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CONTRATO Nº 0003/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA, EM SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA E A EMPRESA SEGMETRE ASSESSORIA S/C LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA (SC), pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 82.826.462/0001-27, com sede na Rua XV de Novembro, nº 26, Centro, no Município de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SPRÍCIGO, brasileiro, casado, portador do CPF nº 551.995.939-00 e CI nº 10/R-1.912.533, residente e domiciliado na Rua Orlando Zardo, 33 no município de Arroio Trinta – SC – Santa Catarina,  e de outro lado,  SEGMETRE ASSESSORIA S/C LTDA,  pessoa Jurídica de Direito Privado, com  CNPJ sob nº 03.344.001/0001-41, com sede na Rua  Nereu Ramos, nº 557, sala 01, Centro na Cidade de Fraiburgo-SC, neste ato representada por NEUSA BALESTRIN SCHUMACHER,  inscrita no CPF sob nº 596.468.539-00, residente e domiciliada na Avenida Anita Garibaldi nº 480, Centro na Cidade de Caçador-SC, doravante denominados CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, resolve celebrar o presente contrato, com as cláusulas e condições seguintes:
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - o presente contrato é regido pelo art. 24, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e decorre do Processo nº. 013/2019, Dispensa por Justificativa nº 0012/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL.

1 - O presente contrato tem como objeto prestação de serviços de serviços médicos, na área de perícia médica, em servidores públicos do município de Arroio Trinta para fins de aposentadoria, atestados médicos, laudos e outro, conforme segue:
Item
Material/Serviço
Unid. 
Qtd. 
Valor unitário (R$)
Valor total (R$)
1
PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES
O laudo deverá ser emitido por pelo menos dois médicos
SV
20
400,00
8.000,00
Total Geral
8.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO.



         O presente contrato terá sua vigência do dia 15 de fevereiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019, limitado ao respectivo crédito orçamentário, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e de acordo com o encaminhamento dos servidores para a devida consulta médica até o limite contratado.



 Pela prestação de serviços a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$8.000,00(OITO MIL REAIS). Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após a realização das perícias, conforme encaminhamento do setor responsável, e entrega e emissão da nota fiscal para o devido processamento do pagamento, através de ordem bancária em favor da contratada.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 - As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão na conta da dotação orçamentária vigente no Orçamento de 2019.

CLÁUSULA QUINTA- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

I - Disponibilizar todas as informações, esclarecimentos e os meios necessários à CONTRATADA para que ocorra o fiel comprimento das disposições existentes neste contrato;
II - Comunicar à CONTRATADA, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade constatada nas perícias ou que esteja acontecendo com o periciado;
III - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no contrato;
IV - Encaminhar à CONTRATADA cópia dos documentos necessários à prestação dos serviços contratados.

CLÁUSULA SEXTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I - A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços contratados, em perfeitas condições de serviços, dentro do prazo requerido pelo Município, setor de Recursos Humanos.
II - Fornecer a CONTRATANTE todas as informações relativas ao andamento dos serviços ora contratados.
III - Responsabilizar-se por todos os documentos a ele(a) entregues pelo CONTRATANTE enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados;


-  Realizar os serviços no prazo previsto;file_0.jpg



file_1.wmf

	
- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização ao
CONTRATANTE, se obrigando a atender prontamente o solicitado;
- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições da contratação;
- Cumprir leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação;
- Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato.
X- Responder pelos danos causados diretamente à Administração Municipal ou a terceiros, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE;
- Não delegar ou transferir a execução do contrato a terceiros, sem prévia anuência do(a) CONTRATANTE;
- Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o município;
- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, na forma do art. 65 § 1° da Lei 8.666/93 e suas alterações;
- A cada pagamento a ser efetuado pelo Município, a CONTRATADA deverá manter sua regularidade fiscal;
- Arcar com as despesas decorrentes de serviços de terceiros que lhe sejam particularmente prestados, tais como pessoal, recepção, limpeza, entre outros.

- As perícias médicas deverão ser realizadas na sede da contratada  em dias previamente agendados, em no mínimo 01 (uma) vez por mês, podendo ser ampliado em casos de urgência, sem acréscimo do valor ora contratado.

	– A CONTRATADA deverá manter ética profissional dos casos periciados, bem como realizar as perícias médicas e tratar os servidores com zelo e presteza.
XVIII - A CONTRATADA deverá preencher os relatórios de perícias médicas de uma forma que facilite a compreensão do Parecer Técnico, sob pena de não pagamento dos serviços prestados e ainda:
Realizar as perícias médicas para concessão de auxílio doença devido aos segurados do Regime Próprio de Previdência do Município que necessitem de afastamento do trabalho por mais de 15(quinze) dias consecutivos;
Periciar os servidores públicos estatutários do Município afastados que se enquadrem para aposentadoria por invalidez;
Realizar pareceres de especialistas, quando necessário para dar suporte aos laudos;
Solicitar a realização de exames complementares que sejam necessários para sustentar laudos;
Emitir laudos periciais aos servidores públicos estatutários do Município, aposentados por invalidez que estiverem em condições de retornar ao trabalho na mesma função ou em readaptação para outro cargo;
Emissão de laudos aos servidores Públicos estatutários do Município com limitação de trabalho na função ou em readaptação para outro cargo;
Emissão de pareceres, laudos e/ou demais documentos técnicos, para eventuais demandas judiciais relacionadas ao objeto da presente licitação, quando solicitados pela administração;
Realização de perícia, com médicos peritos nas diversas especialidades, para realização de inspeção médica, inclusive para a formação de junta médica oficial, submetendo o servidor as situações da Lei nº 50 de 1º de abril de 2013.
Parágrafo único: O Laudo Pericial deverá observar:
	Diagnóstico

Resultado de exames complementares, quando necessário;
Conduta terapêutica;
Prognóstico;
Consequência à saúde do paciente;
Tempo de repouso estimado para a sua recuperação, que complementará o parecer fundamentado do médico perito a quem cabe a decisão do benefício previdenciário, tais como: aposentadoria, invalidez temporária ou definitiva e readaptação;
	Registrar os dados de maneira legível;
Identificar-se como emissor, mediante assinatura e carimbo e número de registro no Conselho Regional de Medicina.
Nos caso em que os médicos necessitarem de exames complementares para emissão de laudo, será pago pelo Município somente uma perícia.
Sempre que possível a contratada deverá agendar as perícias com o menor intervalo entre elas, visando atender os pacientes se encontrarem debilitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

Qualquer uma das partes poderá rescindir o presente contrato:

I - Pela inadimplência contratual, obrigando-se à parte infratora ao pagamento de multa estimada em 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato para qualquer das partes que deixar de cumprir a presente avenca;
	II- Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste instrumento sem prévia anuência da CONTRATANTE;
III - Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste contrato;
- Desatender às determinações do servidor da CONTRATANTE, no exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato;
- Cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato;
- For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do contrato;
- Por mútuo consentimento e mediante manifestação da parte interessada e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
- E demais motivos de rescisão prevista nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer meio, o presente contrato, poderão ser aplicadas as penalidades contidas na Lei n. 8.666/93 e as seguintes, a juízo da Administração:
I - Advertência por escrito.
II - multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato pelo atraso dos serviços, até o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato.
III - multa de 2% (dois por cento) do valor anual do contrato caso o (a) CONTRATADA não cumpra com as obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior reconhecida pela Administração do RPPS-CD.
Parágrafo único: As multas referidas nesta cláusula poderão ser descontada/ s no pagamento ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS.

I - Nos casos omissos, serão aplicadas às regras da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, os princípios do Direito Administrativo e Constitucional e os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado;
II - Em caso algum a CONTRATANTE pagará indenização a CONTRATADA por encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de contrato entre as mesmas e seus empregados, prepostos ou terceiros;
III - Para dirimir algum litígio, que porventura, venha surgir no decorrer da execução do presente instrumento, eleger-se-á o foro da Comarca de Videira - SC, desistindo-se de qualquer outro por mais especial e privilegiado que seja.

E para firmeza e como prova de assim estarem ajustadas e contratadas, depois de lido e achado conforme, as partes assinam este contrato em 02 (duas) vias juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza seus efeitos legais.


Arroio Trinta - SC, 12 de fevereiro de 2019.

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA
CLAUDIO SPRICIGO
PREFEITO MUNICIPAL



SEGMETRE ASSESSORIA S/C LTDA
CNPJ nº 03.344.001/0001-41
 NEUSA BALESTRIN SCHUMACHER
CONTRATADO



TESTEMUNHAS:

MARILIA BORGA FERRONATO
CPF Nº: 066.042.359-63


GIZELI MAFFIOLETTI
CPF Nº: 088.733.359-18









































CONTRATO Nº 0003/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA SERVIDORES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0013/2019
DISPENSA Nº 0012/2019
CONTRATADO: SEGMETRE ASSESSORIA S/S LTDA
OBJETO: PERÍCIAS MÉDICAS
VALOR: R$8.000,00



