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TERMO DE CONTRATO Nº 016/2018  

Ref. - Processo nº 020/2018 

Chamamento Público n° 002/2018 

 

Ref. - CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS E 

A EMPRESA AH MEDICINA LTDA ME, PARA A 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE MÉDICO 

PLANTONISTA. 

 

PREÂMBULO 

Pelo presente instrumento as partes, de um lado a FEMA – Fundação Educacional do 

Município de Assis, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 

51.501.559/0001-36, com sede na Avenida Getúlio Vargas, n.º 1.200 – Vila Nova 

Santana, no município de Assis, Estado de São Paulo, doravante denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Senhor 

EDUARDO AUGUSTO VELLA GONÇALVES, brasileiro, casado, possuidor do RG nº 

23.348.242-8 SSP/SP e do CPF nº 204.560.678-33, residente à Rua Van Gogh, 50, 

Jardim Paulista, Residencial Renascence, no município Assis/SP, e de outro lado a 

empresa AH MEDICINA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 29.461.626/0001-87, 

estabelecida na Rua Castro Alves, 302, Centro, no município de Guaimbê/SP, 

doravante denominada CONTRATADA, no ato representada pela Senhora ARIANA 

CRISTINA ESTEVES BRANDÃO, possuidora do RG nº 33.895.359-0 SSP/SP e do 

CPF nº 323.479.868-05, na qualidade de credenciada através da Chamamento Público 

nº 002/2018 - Processo nº 020/2018, formalizam entre si o presente ajuste, que visa a 

contratação descrita na cláusula primeira deste, e na conformidade das cláusulas e 

condições seguintes. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, SERVIÇO E REGIME DE EXECUÇÃO 

1.1. A contratada será a responsável em fornecer mão de obra especializada, através 

de médicos plantonistas regularmente inscritos no CRM - Conselho Regional de 
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Medicina, em caráter de excepcionalidade, conforme condições definidas a seguir. 

1.1.1. Os serviços de Plantões Médicos somente serão executados, em casos de 

absoluta necessidade quando da ocorrência de ausência do titular por motivo de força 

maior, podendo ocorrer tanto no período diurno quanto no período noturno. 

1.2. Serão prestados: 

1.2.1. Na UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Assis e Municípios Referenciados, 

localizada na Rua Osmar Luchini, 670 - Jardim Aeroporto, no município de Assis/SP; 

1.2.2. Durante a vigência, e mediante termo de aditamento, o contrato decorrente 

poderá sofrer supressões ou acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) de seu 

valor inicial atualizado. 

1.3. Os serviços, de caráter eventual, serão prestados em substituição daquele servidor 

do contratante, que estiver impedido ou impossibilitado de cumprir a jornada; o 

atendimento das Unidades acima nominadas é ininterrupto, 24 (vinte e quatro) horas 

por dia, 7 (sete) dias por semana. 

1.4. Convocada pela Unidade requisitante a fornecer o serviço, a contratada deverá, no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, além do(s) profissional(is) requisitados, 

fornecer os seguintes documentos do profissional que prestará o serviço, devendo o 

mesmo, nesse mesmo prazo, se apresentar na Unidade requisitante para a prestação 

do serviço a que foi convocado, pelo prazo necessário. 

a) cópia do RG e do CPF 

b) cópia do Diploma e do registro no Conselho Profissional da categoria  

1.5. Não haverá definição de escala de trabalho antecipada, até pelo caráter 

substitutivo e eventual do trabalho. 

1.6. Todas as despesas com pagamento de salário dos profissionais envolvidos, 

encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, adicionais noturno e de insalubridade 

(quando for o caso), e outros direitos, taxa de administração, dissídio, bem como 

impostos, taxas ou contribuições de qualquer espécie resultantes da execução do 

serviço, despesas de transporte/locomoção, alimentação e de hospedagem dos 

profissionais, além de outras, serão de responsabilidade da contratada. 

1.6.1. Os custos referentes à mão-de-obra utilizada para a prestação dos serviços 

refletem os preços atualizados no mês da proposta, não cabendo à contratada 

nenhuma reivindicação salarial ou de reajuste por conta de acordos, convenções ou 
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dissídios ocorridos na vigência do presente instrumento. 

1.7. A contratada responderá por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais 

ocasionados por seus empregados nos locais de trabalho, os quais deverão apresentar 

sempre identificados. 

1.8. A contratada, diretamente ou através de seus profissionais, fica terminantemente 

proibida de cobrar do usuário, ou seu responsável, qualquer complementação aos 

valores pagos pelos serviços prestados. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR, PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. Os serviços, em regime presencial, serão remunerados com o valor de R$ 120,00 

(cento e vinte reais) por hora efetivamente trabalhada, quer em plantões de 12 (doze) 

ou de 24 (vinte e quatro) horas. 

2.1.1. No preço da hora/médica aqui definido estão inclusos todos os custos diretos ou 

indiretos, os encargos necessários à execução do objeto, transporte, alimentação, 

hospedagem, seguros em geral, taxas, impostos, tarifas e outras quaisquer despesas 

que se fizerem necessárias à boa execução do objeto. 

2.2. No primeiro dia útil após o mês vencido a contratada emitirá nota fiscal/fatura do 

serviço executado, acompanhada de relatório do serviço prestado no qual conste as 

datas da prestação do serviço e horário de trabalho cumprido por cada profissional o 

qual deverá estar identificado no relatório. 

2.3. O pagamento será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da 

emissão da nota fiscal, vedada qualquer outra forma de pagamento. Para que ocorra o 

pagamento no prazo definido, a contratada deverá entregar os documentos acima, no 

Setor Contábil da FEMA, no primeiro dia útil após o mês vencido. 

2.4. Os documentos fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidos à 

contratada e seu vencimento ocorrerá no mesmo prazo contido do item anterior, 

contado da data de apresentação correta dos documentos fiscais. 

2.5. O pagamento será efetuado: 

a) mediante crédito aberto em conta corrente em nome da contratada, que deverá 

indicar o número de sua conta corrente e agência correspondente; 

2.6. As despesas decorrentes deste contrato irão onerar as seguintes dotações 

orçamentárias: 

3.3.90.39.00.00.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 
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3.3.90.39.50.00.00 – Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratoriais 

Ficha n.º 573 e 584 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. Executar os serviços contratados, nos termos e condições definidos no instrumento 

convocatório do procedimento de CHAMAMENTO PÚBLICO promovido pela FEMA. 

3.2. A contratação dos médicos para execução dos plantões, incluídos encargos 

trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo 

empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderá ser transferido 

para o contratante. 

3.3. Ser a única responsável pelo pagamento de todos os encargos fiscais, trabalhistas, 

previdenciários, securitários e de acidentes de trabalho, oriundos da execução dos 

serviços e do pessoal nele envolvido. 

3.4. Reparar, corrigir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução do serviço. 

3.5. Responder, civil e criminalmente, pelos danos que causar a terceiros, em razão da 

inadequada execução dos serviços. 

3.6. Manter a sua qualificação jurídica e autorizações junto aos órgãos públicos 

competentes para prestação dos serviços a serem contratados durante toda a vigência 

da relação jurídica contratual a ser pactuada. 

3.7. Cumprir com o prazo definido no item 1.4 acima (máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas contadas entre a solicitação e a apresentação do profissional médico na Unidade 

requisitante. 

3.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no presente edital. 

3.9. Ser a única responsável nos períodos excepcionais, em fornecer o número de 

profissionais acordado entre as partes, substituindo de imediato aquele que venha a 

faltar ou a se ausentar, mesmo que temporariamente, sob pena da sanção definida no 

ato convocatório, e sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação que rege 

a matéria. 

3.9.1. A ausência do profissional na Unidade, mesmo que temporária, será anotada em 
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registro próprio, com as seguintes implicações à contratada, em caso da não 

substituição imediata: 

a) Não pagamento do período em que o profissional esteve ausente; 

b) Multa pecuniária de 1% (um por cento) sobre o valor total do plantão que aquele 

profissional deveria ter cumprido integralmente. 

c) E a possível rescisão contratual, conforme o caso. 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA FEMA 

4.1. Fiscalizar os serviços prestados através de verificação de qualidade, e 

consequente aceitação. 

4.1.1. No desempenho de suas atividades, é assegurada a FEMA a verificação da 

perfeita execução do serviço em todos os termos e condições estabelecidas. 

4.2. A ação ou omissão total ou parcial do Órgão Fiscalizador não eximirá a contratada 

de total responsabilidade de executar os serviços com toda cautela e boa técnica. 

4.3. Efetuar o pagamento à contratada, na data avençada. 

CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE 

5.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua 

formalização, podendo ser renovado até o limite previsto no art. 57, Inciso II, da Lei nº 

8666/93 atualizada. 

5.2. Havendo prorrogação contratual o preço contratado poderá ser reajustado pela 

variação percentual do IPCA-E da-FIPE relativa ao período dos 12 meses anteriores já 

publicados. 

5.3. A não prorrogação do prazo da vigência contratual por conveniência do contratante 

não gerará à contratada direito a qualquer espécie de indenização. 

CLÁUSULA SEXTA - SANÇÕES 

6.1. A recusa injustificada da credenciada em assinar o contrato dentro do prazo de 03 

(três) dias da ciência da homologação/adjudicação a ocorrer mediante publicação no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas, em multa 

pecuniária de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, com 

fundamento no artigo 81 da Lei n.° 8.666/93. 

6.2. O atraso injustificado dos prazos de início, de etapas ou de conclusão dos 

serviços, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei n.º 
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8.666/93, sujeitará a adjudicatária à multa de mora, calculada na proporção de 1,0% 

(um por cento) ao dia de atraso, sobre o valor da obrigação não cumprida, com 

fundamento no artigo 86 da Lei n.° 8.666/93. 

6.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto a FEMA poderá, garantida a defesa 

prévia, aplicar à adjudicatária as seguintes sanções: 

6.3.1. advertência, com fundamento no artigo 87 inciso I, da Lei n.° 8.666/93; 

6.3.2. multa indenizatória pecuniária correspondente a 20% (vinte por cento) do valor 

da obrigação não cumprida, com fundamento no artigo 87 inciso II, da Lei n.° 8.666/93; 

6.3.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, com fundamento no artigo 87, 

inciso III, da Lei n.° 8.666/93; 

6.3.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica, 

com fundamento no artigo 87, IV da Lei n.° 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 

(dois) anos, conforme o §3° do artigo 87 da Lei n.° 8.666/93; 

6.4. Todo o serviço executado incorretamente deverá ser refeito pela credenciada, na 

especificação correta, às suas próprias expensas, em prazo não inferior a 02 (dois) 

dias úteis, ou outro prazo definido pela Administração de acordo com as peculiaridades 

do serviço, sob pena de aplicação das penalidades relacionadas nesta cláusula e 

demais cominações legais cabíveis; 

6.5. As sanções previstas nos itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e subitens poderão ser aplicadas 

cumulativamente de acordo com circunstancias do caso concreto. 

6.6. O procedimento de aplicação das penalidades é de competência do Diretor 

Executivo, garantindo defesa previa e o contraditório, observada a Lei Federal nº 

8.666/93. 

CLÁUSULA SETIMA - RESCISÃO 

7.1. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a 

ocorrência da hipótese prevista nos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 

autoriza, a rescisão do contrato, nos termos dos artigos 79 e 80 do mesmo diploma 

legal. 
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7.2. No caso de rescisão administrativa unilateral, a contratada reconhece os direitos 

do contratante em aplicar as sanções previstas na clausula anterior, e na legislação 

que rege o Credenciamento. 

7.3. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo não afasta a 

responsabilização civil da contratada pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela 

inadimplência. 

7.4. A aplicação das penalidades não impede o contratante de exigir o ressarcimento 

dos prejuízos efetivados.  

CLÁUSULA OITAVA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS 

8.1. A execução do presente contrato será regida pela Lei n° 8.666/93, que servirá 

inclusive para o esclarecimento dos casos por ventura omissos neste termo de 

contrato. 

CLÁUSULA NONA - FUNDAMENTO LEGAL 

9.1. O presente contrato é formalizado com a inexigência de licitação prevista no artigo 

25 da Lei nº 8.666/93 atualizada e foi precedido do processo de Chamamento Público 

nº 002/2018 realizado pela FEMA. 

CLÁUSULA NONA - FORO 

10.1. Será competente o Foro da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, para dirimir 

as dúvidas ou lides advindas do presente Termo de Contrato, com renúncia de 

qualquer outro por mais privilegiado seja. 

 

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições 

estabelecidas neste Termo de Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas 

legais e regulamentares, assinam o presente em 03 (três) vias de igual efeito e teor, na 

presença de duas testemunhas, abaixo indicadas. 

 

Assis, 28 de maio de 2018. 

 

AS PARTES: 

 

1) FEMA – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS 

CONTRATANTE 
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Eduardo Augusto Vella Gonçalves 

Diretor Executivo 

 

2) AH MEDICINA LTDA ME 

 

 

 

Ariana Cristina Esteves Brandão 

Médica 

Testemunhas: 

 

 

 

 

NOME: Maria Salete Porto Steiger Elias  NOME: Eduardo Aparecido de Souza 

CPF/MF N.º 809.737.368-87  CPF/MF N.º 138.235.968-37 
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"EXTRATO DE TERMO CONTRATO N° 016/2018" 

 

Ref.: Processo n.º 020/2018 – CHAMAMENTO PÚBLICO n.º 002/2018 - Contratante: 

FEMA – Fundação Educacional do Municio de Assis - Contratada: AH MEDICINA 

LTDA ME - CNPJ nº 29.461.626/0001-87 - Objeto: CREDENCIAMENTO E POSSÍVEL 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE PLANTÕES MÉDICOS. - valor por plantão/hora: R$ 120,00 (cento e vinte reais) - 

Prazo: 12 (doze) meses - Pagamento: Mensal. 

 

Assis, 28 de maio de 2018. 

 

 

 

Eduardo Augusto Vella Gonçalves 

Diretor Executivo 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNÍCIPIO DE ASSIS, CNPJ nº 

51.501.559/0001-36, com sede na Avenida Getúlio Vargas nº 1.200, no Município de 

Assis, Estado de São Paulo. 

 

CONTRATADA: AH MEDICINA LTDA ME, CNPJ nº 29.461.626/0001-87 estabelecida 

na Rua Castro Alves, N.º 302 - Bairro: Centro, no município de Guaimbê, Estado de 

São Paulo. 

 

CONTRATO Nº 016/2018 

 

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO E POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) 

JURÍDICA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS. 

 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 

identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 

NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 

julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 

prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos 

e o mais que couber. 

 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 

Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual 

n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos 

interessados. 
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Assis, 28 de maio de 2018. 

 

CONTRATANTE: 

- Nome e cargo: Eduardo Augusto Vella Gonçalves - Diretor Executivo 

- E-mail institucional: eduvella@femanet.com.br 

 

 

 

 

 

Eduardo Augusto Vella Gonçalves 

RG nº 23.348.242- 8 - SSP/SP 

CPF/MF nº 204.560.678-33 

 

CONTRATADA: 

- Nome e cargo: Ariana Cristina Esteves Brandão - Representante legal 

- E-mail pessoal: dra.arianabrandao@gmail.com 

 

 

 

 

Ariana Cristina Esteves Brandão 

RG n.º 33.895.359-0 SSP/SP  

CPF/MF nº 323.479.868-05 
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