
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 67.360.438/0001-51 

Av.: Uriel de Oliveira César, 47 – Fone/Fax: (15) 3548-1115 

CEP: 18.385-000 – Itapirapuã Paulista – São Paulo 

 

CONTRATO N.º 019/2019, DE 13 DE MAIO DE 2019. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA, com sede na cidade de 

ITAPIRAPUÃ PAULISTA - SP, na Av. Uriel de Oliveira César, 47, Centro, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 67.360.438/0001-51,  doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo Senhor JOÃO BATISTA DE ALMEIDA CESAR, Prefeito Municipal, 

brasileiro, casado, portador do RG nº. 15.349.891 SSP/SP, CPF. 841.893.479-49, residente e 

domiciliado no Bairro Umbaúba, Sitio Olho d”água 02, no município de Itapirapuã Paulista - 

SP, de um lado, e, do outro a Empresa PEDRO FIGUEIRA LOCATELLI EIRELI EPP, 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com sede na Rua David  Carlos 

Mackinght, nº. 35 – Jardim Paraíso, no município de Apiaí/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º. 

33.566.633/0001-10, neste ato representada pelo Senhor Pedro Figueira Locatelli, portador da 

carteira de identidade n.º. 09.742.142-4 IFP/RJ e CPF n.º. 045.293.807-42, residente e 

domiciliado à Praça Santa Ana, nº 13 – Itapirapuã Paulista- SP, celebram o presente Contrato, 

após a realização de licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL sob o n.º 010/2019 

e de conformidade com o disposto, sujeitando-se às normas preconizadas na Lei n.º 8.666, de 

21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 

ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA 

REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA, conforme apurado no 

Pregão Presencial n.º 010/2019 e descrito abaixo: 

 

QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 
QTD 

PERÍODO DA 

EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

VALOR 

MENSAL 

VALOR 

GLOBAL 

(12 meses) 

Clínico Geral 01 

Dias úteis de segunda a 

sexta-feira das 8h às 17h.  

 

Bem como período 

noturno, sábados, 

domingos e feriados (24 

horas em sobreaviso) 

30.000,00 360.000,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1 - A prestação dos serviços deverá ser iniciada em, no máximo, 01 (um) dia útil, contado a 

partir do recebimento da solicitação. 

2.2 - Os serviços serão executados de acordo com o Anexo I – Termo de Referência. 

2.2.1 - Para a perfeita execução dos serviços, objeto deste instrumento, será facultado à 

Contratada acesso a todas as informações, documentos e pessoas que se se mostrarem 

necessárias, devendo a Prefeitura viabilizar esse acesso. 

2.2.2 - Na hipótese de serem constatadas irregularidades não sanadas na forma de execução 

dos serviços, objeto deste instrumento, o fato será reduzido a termo e encaminhado à 

autoridade competente para procedimento inerente à aplicação das penalidades. 

2.3 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 
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a) se disser respeito à desídia na execução dos serviços contratados, realizando as consultas e 

atendimentos sem a observação do zelo e maestria esperados, rejeitá-lo no todo ou em parte, 

determinando sua retificação ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 

b) se disser respeito à falta de comparecimento do(s) profissional(is) da contratada aos 

plantões designados, caracterizado pelo atraso em mais de 20 (vinte) minutos ou o tratamento 

dos pacientes fora dos parâmetros de boa educação e cordialidade, assim como, a realização 

de consultas em número menor do estabelecido, determinar a substituição do profissional e/ou 

adequação de seu comportamento, bem como do número de consultas realizadas em cada 

plantão ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de substituição do profissional e/ou adequação de seu comportamento ou do 

número de consultas realizadas por plantão, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contados da notificação 

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

c) aplicação das penalidades da Cláusula Décima do Contrato. 

2.4. A empresa vencedora se compromete a executar os serviços com prioridade de 

atendimento tendo em vista o interesse público. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

3.1. Prestar os serviços, objeto desta licitação, de acordo com as especificações contidas no 

Edital e anexos; 

3.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre a 

prestação dos serviços; 

3.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

3.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor contratado; 

3.5. Comunicar à Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 

interferir na prestação dos serviços objetivado na presente licitação; 

3.6. Responder por danos materiais e físicos, causados por seus empregados, diretamente à 

Prefeitura Municipal de Itapirapuã Paulista ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo; 

3.7. Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e 

comunicações formais; 

3.8. Dispor de mão-de-obra qualificada para a realização dos serviços; 

3.9. Responsabilizar-se por todos os tributos, inclusive taxas, contribuições fiscais e 

parafiscais, frete e demais encargos previdenciários e trabalhistas que sejam devidos em 

decorrência da execução do objeto da presente contratação, recolhendo-os sem direito a 

reembolso. 

3.10 Atender com qualidade todos os munícipes que comparecerem ao sistema de saúde 

Municipal, dedicando-lhes atenção e cuidando para que suas necessidades sejam atendidas e 

suas patologias resolvidas ou encaminhadas; 

3.11. Responsabilizar-se pelos erros médicos que porventura possam acontecer, tanto civil 

como criminalmente, bem como pelo pagamento de todos os encargos tributários e sociais, 

previdenciários e trabalhistas incidentes na execução dos serviços ora prestados; 

3.12 Respeitar as normas, regulamentos e protocolos vigentes na rede municipal de saúde de 

Itapirapuã Paulista; 

3.13. Relacionar-se com os funcionários da rede com respeito e harmonia; 
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3.14 Ter critério nos encaminhamentos e nos pedidos de exames; 

3.15. Emitir relatórios dos serviços prestados para que esses possam ser medidos e avaliados 

pela contratante; 

3.16. Emitir as notas fiscais relativas aos serviços prestados; 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

4.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação; 

4.2. Aplicar à Contratada as penalidades, quando for o caso; 

4.3. Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 

execução do contrato; 

4.4. Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no 

setor competente; 

4.5. Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de qualquer sanção; 

4.6. Colocar à disposição da Contratada as informações e meios necessários para a realização 

do objeto do presente contrato; 

4.7. Dar condições para a Contratada executar o objeto do contrato de acordo com os padrões 

estabelecidos; 

4.8. Notificar por escrito à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES 

 

5.1. A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato, 

ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei n° 10.520/02, bem como aos arts. 86 e 

87 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, especialmente de: 

5.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste pregão, a Prefeitura Municipal de 

Itapirapuã Paulista, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor as 

seguintes sanções: 

5.2.1. Advertência; 

5.2.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução total do 

objeto, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

5.2.3. Multa de 1% (um por cento) do valor dos serviços não prestados, no caso de inexecução 

parcial do objeto, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação 

oficial; 

5.2.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Itapirapuã Paulista, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

5.3. Aplicam-se ao licitante vencedor as sanções constantes do item anterior, em razão das 

seguintes ocorrências:  

5.3.1. Atraso na prestação dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito; 

5.3.2. Descumprir com as obrigações estabelecidas neste edital; 

5.3.3. Deixar de entregar documentação exigida para o presente certame; 

5.3.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste pregão; 

5.3.5. Não mantiver as condições da proposta, injustificadamente; 

5.3.6. Deixar de assinar o instrumento de contrato ou se recusar a retirar a nota de empenho; 

5.4. Declaração de Inidoneidade de licitar e de contratar com a Administração Pública em 

geral, garantido o direito de ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
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penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes, o licitante que: 

5.4.1. Apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 

5.4.2. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

5.4.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

5.4.4. Fizer declaração falsa; 

5.4.5. Cometer fraude fiscal. 

5.5. Além das penalidades citadas, o licitante vencedor ficará sujeito, no que couber, as 

demais penalidades previstas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

5.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 

pela Prefeitura Municipal de Itapirapuã Paulista, o licitante vencedor ficará isento das 

penalidades mencionadas. 

5.7. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Itapirapuã Paulista e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será cominada de acordo 

com a gravidade da conduta praticada, bem como, poderão ser aplicadas ao licitante vencedor 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

5.8. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

5.9. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A 

penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer 

das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 

5.10. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento 

não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 

5.11. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis 

contados da data da intimação do interessado.  

5.12. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis 

da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 

5.13. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 

descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

5.14. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 

penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 

informando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspondente. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DESPESA 

 

6.1. As despesas decorrentes com a prestação dos serviços correrão por conta dos recursos 

consignados no orçamento vigente através das dotações: 

 

01 06 Saúde 

01 06 61 Fundo Municipal de Saúde 

Ficha 181: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Ficha 183: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO 
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7.1. O valor global do presente Contrato importa em R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais), perfazendo o valor mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando os 

valores unitários indicados na cláusula primeira. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

 

8.1. A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura, prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

8.2. Havendo prorrogação do contrato, o valor poderá ser reajustado, aplicando-se a variação 

do IPCA do período de 12 meses. 

 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

 

9.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA publicará o extrato 

do Contrato em Jornal de Circulação Regional, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS  

 

10.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 (e 

suas alterações), que deverá ser comprovado pela Contratada e aprovado pela Contratante.  

10.1.1. O equilíbrio de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Administração a 

partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de 

documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da 

protocolização do requerimento e nunca de forma não retroativa. 

10.2. A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e 

cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto 

no art. 65, inciso I e § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93. 

10.3. Nos preços contratados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, 

impostos, taxas, fretes, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à prestação dos serviços, 

bem, assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

 

11.1. Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados, mensalmente, em até 30 (trinta) 

dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, acompanhado do relatório de 

execução dos serviços, devidamente atestados por servidor responsável. A Secretaria 

Municipal de Saúde por sua vez, revisará as faturas e os documentos recebidos, para posterior 

encaminhamento ao órgão responsável pelo pagamento.  

11.2. O pagamento será através de quitação de boleto de cobrança bancária, crédito em conta 

corrente. 

11.3. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por 

parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que 

o problema seja definitivamente sanado. 

11.4. A cada pagamento a ser efetuado pela PREFEITURA DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA, a 

CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade fiscal, especificamente com relação a 

Fazenda Nacional e FGTS.  
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11.5. Em eventuais atrasos no pagamento, quando por culpa da Prefeitura, o valor devido será 

atualizado, da data do vencimento à do efetivo pagamento, pela variação percentual do IPCA 

Esp. IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística ou outro índice que venha substituí-lo. 

11.6. A Prefeitura Municipal de Itapirapuã Paulista reserva-se o direito de recusar o 

pagamento se, no ato da atestação, os serviços prestados não estiverem em perfeitas condições 

de uso com as especificações apresentadas e aceitas. 

11.7. A Prefeitura Municipal de Itapirapuã Paulista poderá deduzir da importância a pagar os 

valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo licitante nos termos deste 

pregão. 

11.8. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços 

ou compensação financeira. 

11.9. Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas de seguros, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciárias decorrentes da execução dos serviços. 

11.10. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 

seu vencimento começará a fluir da data de sua reapresentação.  

11.11. A Prefeitura pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à licitante vencedora, 

vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

11.12. A contratada deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, emitida sem 

rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a 

respectiva Agência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

12.1. Ficam por força deste instrumento, as partes sujeitas aos termos da Lei n.º 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO 
13.1. A inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas na cláusula anterior e das demais consequências previstas em lei ou regulamento, 

enseja a sua rescisão por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, independentemente de 

notificação prévia, devendo o ato ser formalmente motivado nos autos do processo e estando 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

13.2. É justo motivo para a rescisão do Contrato a ocorrência das situações previstas no artigo 

78, incisos I a XVII e respectivos parágrafos da Lei n.º 8.666/93, atualizada pela Lei n.º 

8.883/94, arcando, a parte que der causa à rescisão, com as consequências contratuais e as 

previstas em Lei ou regulamento. 

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em rescindir 

administrativamente este ajuste, conforme previsão do artigo 77 da Lei n.º 8.666/93, 

atualizada pelas Leis n.ºs 8.883/94 e 9.648/98. 

13.4. Além de outras penalidades que possam ser cabíveis, a CONTRATANTE poderá 

aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas no artigo 87 e seguintes da Lei n.º 

8.666/93, atualizada pelas Leis n.ºs 8.883/94 e 9.648/98. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1. O Foro do presente Contrato é o da cidade de APIAÍ/SP, com renúncia expressa de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem assim justos e acordados com tudo o que aqui foi expresso, firmam o presente 

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para 

que produza os efeitos legais necessários. 

 

Itapirapuã Paulista, em 13 de Maio de 2.019. 

 

 

_____________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUA PAULISTA 

João Batista de Almeida Cesar – Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

 

_______________________________________________ 

PEDRO FIGUEIRA LOCATELLI EIRELI EPP  

Pedro Figueira Locatelli - Proprietário 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1._____________________________________________RG. _________________________  

 

2._____________________________________________RG. _________________________ 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA 

CONTRATADO: PEDRO FIGUEIRA LOCATELLI EIRELI EPP 

CONTRATO Nº: 019/2019 

 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO 

GERAL, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  

1. Estamos CIENTES de que:  

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 

Resolução nº 01/2011 do TCESP;  

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código 

de Processo Civil;  

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá 

ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.  

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:  

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação;  

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  

 

Itapirapuã Paulista, em 13 de Maio de 2.019. 

 

 

_____________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUA PAULISTA 

João Batista de Almeida Cesar – Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

 

_______________________________________________ 

PEDRO FIGUEIRA LOCATELLI EIRELI EPP  

Pedro Figueira Locatelli - Proprietário 

CONTRATADA 


