
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 
PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 

CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10 - ÁLVARES  MACHADO-SP 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL MÉDICO 
AUDITOR E MÉDICO AUTORIZADOR QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE ÁLVARES 
MACHADO E A EMPRESA CASTILHO CLINICA MEDICA S/S ME.  
 

CONTRATO N°   192/2017    
 

Pelo presente contrato de prestação de serviços médicos na área de saúde,  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, com CNPJ 43.206.424/0001-10,  neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal o Senhor JOSE CARLOS CABRERA PARRA,  residente nesta cidade 
de Álvares Machado, SP, portador do RG. 18.235.415-5,  e de outro lado como 
CONTRATADO a empresa CASTILHO CLINICA MEDICA S/S ME, portador do CNPJ 
19.550.582/0001-08, estabelecida na cidade de Presidente Prudente,, a rua Manoel 
Espinhoza, 142, Jardim Bongiovani, CEP 19050-440, neste ato representada pelo seu 
sócio, abaixo assinado, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada 
em atenção a 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 os serviços de medico Auditor e Medico 
Autorizador, para a Divisão Municipal de Saude. 

Médico Auditor: Atribuições - Auditar os serviços hospitalares, ambulatoriais 
públicos ou privados, procedimentos de alto custo, hemoterapia, órtese-prótese, 
prontuários médicos, laudos médicos, fichas clínicas, fichas de atendimentos 
ambulatoriais, de acordo com a legislação aplicável pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Verificar “in loco” por amostragem, a quantidade do atendimento prestado 
ao usuário do sistema. 
Médico Autorizador: Atribuições - Autorizar ou não o internamento hospitalar, 
verificar o preenchimento adequado do laudo médico para a emissão da 
Autorização de Internamento Hospitalar (AIH) em seus diversos campos, analisar os 
dados nele contidos, comparar os sinais e sintomas apresentados pelo paciente e 
outras tarefas afins. Proceder da mesma maneira com referência aos pedidos de 
exames laboratoriais, radiológicos e outros. Autorizar processos para Tratamento 
Fora de Domicílio dentro e fora do Estado e demais atividades seguindo a legislação 
do Sistema Único de Saúde.  

As atribuições acima serão exercidas pela médica NATALIA TAIS DE CARTILHO, 
portadora do CRM  133065, CPF 293.723.958-70. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
Os serviços deverão ser prestados pela CONTRATADA junto ao sistema de saúde do 
município; 

 



 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Fica estipulado o valor mensal de R$ 1.970,00 (Um Mil Novecentos e Setenta Reais), 
totalizando, até o seu vencimento, que se dará em 12 de outubro de 2017,  o valor de  
R$ 7.880,00 ( sete mil oitocentos e oitenta reais )  
 

 

CLÁUSULA QUARTA 
Fica terminantemente proibida, a capacitação por outro profissional que não seja o 
Contratado. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
A despesa decorrente deste contrato onerará a seguinte dotação orçamentária:  
02 Poder Executivo 
02.07 – Fundo Municipal de Saúde 
2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
339039000000 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica 
01 – Tesouro 
 
CLÁUSULA SEXTA  
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a) Médico Auditor: - Auditar os serviços hospitalares, ambulatoriais públicos ou 

privados, procedimentos de alto custo, hemoterapia, órtese-prótese, prontuários 
médicos, laudos médicos, fichas clínicas, fichas de atendimentos ambulatoriais, de 
acordo com a legislação aplicável pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Verificar “in 
loco” por amostragem, a quantidade do atendimento prestado ao usuário do 
sistema. 

b) Médico Autorizador: - Autorizar ou não o internamento hospitalar, verificar o 
preenchimento adequado do laudo médico para a emissão da Autorização de 
Internamento Hospitalar (AIH) em seus diversos campos, analisar os dados nele 
contidos, comparar os sinais e sintomas apresentados pelo paciente e outras 
tarefas afins. Proceder da mesma maneira com referência aos pedidos de exames 
laboratoriais, radiológicos e outros. Autorizar processos para Tratamento Fora de 
Domicílio dentro e fora do Estado e demais atividades seguindo a legislação do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
CLÁUSULA SETIMA 
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 OITAVA 
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 NONA 
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 
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, 12   de JUNHO DE 2.017. 
 
 
 
 

Contratante                                                                              Contratado: 
Municipio de Alvares Machado   Castilho Clinica Medica S/S ME 

 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 


