
CON^RATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE INTERNAÇÃO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO

TERAPÊUTICO DE GABRIELLA DOTTA QUE ENTRE SI

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO

SUL E A PPA - PROJETO PRO AUTISTA LTDA. , NO VALOR

DE R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro 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,

3 andar. Bairro Santa Paula, neste ato representada pela Secretária de

Saúde, (devidamente qualificada no Termo de Ciência e de Notificação),

doravante denominados simplesmente "CONTRATANTE", e, de outro lado, a

empresa PPA - PROJETO PRO AUTISTA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n

16.959.972/0001-48, com sede na Estrada Municipal Toshio Furuya s/n, Sitio

São Jorge, Bairro Ponte Alta, Atibaia, SP, CEP 12952-826, neste ato

representado por seu sócio, (devidamente qualificado no Termo de Ciência e

de Notificação), doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", as quais

na presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas, e na melhor forma

de direito, declaram firmar o presente contrato de prestação de serviços,

mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: 0 presente contrato tem por objeto a contratação de uma
vaga na clinica especializada da PPA - Projeto Pro Autista Ltda, des^finada

a internação de Gabriela Dotta, para que receba tratamento
psiquiátrico e terapêutico, constando da manutenção em amBXénte (fecjhado e

monitorado, conforme proposta anexada às fls. N10 do processo

administrativo 4192/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: 0 prazo estimado para vigência do presente contrato é de

12 (doze) meses, tendo sua execução iniciado em 04 de maio de 2021, podendo

ser prorrogado no caso de persistir a situação que originou a presente

contratação, ficando, no entanto rescindido antecipadamente e

amigavelmente,  de  acordo  com o  estado  de  saúde  da  paciente  e  por
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determinação médica e/ou judicial, atendendo-se os limites e formalidades

estabelecidos no artigo 57 da Lei Federal n 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: 0 preço total previsto para a execução dos serviços é de

R$ R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), sendo que o custo

mensal da internação é de R$ 12.000,00. (Doze mil reais).

Parágrafo único: No caso de a paciente não ficar o mês inteiro internada,

serão pagos os efetivos dias em que a mesma permanecer na clínica.

CLÁUSULA QUARTA: Não haverá reajuste pelo período de 12 (doze) meses, nos

termos do disposto da legislação vigente, sendo que, no caso de prorrogação

do prazo pactuado, os valores serão reajustados pela variação do IGPM da

FGV.

CLÁUSULA QUINTA: O pagamento será efetuado através de boleto bancário que

será enviado pelo correio à CONTRATANTE, com vencimento no dia 15 de cada

mês, acompanhado da nota fiscal/fatura, da documentação hábil e da

certificação/atestação da Unidade Requisitante.

CLÁUSULA SEXTA: Havendo divergência ou erro na emissão dos documentos

fiscais, ficará interrompido o prazo para pagamento, sendo iniciada nova

contagem somente após a regularização da documentação.

CLÁUSULA SÉTIMA: O fornecimento de medicamentos, roupas e demai

necessários à manutenção da paciente serão de responsabil^^sK^^cla f^mília,

conforme determinado judicialmente.

CLÁUSULA OITAVA: São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:

a) Executar as ações a que se refere a cláusula primeira, de acordo com o

presente contrato;

b) Zelar pela manutenção dos padrões de qualidade do serviço prestado,

de acordo com as diretrizes técnicas e operacionais definidas em

parceria com a CONTRATANTE.
c) Proporcionar à paciente Gabriela Dotta, uma vaga para sua internação,

com amplas e iguais condições de acessos abrangidos pelos serviços

prestados pela clínica CONTRATADA, sem discriminação de qualquer natureza.
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d)Assegurar  à  Prefeitura  CONTRATANTE,  através  de  equipe  técnica,  as

condições  necessárias  ao acompanhamento,  à supervisão e avaliação  do

desenvolvimento  da  execução  das  atividades  objeto  deste  contrato,

adequando-se aos parâmetros e requisitos mínimos exigidos.

e)Manter recursos humanos, materiais e equipamentos sociais adequados e

compatíveis com o atendimento dos serviços que se obriga a prestar, com

vistas ao alcance dos objetivos deste contrato.

f)Acompanhar os quadros de evolução da interna, juntamente com a equipe

técnica da CONTRATANTE.

g)Viabilizar o acesso ao paciente dos serviços oferecidos e ao conteúdo da

proposta de trabalho da CONTRATADA, garantida a qualidade e a finalidade do

tratamento da patologia da qual é portador o cidadão a ser internado.

h) Manter o quadro de internos compatível com as especificações descritas

na cláusula primeira, de forma a dar plenas condições de realização do

objeto contratado.

i) Apresentar à CONTRATANTE, relatório das atividades desenvolvidas em prol

do paciente e sua assimilação com a terapeuta aplicada.

j) Correrá por conta da CONTRATADA a responsabilidade pelo pagamento dos

encargos fiscais,  comerciais,  trabalhistas,  fretes,  seguros,  tributos e

outros que decorram dos  compromissos assumidos neste contrato,  não se

obrigando a CONTRATANTE a fazer-lhe restituições ou reembolsos de quaisquer

valores despendidos com esses pagamentos.

k) Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados à CONTRATANTE ou a

terceiros,  decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato,  não

excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a  fiscalização  e  o

acompanhamento realizado pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA: Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas rel^tivas

a execução do contrato, todos os custos, impostos, t^^faS^^I^(^3"s de

administração, benefícios, seguro, transporte, frete, combustível./mão de

obra, demais obrigações e encargos fiscais, tributários, trabalhistas,

previdenciários, ou qualquer outro seja a que título for.

CLÁUSULA DÉCIMA: A CONTRATANTE se reserva no direito de fiscalizar a

execução contratual, por meio do Gestor do Contrato, zelando pelo fiel

cumprimento do presente contrato, promovendo seu recebimento, conferindo a

qualidade, especificação exigida dos mesmos, assim como os preços

apresentados.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Das sanções e rescisão do contrato, as partes

pactuam:
1)Pela inexecução total do contrato, será aplicada à CONTRATADA a multa de

20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.

2)Pela inexecução parcial do contrato será aplicada a CONTRATADA a multa

de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

3)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.

4)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  prejuizo  para  a

Administração.

5)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.
6)Ficará  mantida  a  inidoneidade  enquanto  perdurarem  os  motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

7)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.

8)As multas a que aludem os itens 1 e 2, não impedem que

rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sançõe

Leis Federais e Municipais.

9)O 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.

10)A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo não afasta

a responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do
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objeto ou pela inadimplência, podendo ser exigido pela CONTRATANTE o

ressarcimento dos prejuízos causados.

11)A ocorrência de caso fortuito e força maior, impeditiva da execução do

contrato, poderá ensejar, a critério da CONTRATANTE, suspensão ou rescisão

do ajuste.

12)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.

13)0 presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por decisão

médica e/ou judicial, sem qualquer imposição de multa às partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos

preços e nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que

lhe forem determinados, nos termos do estabelecido no art. 65 da Lei

Federal n 8.666/93.

Parágrafo único: A execução dos serviços extracontratuais só deverá ser

iniciada pela CONTRATADA quando da expedição da respectiva autorização

mediante Termo Aditivo de Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Este contrato foi firmado em decorrência de

decisão judicial, com fulcro em inexigibilidade de licitação prevista no

artigo 25, caput, da Lei Federal 8.666/93, conforme consta do processo

administrativos n 4192/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:  As  despesas  decorrentes  do  presente  cont^feto

correrão por conta da verba n  02.12.01.10.302.0550.2.0

consignada no orçamento vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 0 gestor do presente contrato será indicado no

Termo de Indicação de Gestor, nos termos da Lei de Licitações em seu artigo

67 e parágrafos, a qual será responsável pelo acompanhamento e fiscalização

da execução do presente, procedendo aos registros das ocorrências e

adotando as providências necessárias, ao fiel cumprimento do ajuste, bem

como, se responsabilizará pela vigência com o conseqüente controle dos

prazos de início e término contratual, eventual prorrogação, aditamentos e

instauração de novo processo de licitação, caso seja deliberado pela

continuidade dos serviços ou fornecimento.
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OBS.: as testemunhas estão devidamente qualificadas no Termo de Ciência e
Notificação.

Testemunhas:

D>SI2)

Projeto Pró Autista
PPA

Secretra.MunicipadtóSaúdePPA Prtda. EPP
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de São Caetano do Sul,

com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja

para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas deste contrato.

E assim, por estarem de comum acordo, eu M.C.C, lavrei o presente contrato,

que lido e achado conforme vai devidamente assinado pelas partes e pelas

testemunhas a tudo presentes para que o mesmo produza efeitos de Lei e de

Direito.

São Caetano do Sul, 04 de maio  de  2021.
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