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CONTRATO N° 055/2019
CONTRATO QUE ENTRE SI FIRMAM O
MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA E A EMPRESA
COOPSA – COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE
SAÚDE LTDA, TENDO POR OBJETO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
PARA
EXECUÇÃO
DE
PROGRAMAS
RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
MENTAL DE SERVIÇOS DO CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, TIPO CAPS I, NESTE
MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA- MG.
O MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA, CNPJ N° 18.682.930/0001-38, com sede na Avenida N. Sra. Do
Porto da Eterna Salvação, n° 208, Bairro Centro, do município de Andrelândia - MG, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Francisco Carlos
Rivelli, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador de C.I. nº M-591064,
SSPMG, e inscrito no C.P.F./M.,F. sob o nº 310.794.316-91, doravante denominado MUNICÍPIO; e a
empresa COOPSA – COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob
o nº 02.212.088/0001-30, sediada em Rua Santo Antonio, n°1500, sala 707, centro, cep 36.016211, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
JOSÉ EDUARDO MOREIRA AMORIM, inscrito no C.P.F. /M.F. sob o nº 497.130.436-34 e portador
de C.I. nº MG-10.979.031, tendo em vista a homologação do PROCESSO LICITATÓRIO nº
115/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2019, realizado em 28/10/2019, resolvem celebrar o
presente contrato, que se acha vinculado ao Edital, anexos e à proposta da CONTRATADA, sendo
regida pelas normas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, lei
10.520, de 16 de julho de 2002, e pelas seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
1.1 - Contratação de serviços especializados para execução de programas relacionados à
Assistência em saúde mental de serviços do Centro de Atenção Psicossocial, tipo CAPS I, neste
município de Andrelândia- MG, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, parte integrante e inseparável deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Regime de Execução
2.1 A execução do objeto do presente contrato será de acordo com as especificações formuladas
pelo Contratante no Edital e Anexos em referência.
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Preço e Condições de Pagamento
3.1 - Dá-se a este contrato o valor total de R$ 442.800,00 (Quatrocentos e quarenta e dois mil e
oitocentos reais)
3.2 - O valor mensal é de R$ 36.900,00 (Trinta e seis mil e novencentos reais)
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3.3. A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao
Departamento de compras, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de
adimplemento da obrigação.
3.4 Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a(o) Prefeitura Municipal de
Andrelândia, CNPJ nº 18.682.930/0001-38 situada a Av Nossa Senhora do Porto da Eterna
Salvação, n.º 208, Bairro Centro, em Andrelândia (MG) – CEP 37300-000.
3.4.1 - A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação da seguinte documentação:
a) Folhas de pagamento analítica e sintética, específicas dos trabalhadores designados para os
serviços, bem como de seus substitutos, na forma da legislação vigente, juntamente com os
comprovantes de pagamento de salários, referentes ao mês faturado.
b) Documentos que comprovem de forma cabal e inequívoca o pagamento/ recolhimento de
todos os encargos sociais, trabalhistas, fundiários, previdenciários, fiscais e tributários
devidos pela CONTRATADA, nos termos da legislação pertinente. 3.5- O pagamento será
efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente aos serviços, a contar da data final do
período de adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais
previstas.
3.6 – Além da nota fiscal e/ou fatura dos serviços prestados ou fornecimento dos objetos, as
empresas deverão apresentar os documentos de regularidade fiscal que estiverem com as datas
vencidas, sendo eles:
3.6.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, que também abrange a prova de
regularidade com a Previdência Social (CND – Certidão Negativa de Débito, expedida pelo INSS –
Instituto Nacional de Seguro Social), dentro de seu período de validade;
3.7 – Prova de regularidade com o FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
3.8 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação de quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem
que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária;
CLÁUSULA QUARTA – Do Prazo
4.1 - O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 meses.
a)
A prorrogação da vigência será efetuada, por termo aditivo, a cada 12 (doze) meses,
desde que atendidos todos os requisitos abaixo:
b)
Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço;
c)
Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração;
d)
Manutenção pela contratada das mesmas condições mínimas de habilitação exigidas
quando da licitação; e
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e)

Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação.

CLÁUSULA QUINTA – Dos Recursos Orçamentários
5.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta do orçamento do exercício de 2019,
compromissada por conta da Dotação Orçamentária existentes nos Programas de Trabalho:
10.302.004.2.0032 – 3.3.90.39 – Centro de Apoio Psico Social CAPS

CLÁUSULA SEXTA – Do Fundamento e Vinculação
6.1 - O presente tem suporte na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e na Lei nº
10.520/02, estando vinculado ao edital da licitação que o originou e à proposta da CONTRATADA.

6.2 - Aos casos omissos será aplicada a Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SETIMA – Das Penalidades
7.1 - Se a CONTRATADA tornar-se inadimplente no cumprimento das obrigações dispostas no
presente instrumento, ser-lhe-á aplicada penalidade, na forma disposta no Edital, que é de seu
conhecimento, em valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor contratado, bem como as
demais previstas na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA – Da Rescisão
8.2 - O contrato poderá ser rescindido, caso ocorra qualquer das hipóteses previstas nos arts. 78 e
79 da Lei nº 8.666/93, reconhecidos os direitos da Administração, nos termos do art. 77 da
referida Lei.

CLÁUSULA NONA – Das Condições de Habilitação
9.3 A CONTRATADA se obriga, durante o prazo de vigência do presente, a manter todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Fiscalização
10.1. A execução do objeto do CONTRATO será acompanhada e fiscalizada pela secretaria
municipal de Saúde da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA, que determinará o que
for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal n°
8.666/93.
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10.2 Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso não previsto no Processo e tudo o mais que se relacione com o
objeto deste CONTRATO, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação deste
instrumento.
10.3 As decisões que, ultrapassarem a competência do fiscal do Município de Andrelândia deverão
ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente
superior ao fiscal, através do fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
10.4 A CONTRATADA declara antecipadamente aceitar todos os métodos de inspeção, verificação
e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos,
explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem
julgados necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
10.5 A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto deste CONTRATO, às
implicações próximas e remotas perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA ou
perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução
contratual em causa não implica em co-responsabilidade a PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA ou de seus prepostos, devendo ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das
penalidades previstas, proceder-se-á ao ressarcimento imediato ao MUNICÍPIO dos prejuízos
apurados e imputados por falhas em suas atividades.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – Das Obrigações

11.1 Incumbe à CONTRATANTE: Efetuar os pagamentos devidos na forma estabelecida neste
instrumento;
11.2 Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
11.3 Fiscalizar permanentemente execução dos serviços contratados;
11.4 Extinguir o contrato, nos casos previstos;
11.5 Zelar pela boa qualidade dos serviços prestados;
11.6 São obrigações da CONTRATADA:
11.6.1 Comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário estabelecido, a
fim de receber e fornecer informações, instruções e acertar providências, incidindo o
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CONTRATADO, no caso de não atendimento desta exigência, nas multas estipuladas neste
contrato;
11.6.2 Responsabilizar-se exclusivamente por eventuais danos que vier causar à CONTRATANTE
ou a terceiros, seja por ato próprio. Seja por ato de seus empregados e/ou prepostos, decorrentes
da execução do objeto deste contrato;
11.6.3 Prestar serviço adequado na forma prevista no edital e de acordo com as técnicas aplicáveis
à espécies e no presente instrumento;
11.6.4 A inexecução parcial ou total do contato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei;
11.6.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11.6.6 Acompanhar o motorista do veículo utilizado para a execução dos serviços;
11.6.7 – Dispor de:
a) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme NR 7;
b) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, conforme NR 9;
c) Programa de Segurança e Manutenção das instalações da unidade de transbordo;
11.6.8 - responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência,

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – Dos Encargos
12.1 Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de
responsabilidade entre o Município e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da
CONTRATADA designadas para a execução do seu objeto, sendo a CONTRATADA a única
responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e
seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista,
previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou
qualquer encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos
causados, direta ou indiretamente, ao MUNICIPIO, seus servidores ou terceiros, produzidos em
decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando se
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ao MUNICIPIO o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou
prejuízos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas do
MUNICÍPIO, nos termos desta cláusula, deverão ser pagos pela CONTRATADA,
independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento ao
MUNICÍPIO, mediante a adoção das seguintes providências:
I) dedução de créditos da CONTRATADA
II) execução da garantia prestada se for o caso;
III) medida judicial apropriada, a critério do Município.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Vindo o MUNICÍPIO a responder por qualquer ação ou reclamação
proposta por em pregados da CONTRATADA, pessoas a seu serviço ou qualquer terceiro, estará
expressamente autorizado a, mediante simples comunicação escrita, reter e utilizar os créditos de
titularidade da CONTRATADA, até o montante necessário para o ressarcimento integral da
obrigação exigida, incluindo custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA- Do Foro

13.1 Fica eleito o foro do município de Andrelândia - MG para dirimir as questões oriundas do
presente, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

13.2 E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

Andrelândia, 29 de Outubro de 2019.

________________________________
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

____________________________________________________________
Coopsa – Cooperativa de Serviços de Saude – LTDA

TESTEMUNHAS:

______________________________________
NOME:
CPF:
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CPF:

