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CONTRATO N° 48/2015

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE
SÃO SEPÉ E A EMPRESA RH MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

o MUNICÍPIO DE SÃO SEPE - RS, Poder Executivo, pessoa jurídica de direito
público, com endereço na Rua Plácido Chiquiti, 900, na cidade de São Sepé/RS, inscrito no
CNPJ sob o n" 97.229.181/0001-64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
LEOCARLOS GIRARDELLO, brasileiro, casado, Biólogo, portador da RG n°. 1012634448
SJS/RS, CPF n°. 312.641.070-72, residente e domiciliado na Rua Antão de Farias, n° 892,
nesta cidade, de ora em diante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa RH
MEDICINA DO TRABALHO LTDA., CNPJ: 15.641.108/0001-30, sito Rodovia RST 509,
2045, sala 2, Bairro Pé de Plátano, CEP 97.110-620, representada pela senhora ROSIMARI
DOS SANTOS ROSSO, empresária de nacionalidade brasileira, portadora da Carteira de
Identidade RG 1075080001 expedida pela SJTC/RS, CPF 930.630.590-72, residente na Rua
Aron Fischmann 521, Bairro Don Antônio Reis, Santa Maria-RS, CEP 97.065-030, doravante
denominado CONTRATADO, celebram o presente Contrato, tendo em vista a Lei de
Licitações e Contratos Administrativos e em especial a Dispensa de Licitação n° 15/2015, e
nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto O presente contrato tem por objetivo a
Contratação de Médico credenciado pelo Ministério do Trabalho para avaliação de laudos
para ingresso no Serviço Público.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações do CONTRATADO compromete-se a:
• Assumir a responsabilidade por todas e quaisquer informações necessárias ou

solicitadas por autoridades constituídas referentes aos serviços e atendimentos prestados à
Contratante pela Contratada, no período de vigência do Contrato;

• Agendar as consultas clínicas ocupacionais e/ou os exames de auxílio diagnóstico
conforme Planej amento Anual de Exames Médicos;

• Cadastrar o servidor na secretaria médica conforme ordem de chegada;
• Elaborar o prontuário médico para registro da consulta na ficha clínica ocupacional;
• Realizar as consultas clínicas ocupacionais (admissional), para o número de

funcionários informados pela Secretaria Municipal de Administração;
• As consultas e exames admissionais, serão prestados na sede da Contratada, na

Rua Antão de Farias, 995 - Centro, São Sepé - RS, 97340-000;
• Preencher todos os itens da Ficha Clínica Ocupacional a saber: Identificação do

servidor, tipo de exame, hábitos de vida, antecedentes mórbidos, imunizações, anamnese
ocupacional, história ocupacional atual, acidentes de trabalho, história clínica atual, exame
físico, hipóteses diagnósticas e conclusão;

• Concluir pela aptidão ou inaptidão para função proposta, informando sua decisão e o
motivo que a determinam ao servidor;

• Preencher o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO em três vias que serão assinadas
pelo servidor. A 1a via será entregue a Contratante, a 2a via ao servidor e a 3a via será
arquivada junto ao prontuário médico;

• Emitir em receituário ou formulário específico, orientações ao Contratante (restrições
à atividade laboral, situações técnico ou legalmente incorretas a corrigir, riscos ambientais a
neutralizar, etc);
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• Atestar a aptidão física e mental para a função pretendida pelo Servidor, através de
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO;

CLÁUSULA TERCEIRA - Das obrigações do Contratante
• Enviar o servidor para exame admissional antes do efetivo início do contrato de

trabalho;
• Efetuar o pagamento dos exames e consultas no prazo previsto;
• Efetuar o pagamento correspondente a remissão de laudos de exames médicos e

atestados de saúde ocupacional - ASO;

CLÁUSULA QUARTA - Do Pagamento
Pela prestação dos serviços ora contratados, o CONTRA TANTE pagará ao

CONTRATADO, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), por exame, que deverão ser pagas até
o dia 10 (dez) de cada mês subsequente ao vencimento, através de apresentação de nota fiscal
eletrônica.

O Município pagará a Contratada, os exames e consultas realizadas, de acordo com o
número de servidores atendidos.

CLÁUSULA QUINTA - Da Dotação Orçamentária Os recursos financeiros
necessários à realização do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 03 - Secretaria Municipal de Administração
Projeto/Atividade: 2.011 - Manutenção da Administração
Código reduzido: 35 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso: 0001 Próprio

CLÁUSULA SEXTA - Da Vigência e da Prorrogação O presente Contrato tem
vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado mediante por igual período, através de Termo Aditivo, de acordo com o art. 57, II
da Lei n.? 8.666/93. Podendo também ser rescindido por qualquer das partes mediante prévia
comunicação expressa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Rescisão O presente contrato só poderá ser rescindido,
por razões extremas e de acordo entre as partes.

CLÁUSULA OITAVA - Disposições gerais
a) O presente Contrato poderá ser ajustado e/ ou modificado de acordo com eventuais

alterações ocorridas na legislação trabalhista/medicina do trabalho, no que conflitar com o
objeto contratual;

b) Consultas clínicas com especialistas, exames complementares e eventuais
avaliações quantitativas de agentes químicos serão efetuados após a aprovação dos
orçamentos específicos e cobrados quando realizados, com autorização da Contratante.

CLÁUSULA NONA - Da Legislação A legislação aplicável à execução deste
Contrato é composta pelas Leis Federais n.? 8.666/1993, n." 8.080/1990 e a Portaria do
Ministério da Saúde n." 1.472/1996.
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CLÁUSULA DÉCIMA - Do Foro
Elegem as partes do Foro da Comarca de São Sepé, para dirimir eventuais dúvidas

oriundas do presente contrato. E assim, por estarem ajustadas, assinam o presente instrumento
em 3 (três) vias de igual teor na prestação das testemunhas abaixo, para que produza seus
efeitos legais.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 2 de setembro de 2015.
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