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Contrato de Prestação de Serviços nº 35/2022 
 
 

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde 
Ref: Pregão Presencial nº 03/2022  
Processo Administrativo nº 424/2022 
Homologado: 30/03/2022 
Objeto: Serviços médicos 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ 

sob o nº 97.229.181/0001–64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, JOÃO 
LUIZ DOS SANTOS VARGAS, brasileiro, casado, Advogado, portador da RG nº 
3015051976 SJS/RS, CPF nº 176.930.630-72, residente e domiciliado na Rua 
Osvaldo Aranha, nº 1322, Centro, nesta cidade, doravante a seguir denominada 
CONTRATANTE, e a empresa SULZBACH & SULZBACH SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 34.324.584/0001-72, com sede na Rua Paris, nº 112, 
Bairro Jardim Europa, cidade de Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96.823-260, neste ato 
representado por seu representante legal a Srª. CAMILA GOMES CARPES, titular 
da carteira de identidade nº 1061501621 e do CPF nº 001.983.000-93, a seguir 
denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais 
legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras 
dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes: 
  

Cláusula primeira. Prestação de serviços médicos, clínico geral, para 
atuação nos programas desenvolvidos pela Secretaria de Saúde do Município, com 
carga horária conforme quadro abaixo, por profissional habilitado e registrado junto 
ao conselho respectivo: 

 
Item 

Cargo especialidades Quant. 
Valor hora 
referência 

Quantidade dias 
por semana 

Valor hora 
Total/Mês 

1 Médico Clínico Geral 40h 1 R$ 134,06 5 R$ 21.450,00 

2 Médico Clínico Geral 20h 2 R$ 134,06 5 R$ 21.450,00 

 Total global    R$ 42.900,00 

 
 Cláusula segunda. O Presente contrato regula-se por suas cláusulas, pelo 

edital ao qual se vincula, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 
direito privado.  

  
Cláusula terceira. O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) 

meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado.  
    
Cláusula quarta. Pela prestação dos serviços constantes do objeto deste 

contrato o Município pagará à contatada, até o 5º dia do mês subsequente, o valor 
de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais), mensais, sendo 
depositados no Banco: Unicred do Brasil (1161), agência: 1161, conta: 134617-2, 
conforme Pregão Presencial nº 03/2022, mediante nota fiscal.  

  
Parágrafo único. O valor constante do caput desta cláusula poderá ser 

reajustado, anualmente, com base no IPCA acumulado.  
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Cláusula quinta. Os contratantes poderão rescindir o presente contrato nos 
seguintes casos: 

a) amigavelmente por acordo entre as partes;  
b) requerimento de concordata ou falência da contratada;  
c) transferência do contrato a terceiros, sem prévio e escrito consentimento 

das partes;  
d) o Município poderá, também, rescindir o presente contrato nas hipóteses 

previstas nos artigos 77 e 78 e pelas formas do art. 79 da Lei Federal nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, alterada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.  

e) a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante aviso prévio, por 
escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, período em que serão inteiramente 
válidas todas as cláusulas deste instrumento.  

  
Cláusula sexta. O Município disponibilizará os materiais e condições 

necessárias a boa execução do objeto contratado.  
  
Cláusula sétima.  A contratada é responsável pelas obrigações trabalhistas e 

previdenciárias, decorrentes da relação empregatícia entre ela e seus prepostos e 
empregados que forem designados para a execução do objeto contratado.  

  
§ 1º.  As despesas com deslocamento e estadia dos prepostos junto a sede 

do Município serão de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada  
  
§ 2º. Os serviços serão prestados junto a unidade básica de saúde, hospital 

municipal, na sede do contratante, em visitas domiciliares ou onde se fizer 
necessário, conforme cronograma e planejamento da Secretaria Municipal de 
Saúde, cabendo ao Município disponibilizar a estrutura, materiais e condições 
necessárias e boa execução do objeto contratado.  

  
Cláusula oitava. As despesas do Município decorrente do presente contrato 

correrão inicialmente por conta da seguinte dotação orçamentária:  
Órgão: 07;  
Unidade: 07;  
Atividade: 2285;  
Rubrica: 10296;  
Desdobramento: 3.3.90.39.99.06;  
Fonte Recurso: 0040; e  
Conta Contábil: 3671. 
  
Cláusula nova.  Regula-se também este contrato pelo disposto na Lei nº 

8666/93 e suas alterações legais.  
      
Cláusula décima. A contratada deverá disponibilizar ao município contratante 

profissional legalmente habilitado para prestação dos serviços contratados.  
  
Cláusula décima primeira. O(s) profissional(is) deverá(ao) estar 

regularmente inscrito(s) na entidade da categoria, como sendo no Conselho 
Regional de Medicina.  

 
 Cláusula décima segunda. Os profissionais a serem designados para a 

execução dos serviços contratados deverão observar rigorosamente as orientações 
expedidas pela Secretaria Municipal de Saúde.  
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 Cláusula décima terceira. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sepé, para 
dirimir quaisquer dúvidas que do presente possam surgir.  

 
E, por estarem, justos e contratados, lavrou-se o presente, em três vias de 

igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme é assinado e entregue as 
partes contratantes para que surta seus efeitos.  

 
Gabinete do Prefeito municipal, em 31 de março de 2022. 

 
 

 
João Luiz dos Santos Vargas 

Prefeito Municipal 
Contratante 

Camila Gomes Carpes 
Sulzbach & Sulzbach Serviços Médicos Ltda 

Contratada 

 
 
Testemunhas: __________________________     ___________________________ 
  


