SOCIEDADE 
MÉDICA GONZALLES S/C LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-
MF sob o nº 08.497.338/0001-02, com sede na rua Rio Pardo, nº 39, Centro, município de 
São João do Oeste - SC neste ato representada pelo seu administrador Sr. MÁRCIO 
IVAN DE OLIVEIRA GONZALHES, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 
4.070.703.501 e inscrito(a) no CPF-MF sob o nº 934.092.060-00, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o 
presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o processo de licitação 
modalidade  Pregão Presencial nº 001/2017 FMS, e que se regerá pela Lei nº 8.666/93, e 
alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços mensais, sem limite, de exames 
de ultra-sonografia para pessoas residentes no Município de Xavantina, conforme 
especificações abaixo: 

 

Item Quant. Unid. Especificação 
Preço 
Unit. 

Preço 
Total 

1 9,00 SER 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE ULTRA-
SONOGRAFIA PRESTADOS NA ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA HOSPITAL SÃO LUCAS.  

10.450,00 94.050,00 

 
1.2. A CONTRATADA prestará os serviços objeto deste contrato através do 

profissional MÁRCIO IVAN DE OLIVEIRA GONZALHES, não podendo substituí-lo(s) sem 
a prévia e expressa anuência da Contratante. 

 
1.3. O objeto deste contrato será efetuado mediante a apresentação da Lista de 

exames realizados no mês e do cronograma dos dias de serviços prestados. 
 
1.5. O contratado deverá prestar os serviços nas dependências da Associação 

Comunitária Hospitalar São Lucas, de acordo com a cláusula segunda. 
 
1.6. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de 

direito, obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital 
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de Pregão nº 01/2017 FMS, juntamente com seus anexos e a proposta da 
CONTRATADA. 

 
1.7. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de 

direito, obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital 
de Pregão Presencial nº 01/2017 FMS, juntamente com seus anexos e a proposta da 
CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE FORNECIMENTO 
 

2.1. Os serviços de ultra-sonografia, objeto desta licitação, deverão ser executados 
conforme a necessidade do Fundo Municipal de Saúde, de 01 de abril de 2017 até 31 de 
dezembro de 2017 podendo ser prorrogado por mais 60 meses. 

 
2.2. A licitante vencedora realizará os serviços na Associação Comunitária Hospital 

São Lucas, localizado na Rua Celso Ramos, 55, Centro, Xavantina/SC nos seguintes 
horários:  

 Segunda-feira, terça-feira e sexta-feira das 07h:00min às 07h:45min; 

 Sábados da 8h:30min as 11h:30min.  

 Segunda a Sexta-feira as 17h:30min as 19h:30min.  
 

2.2.1. A licitante deverá prestar serviços de exames de ultra-sonografia em regime 
de sobreaviso de segunda-feira a domingo a partir das 20h:00min às 7h:00min do dia 
seguinte. 

 
2.3. O licitante/profissional disponibilizará o equipamento de ultra-sonografia e a 

sala na Associação Comunitária Hospitalar São Lucas.  
 

 2.4. Os serviços deverão ser prestados por profissional que possui no mínimo os 
seguintes cursos: Ginecologia e Obstetrícia com Transvaginal, Preparatório para título 
ultrasonografia geral. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 

3.1. Os serviços de ultra-sonografia, objeto desta licitação, deverão ser executados 
conforme a necessidade do Fundo Municipal de Saúde, até 31 de dezembro de 2017 
podendo ser prorrogado por mais 60 meses. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL 
 

4.1. Pelo fornecimento do veículo descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA o valor mensal de R$ 10.450,00 (Dez mil e quatrocentos de 
cinquenta reais), totalizando o montante de R$ 94.050,00 (Noventa e quatro mil e 
cinquenta reais). 

 
4.2. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Contrato correrão 

às dotações previstas na Lei Orçamentária do Exercício de 2017. 
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4.3. Por força do contido no Decreto Federal n° 7.507/2011, para pagamento dos 
valores devidos, a empresa preferencialmente deverá manter conta corrente no Banco do 
Brasil, ou em caso da conta ser em outro banco, as tarifas bancárias decorrentes da 
transferência serão descontadas dos valores devidos ao fornecedor. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

5.1. A Prefeitura de Xavantina efetuará o pagamento do objeto deste Contrato no 
prazo de até 05 (cinco) dias após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada por 
servidor do Fundo Municipal de Saúde e atendido o disposto no item 1.3 da clausula 
primeira. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS REAJUSTES  

 
6.1. Aos preços contratados não serão concedidos reajustes. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
7.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão 

administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n 8.666/93 e posteriores 
alterações, com as conseqüências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à 
CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

 
7.2. A rescisão contratual poderá ser: 

 
7.2.1. determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93. 
 

7.2.2. amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo 
no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
 

8.1. Pelo atraso injustificado na entrega do bem, objeto deste Contrato, sujeita-se a 
CONTRATADA às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, na seguinte 
conformidade: 
 

8.1.1. multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da 
obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento). 
 

8.2. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, III 
e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do(s) 
bem(ns) não entregue(s). 
 

8.3. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 
conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à 
CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 

9.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo 
ou em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
 

10.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do 
presente termo, na forma prevista em Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
 

11.1. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência 
às diretrizes da Lei nº. 8.666/93, e posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
 

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Seara/SC, para qualquer procedimento 
relacionado com o cumprimento do presente Contrato. 
 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou 
estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 
(três) vias de igual teor, que, depois de lido e 
achado conforme, é assinado pelas partes 
contratantes e por duas testemunhas que a tudo 
assistiram. 

 
Xavantina, SC, 21 de março de 2017 

 
 
 
 

MÁRCIO IVAN DE OLIVEIRA GONZALHES 

Sociedade Médica Gonzalles S/C LTDA 
CONTRATADA 

JÉSSICA PAULA PINSSETTA  
Gestora FMS 

CONTRATANTE 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
 

01. __________________________ 
Nome: Vagner Luiz Woichekoski 

CPF: 070.130.939-39 

02. _________________________ 
Nome: Vânia Salete Mirandolli 

CPF: 051.406.269-00 
 


