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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DE CARDIOLOGISTA  
QUE FIRMAM O MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA L.S. MARTINS 
PORTELINHA CLINICA MEDICA EIRELI ME 
 

CONTRATO N° 182/2017 
 
Pelo presente contrato de prestação de serviços médicos na área de ginecologia e 
obstetricia, que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE – O MUNICÍPIO DE 
ÁLVARES MACHADO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede 
administrativa na Praça da Bandeira s/n° – centro – CNPJ 43.206.424/0001-10, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal o Senhor JOSE CARLOS CABRERA PARRA,  
brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do RG. 
18.235.415-5, CPF 062.065.778-21  e de outro lado como CONTRATADO a empresa  
L.S. MARTINS PORTELINHA CLINICA MEDICA EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob nº 
27.645.161/0001-99, estabelecida a rua Melvin Jones, 381, Jardim Bongiovani, na 
cidade de Presidente Prudente, SP, CEP 19050-650, neste ato representada pela sua 
proprietária, senhora Luciane Schadeck Martins Portelinha, RG. 19.385.862-9, CPF 
121.185.558-90, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi solicitada pela 
Divisão Municipal de Saúde, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 com alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, atendendo as 
cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
O  CONTRATADO se obriga a prestar, junto a Divisão Municipal de Saúde,  os serviços 
de ginecologia e obstetrícia. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços em conformidade com as 
especificações e quantidades abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
QTD 

CONSULTAS  
VALOR POR 
CONSULTA 

TOTAL  R$ 

01 
Prestação de serviço de consultas 
médicas   

100 
(estimado) 

50,00 5.000,00 

02 
Emissão de laudos de 
eletrocardiograma 

200 
(estimado) 

14,99 2.998,00 

 TOTAL PREVISTO   7.998,00 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 
Os serviços deverão ser prestados de acordo com o solicitado pela Divisão Municial de 
Saúde, em aparelho pertencente à contratada. 
 
CLÁUSULA QUARTA 



Fica estimado o valor total de  R$ 7.998,00 ( sete mil novecentos e noventa e oito 
reais). 
 
CLÁUSULA QUINTA 
O prazo de vigência do contrato da presente licitação será de 60 (sessenta) dias, a 
contar de 18 de maio  de 2016,  vencendo em 18 de julho de 2017.  

 
CLÁUSULA SEXTA 
Fica terminantemente proibida, a capacitação por outro profissional que não seja o 
Contratado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
A despesa decorrente deste contrato onerará a seguinte dotação orçamentária:  
02 Poder Executivo 
1207 
Manutenção dos Serviços da Saúde 
Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica 
MEDIA COMPLEXIDADE – CONTA 12821-X 
 
CLÁUSULA OITAVA  
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a) - Manter sempre atualizado o prontuário médico do paciente; 
b) - Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem os pacientes para fins de 
experimentação; 
c) - Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, 
mantendo-se sempre a qualidade na prestação do serviço; 
d) – Justificar ao paciente ou a seu representante, por escrito, as razões técnicas 
alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional; 
e) – Garantir confidencialidade dos dados e informações dos pacientes; 
f) – Não receber ou cobrar qualquer valor ou complemento de valores por 
atendimentos efetuados a qualquer paciente; 
g) – Prescrever apenas medicamentos em conformidade com a RENAME e REMUME e 
os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS; 
h) – Apresentar mensalmente mapa de produção com as consultas efetuadas, não 
sendo permitidas consultas do mesmo paciente dentro do mês, o que será 
considerado Retorno. 
CLÁUSULA NONA 
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 
vinculadas a legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária e 
decorrentes da execução deste contrato, cujo cumprimento e responsabilidade 
caberão, exclusivamente, a CONTRATADA. 
Ainda, a CONTRATANTE não se responsabiliza civil ou criminalmente por todo e 
qualquer acidente que eventualmente possa ocorrer, ou dano aos pacientes ou a 
terceiros na execução dos serviços contratados, inclusive pagamento de indenização 
devida. 
    
CLÁUSULA DÉCIMA 



A Prefeitura Municipal de Álvares Machado poderá rescindir de pleno direito o 
contrato, independentemente de aviso, notificação, ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer direito à indenização nos 
seguintes casos: 
a)  Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, 

cisões ou fusões; 
b)  Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como 

transferência, cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura; 
c)  Paralisação na prestação dos serviços, faltas; 
d)  Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições 

técnicas de segurança quanto aos serviços prestados; 
e)  A contratada fica obrigada as aceitarem nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da 
licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste 
contrato, conforme estabelece o artigo 65, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações; 

f)  Se a Prefeitura Municipal, tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste 
contrato, a contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, 
pagará a primeira, a título de honorários advocatícios, a importância 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública local pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei 
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
As partes elegem o Fórum da Comarca de Presidente Prudente – Estado de São Paulo – 
para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato e que porventura 
surgirem. 
E, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, firmam o presente em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
PM-Álvares Machado, 18 de MAIO DE 2017. 
 
 
 
 

Contratante: 
Municipio de Alvares Machado 

 
 
 

Contratado: 
LS MARTINS PORTELINHA CLINICA MEDICA EIRELI 

TESTEMUNHAS:  
 


