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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 93/2018 
 
 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM HOME CARE. 

 
 

O Município de Monte Alto, Estado de São Paulo, pessoa 
jurídica de direito público, com sede à Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, n.º 1.390, 
inscrita no CNPJ sob n.º 51.816.247/0001-11, neste ato representado pelo seu 
Prefeito Municipal, JOÃO PAULO DE CAMARGO VICTÓRIO RODRIGUES, 
portador do CPF nº 019.880.818-66 e RG 8.448.326, doravante denominado, 
simplesmente, CONTRATANTE, e a empresa “RECANTO VIDA PROTEGIDA 
S/S LTDA”, inscrita no CNPJ/MF nº. 22.400.453/0001-48, situada à Rua Benedito 
Aparecido de Carvalho, nº 20, Parque Cosmo, Monte Alto/SP, CEP: 15910-000, 
telefone (16) 3243 3826, neste ato representada pelos senhores: EDNILSON 
MARTINS DE PAULO, portador do RG n° 27.668-999-9 SSP/SP e CPF/MF n° 
162.166.408-28, APARECIDA DAS GRAÇAS CUSTÓDIO BRAGA, portadora do 
RG n° 25.944.221-5 e CPF/MF n° 157.047.808-22 e EHIDI KONDO, portador do 
RG n° 6.610.804 e CPF/MF n° 000.635.548-01, conforme Dispensa de Licitação nº 
18/2018, daqui por diante, denominada simplesmente, CONTRATADA, tendo em 
vista as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, celebram o presente contrato, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
     
 

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1 - Constitui objeto do presente contrato a prestação de 
serviços profissionais em Home Care, para o fornecimento de acompanhante para 
o paciente transplantado Rivair dos Santos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA E EXECUÇÃO DO SERVIÇO  

 
 

2.1 – Os serviços deverão ser executados conforme as 
especificações e condições estabelecidas neste ajuste, sob o regime de execução 
indireta. 

 
2.1.1 – Os serviços poderão ser desenvolvidos por um ou mais 

profissionais. 
 
2.2 - A CONTRATADA deverá observar as seguintes 

condições gerais: 
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a) fornecer acompanhantes vinte e quatro horas por dia para o 
paciente; 

 
b) A CONTRATADA se responsabilizará por qualquer 

iatrogenia, negligência, imprudência ou imperícia ocorrida durante a prestação de 
serviço; 

 
c) O serviço será executado no Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto de após a alta do paciente, no GATMO – Grupo de Apoio aos 
Transplantados de Medula Óssea. 

 
2.3 - A CONTRATADA ficará sujeita a fiscalização nos limites 

dessa contratação, obrigando-se a prestar todos os esclarecimentos porventura 
requeridos pelo CONTRATANTE;  

 
2.4 - A existência da fiscalização de nenhum modo diminui ou 

altera a responsabilidade da CONTRATADA, na prestação de serviços a serem 
executados;  

 
2.5 – A Secretaria de Saúde do CONTRATANTE será a 

responsável pelo recebimento da obrigação contratada, devendo providenciar, 
mensalmente, o competente termo de recebimento dos serviços, com o poder de 
receber ou rejeitar a prestação defeituosa. 

 
2.6 - Será vedado à CONTRATADA subcontratar ou transferir o 

contrato, sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, de acordo com 
o artigo 72, da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações dadas pela Lei federal nº 
9.648/98, não cabendo a cessão ou sub-rogação de direitos e deveres. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
 

3.1 – Pela integral execução do presente ajuste, a 
CONTRATADA receberá o valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 

 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
 
4.1 - Os pagamentos do valor contratado serão processados 

em quatro parcelas, na seguinte conformidade: 
 
4.1.1 – As três primeiras parcelas, no valor de R$ 7.200,00 

(sete mi e duzentos reais), a cada 30 dias, no 10º (décimo) dia subsequente ao da 
prestação e recebimento dos serviços. 
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4.1.2 – A quarta e última parcela, no valor de R$ 2.400,00 (doi 
mil e quatrocentos reais), no 10º (décimo) dia subsequente à conclusão da 
prestação e recebimento dos serviços. 

   
4.2 – A liberação do pagamento estará condicionada, sempre, à 

aprovação do Secretário de Finanças do CONTRATANTE e ao atendimento 
rigoroso do disposto na retro cláusula segunda. 
   
    

 CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 
 
5.1 – A prestação de serviço do objeto contratado terá início a 

partir da realização da cirurgia do paciente, oportunidade que será emitido o 
Termo de Inicio de Serviços pela Secretaria de Saúde do CONTRATANTE.  

 
 5.2 - A conclusão da prestação do serviço, em perfeito 

atendimento às obrigações estabelecidas neste contrato, deverá ocorrer no prazo 
de 100 (cem) dias, contado a partir da realização da cirurgia. 

 
5.3 - Face aos procedimentos do Hospital das Clinicas de 

Ribeirão Preto para a realização do procedimento cirúrgico, a vigência deste termo 
corresponde ao período de 180 (cento e oitenta) dias. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
6.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias 
na execução dos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial do contrato. 

 
 

CLÁUSULA SETIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
7.1 - Fica dispensada a prestação de garantia contratual, nos 

termos do artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93. 
        

 
CLÁUSULA OITAVA - DO CRÉDITO 

 
8.1 - A despesa decorrente deste contrato correrá por conta de 

dotação orçamentária consignada no orçamento vigente, identificada através do 
seguinte código:  

 
02.07.03.00.10.303.0021.2.104.3.3.90.39.00 
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Ficha analítica n° 277 
 

     
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

 
9.1 - A rescisão contratual poderá ocorrer: 
 
9.1.1 - Unilateralmente, por ato escrito do CONTRATANTE, nos 

casos enumerados nos incisos I à XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 
8.666/93; 

 
9.1.2 - Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante 

autorização fundamentada da autoridade competente, desde que haja 
conveniência para o CONTRATANTE; 

 
9.3 - Judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 
 
9.4 - Incorrendo culpa da CONTRATADA em caso de rescisão 

com base nos incisos XII à XVII, do artigo citado no item anterior, será aquela 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
 
10.1 – Caso a CONTRATADA incorra nas responsabilidades 

prescritas nos artigos 81 “caput”, 86 e 87, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada 
posteriormente, ficará sujeita à aplicação das seguintes multas moratórias: 

 
10.1.1 – de 20 a 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor 

total ou parte da obrigação não comprida; 
 
10.1.2 – no valor igual à diferença de preço resultante da nova 

contratação realizada para complementação da obrigação não cumprida; 
 
10.2 – As penalidades previstas nos itens anteriores são 

alternativas, prevalecendo a de maior valor. 
 
10.3 - O atraso injustificado na prestação do serviço sujeitará o 

contratado à multa de mora, calculada sobre o valor da obrigação não cumprida, 
na proporção de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao dia. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
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11.1 - O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos 
da Dispensa de Licitação n° 18/2018 e da Proposta da CONTRATADA, sendo 
estes parte integrante do presente termo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
 
12.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Monte Alto, 

Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, que não 
puderem ser resolvidas pelas partes. 

 
E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o 

presente CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um único 
efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas. 
 
MONTE ALTO, 24 de setembro de 2018. 
 
 
 
 

JOÃO PAULO DE CAMARGO VICTÓRIO RODRIGUES 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

EDNILSON MARTINS DE PAULO    EHIDI KONDO 
             CONTRATADA                 CONTRATADA 

 
 
 
 
 

APARECIDA DAS GRAÇAS CUSTÓDIO BRAGA 
CONTRATADA 

 
 
 

TESTEMUNHAS 
 
 
 
 
   Luis Eduardo Arruda Soares                                José Roberto de Andrade Salgueiro 
   RG: 13.724.376                                              RG: 21.336.470-0 


