
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS  

RUA MANOEL ANDRADE, 12, Centro, BOM JESUS/RN CEP: 59270000 CNPJ: 08.002.404/0001-26  

 

TERMO DE 

CONTRATO  

  
 

 
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil 

 

INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017 

Contrato nº 29/2017 / Processo Licitatório nº 031/2017 

 

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN, PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.002.404/0001-26, com sede à Rua Manoel Andrade, 12, Centro na 

cidade de Bom Jesus/RN, neste ato representado pelo prefeito Sr. Clécio da Câmara Azevedo, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado na Fazenda Santa Rita nº 100 – Zona Rural – Bom 

Jesus/RN, nos termos do inexigibilidade nº 005/2017, CONTRATA, através do presente, a empresa I. 

M. M. VARELA LABORATORIO – ME, inscrita sob CNPJ nº 12.644.969/0002-65, aqui representada 

por sua sócia Maria Sueli Alves da Silva, brasileira, casada, bioquímica, portadora da Carteira de 

Identidade nº 1.327.543/SSP-RN, CPF nº 023.318.624-23, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

LABORATORIAIS, de acordo com as seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O CONTRATADO prestará serviço ao Município de BOM JESUS/RN, mediante 

encaminhamento através de requisição ou formulário próprio, oriundo da rede pública municipal de 

saúde de BOM JESUS/RN, obedecendo a tabela do SUS – SIGTAP, disponibilizada pela Secretaria 

Municipal de Saúde, devidamente autorizada pela mesma, os exames constates na Tabela SUS – 

SIGTAP. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO O CONTRATO terá vigência de 12 (Doze) meses, a partir da assinatura 

da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, limitado a 60 (Sessenta) meses, 

mediante justificativa da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO 

2.1. O preço ajustado entre as partes para os procedimentos descritos na Cláusula Primeira, são 

os praticados conforme tabela do SUS – SIGTAP, os quais serão reajustados anualmente pela 

Secretaria Municipal de Saúde, e aceito pelo CONTRATADO, estando inclusos taxas de administração, 

gastos com materiais, manutenção, impostos, taxas e outros dispêndios necessários à realização do 

objeto contratado. 

2.2. O presente contrato tem valor estimado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem pagos 

conforme emissão de nota fiscal autorizada pelo gestor.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

3. O Município de BOM JESUS/RN tem a obrigação de: 



3.1. Efetuar o pagamento dos procedimentos executados ao CONTRATADO, nos valores 

constantes da tabela da Cláusula Primeira deste instrumento - Preços Públicos - até o dia 10 (Dez) do  

 

mês subsequente da realização dos serviços, mediante a apresentação das requisições autorizadas e 

assinadas pelo usuário, bem como, a competente fatura emitida pelo CONTRATADO, em documento 

fiscal idôneo ou equivalente. 

3.2. O Município reserva-se o direito de fiscalizar de forma permanente, a prestação dos serviços 

realizados pelo CONTRATADO, podendo proceder ao descredenciamento, em caso de má prestação, 

verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 

3.3. Efetuar a conferência técnica e administrativa das faturas e requisições apresentadas. 

3.4. Fornecer formulários de receituários, requisições e atestados para o CONTRATADO utilizar 

em seu consultório ou clínica particular, quando em atendimento a usuários do SUS, e exclusivamente a 

estes. 

3.5. Fica vedado ao Município o pagamento de procedimentos que não tiverem devidamente 

descritos nas requisições próprias e não constarem no verso à assinatura do usuário. 

3.6. No caso de haver mais de um prestador CONTRATADO para o mesmo serviço de saúde, o 

Município não poderá indicar nominalmente às clinicas ou profissionais, devendo dispor de relação 

constando o nome, endereço e telefone de todos os serviços CONTRATADOS, sendo a escolha do 

prestador dos serviços EXCLUSIVA do Usuário da rede municipal de saúde. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

4. São obrigações do CONTRATADO 

4.1. Atender todos os encaminhamentos habilitados pelo instrumento apresentado, feitos pela 

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bom Jesus/RN, através das requisições próprias, 

devidamente autorizadas pela autoridade competente. 

4.2. Preencher com clareza e exatidão todos os campos das requisições, atestados, receituários 

e demais formulários e documentos fornecidos pelo Município. 

4.3. Utilizar os documentos referidos no Item 02 somente para usuários do SUS. 

4.4. É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO, a utilização de pessoal 

(profissional bioquímico/farmacêutico, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, 

administrativos, outros), para a realização dos procedimentos constantes deste instrumento, incluídos 

encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes do vínculo empregatício, 

cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos ao Município. 

4.5. É de responsabilidade do CONTRATADO todos os encargos trabalhistas previdenciários, 

sociais, fiscais e comerciais resultantes da prestação de serviços a ser realizada por este, dentro do 

consultório e/ou clínica particular. 

4.6. O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciamento será efetuado mensalmente, 

de acordo com os valores estipulados na tabela da cláusula primeira deste instrumento, com a devida 

comprovação dos encaminhamentos, até o dia 10 (Dez) do mês subsequente, tendo em conta o número 

de exames efetivamente realizados, por encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município, em requisições próprias, devidamente autorizadas, acompanhadas da respectiva fatura 

emitida pelo CONTRATADO, em documento fiscal idôneo ou equivalente, anexando relação dos 

usuários atendidos, com o nome completo e origem da execução do objeto para o qual foi contratado. 



4.7. Comunicar com antecedência de 10 (Dez) dias, a não disponibilidade de prestar serviços de 

saúde por motivos particulares, definindo o período do não atendimento. 

 

4.8. O atendimento ao usuário deve ter o tempo ideal para que o profissional realize coletas para 

os exames laboratoriais, proporcionando ao paciente a mesma qualidade oferecida a outros convênios 

ou credenciamentos. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. Em caso de atraso na entrega dos documentos pelo CONTRATADO, o pagamento feito 

pelo Município será retardado proporcionalmente. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

6.1. Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá cobrar do usuário qualquer importância, 

referente aos serviços constantes de requisição ou ordem de serviço emitida pelo Município, implicando 

em descredenciamento obrigatório, com as demais cominações legais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

7.1. O Município reserva-se o direito de após a conferência técnica e administrativa dos 

documentos apresentados, efetuada pela Equipe da Secretaria Municipal de Saúde, ou por profissional 

habilitado indicado para tal função, solicitar perícias e informações adicionais, em justificando, glosar 

despesas e procedimentos. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

8.1. A remuneração recebida pelo CONTRATADO não gerará direito adquirido, não 

caracterizando vínculo de natureza trabalhista e previdenciária para o Município de Bom Jesus. 

 

CLÁUSULA NONA 

9.1. O presente contrato poderá ser revogado a qualquer momento, a bem do interesse público, 

por parte do Município de Bom Jesus/RN sem que haja direito a indenização por parte do 

CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

10.1. O CONTRATADO poderá descredenciar-se, devendo comunicar ao Município com 30 

(Trinta) dias de antecedência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

11.1. O CONTRATADO não poderá delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os 

serviços constantes deste termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Pela inexecução total ou parcial do instrumento contratual o CONTRATADO sujeitar-se-á as 

seguintes sanções: 

12.1. Advertência. 



 

 

 

 

12.2. Multa por inexecução contratual parcial, até o limite de 20% (Vinte por cento) do valor já 

faturado, correspondente à gravidade da infração, garantida ao CONTRATADO ampla e prévia defesa, 

nos termos do Art. 87 da Lei 8666/93. 

12.3. Multa por inexecução contratual de 5% (Cinco por cento) do valor já faturado, cabível na 

rescisão contratual por culpa do CONTRATADO. 

12.4. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, pelo prazo de até 02 (Dois) anos. 

12.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

13.1. As despesas decorrentes do presente CONTRATO correrão por conta da Seguinte 

Dotação Orçamentária: 

08.701.10.302.0102.2036 – Programa Municipal de Assistência de Média e Alta 

Complexidade - MAC 

Fonte: 01650 

Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

14.1. Fica o CONTRATADO responsável civil e criminalmente, por todo e qualquer dano 

decorrente da execução do objeto contratado e, especialmente, por eventuais acidentes pessoais, 

devendo, para tanto, estar assegurado por apólice. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

15.1. Fica eleito o foro da COMARCA DE MACAÍBA para dirimir qualquer dúvida oriunda do 

presente Termo de Contrato de Credenciamento, o qual será emitido em 03 (três) vias de igual teor, 

sendo devidamente assinado pelas partes interessadas, na presença de duas testemunhas. 

 

Bom Jesus/RN, 02 de março de 2017 

 
 

Clécio da Câmara Azevedo 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 

 
 

Maria Sueli Alves da Silva 
CPF: 023.318.624-23 

Contratada 
 

Testemunhas:  
 
________________________________________________ 
Nome  
CPF:  
 



________________________________________________ 
Nome: 
CPF: 

 


