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CONTRATO Nº 003/2017 FMS 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE XAVANTINA E A 
BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL-HOSPITAL 
SÃO ROQUE, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS. 

 
O MUNICÍPIO DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, através do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, através do Fundo 
Municipal de Saúde de Xavantina, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 83.009.878/0001-
15, Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 267, Xavantina SC, neste ato representado 
pelo sua Gestora, Srª. ANA ZANCANARO, portador da Cédula de Identidade RG nº 
4.525.646 SSP/SC, e inscrito no CPF nº 032.005.299-03, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE, e a BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL - 
HOSPITAL SÃO ROQUE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 83.506.030/0006-06, com sede na Rua Padre Anchieta, nº 240, Seara/SC, CEP 
89.770-000, neste ato representada pelo Sr. MARCIO SOTTANA, portador do RG 
300864152 e CPF 221.695.738-01, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente 
termo, 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 realizar aproximadamente 400 (quatrocentos) 
exames de mamografia a munícipes encaminhados através da Secretaria Municipal 
de Saúde e Assistência Social do Município. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO 
 
2.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar o serviço de exames de mamografia, 
conforme necessidade e encaminhamentos do Fundo Municipal de Saúde, que 
expedirá requisições de exames, onde será informado a quantidade e o nome dos 
pacientes.  
 
2.2. Os exames serão realizados na sede da Contratada, em horário previamente 
agendado, da data de assinatura deste contrato, até 31 de dezembro de 2017. 
 
2.3. Os laudos deverão ser entregues, no prazo máximo de 10 dias após a 
realização do exame. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
3.1. O presente Contrato terá vigência da data de assinatura a 31 de dezembro de 
2017, podendo ser prorrogado até 60 meses.  
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CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL 
 
4.1. Pela prestação dos serviços previstos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA o valor unitário de R$ 15,00 (quinze) reais por exame, 
totalizando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo este uma complementação 
de valor conforme Portaria nº 1.606/2001, conforme manual de orientação e 
contratação de serviço SUS, cujo valor será pago pela CONTRATANTE ao 
CONTRATADO, em parcelas mensais e mediante apresentação de nota fiscal de 
prestação de serviços. 
 
4.2. A despesa decorrente do fornecimento do objeto deste Contrato correrá à 
dotação prevista na Lei Orçamentária do Exercício de 2017. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
5.1. O Fundo Municipal de Saúde de Xavantina efetuará o pagamento do objeto 
deste Contrato, no mês subsequente ao da prestação do serviço, em até 5 (cinco) 
dias úteis após apresentação de nota fiscal e das requisições de exames, 
devidamente atestada pelo servidor responsável. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS REAJUSTES  
 
6.1. Na ocorrência de prorrogação do prazo de vigência constante no item 3.1 deste 
Termo, poderá ser concedido reajuste dos valores propostos pela CONTRATADA 
com base no INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 
 
6.2. O primeiro reajuste só poderá ocorrer após decorridos 12 (doze) meses da data 
de vigência deste Termo, e assim sucessivamente com os demais possíveis 
reajustes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
7.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão 

administrativa, nas hipóteses previstas nos Artigos 77 e 78 da Lei n 8.666/93 e 
posteriores alterações, com as consequências 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 prestação do serviço, objeto deste Contrato, sujeita-
se a CONTRATADA às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, 
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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) serviço(s) não prestado(s). 
 
8.3. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação 
dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem 
como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua 
responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e 
quaisquer comprovantes de pagamento e quitação. 
 
9.1.1 Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 
do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados da 
CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE. 
 
9.1.1.2. Cumprir com as determinações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, 
relativas à segurança e medicina do trabalho. 
 
9.1.2. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro 
profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades 
exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 
 
9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à 
CONTRATANTE, ao meio ambiente e/ou a terceiros em decorrência da execução do 
objeto deste termo, respondendo por si e por seus sucessores. 
 
9.1.4. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 
 
9.1.5. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e 
idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos. 
 
9.1.6. Responsabilizar-se pela apuração e recolhimento de todos os encargos 
sociais e trabalhistas. 
 
9.1.7. Apresentar a CND do INSS e o CRF do FGTS, relativas ao CNPJ da 
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CONTRATADA, para o recebimento do pagamento de cada parcela. 
 
9.1.8. Prestar os serviços, na forma estabelecida na Cláusula Segunda. 
 
9.1.9. Encaminhar, mensalmente, junto com a nota fiscal, as requisições de exames 
expedidas no mês que se refere a nota e relatório contendo o número das 
requisições, o nome do paciente, o tipo de exame e a data em que a requisição foi 
expedida. Este relatório deverá ser certificado pelo Gestor do Fundo de Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
10.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo 
ou em parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
11.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do 
presente termo, na forma prevista em Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
 
12.1. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às 
diretrizes da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
 
13.1. 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, em 01 de março de 2017. 
 
 
 
BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL - 

HOSPITAL SÃO ROQUE 
Marcio Sottana 
CONTRATADA 

ANA ZANCANARO  
Gestora FMS 

CONTRATANTE 

Testemunhas: 
 
 
 
01. __________________________ 

Nome: Vagner Luiz Woichekoski 
CPF: 070.130.939-39 

02. _________________________ 
Nome: Vânia Salete Mirandolli 

CPF: 051.406.269-00 
 


