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CONTRATO Nº 02/2018 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS 

DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 04/2018 
 

 Por este instrumento particular e na boa forma de direito, de uma parte. O Município de 
Mostardas, pessoa jurídica de direito público, sito à Rua Bento Gonçalves, n° 1020 nesta cidade, CNPJ n° 
88.000.922/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal em Exercício, Sr. MARNE MATEUS 
VITORINO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 387.408.850-20 e CI nº 3021013572,, com os poderes que lhe 
são conferidos pela Lei Orgânica do Município doravante denominado de CONTRATANTE, doravante 
denominada abreviadamente, CONTRATANTE, e FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 92.898.550/0001-98, com sede na Av. Princesa 
Isabel, nº 395, neste ato representada por seu representante legal, Diretor Secretário, no exercício da 
Presidência, Dr. Nelson Carvalho de Nonohay, médico, inscrito no CPF sob o nº 002.391.780-68, 
domiciliado e residente nesta Capital, doravante denominada FUC ou CONTRATADA, pactuam o presente 
Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho do Processo Licitatório n° 04/2018, Protocolo 
Interno nº 04/2018 do processo de Dispensa por justificativa n° 04/2018, de acordo com o Artigo 24 , Inciso 
IV da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores têm entre si como justo e contratado as seguintes 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O presente contrato corporifica-se no Serviço de Exames de Eletrocardiograma, conforme 
quadro abaixo: 

Lote Item Quant Un Descrição V. Unitário V. Total 

1 1 540,00 Un EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA DE 
URGENCIA 

37,00 19.980,00 

1 2 480,00 Un EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA DE 
ROTINA 

27,00 12.960,00 

 
 TOTAL: 32.940,00 

 

1.1. Ajustam as partes, conforme consta no corpo do contrato, que os exames digitais de Tele-
ECG serão classificados em duas categorias distintas, para fins de composição da apuração de critério de 
prioridade de atendimento e respectiva cobrança, sendo:  

1.1.1. São considerados exames eletivos os ECGs enviados de segunda a sexta-feira, 
entre 07:00 e 18:59 horas, que sejam classificados como exame eletivo na hora de sua gravação, 
excetuando-se feriados estaduais, nacionais e internacionais. 

1.1.2. São considerados exames de urgência os ECGs enviados fora dos horários acima, 
ou seja, de segunda à sexta-feira das 19:00 às 06h59; ou aos sábados, domingos e feriados estaduais, 
nacionais e internacionais durante todo o dia. São também considerados exames de urgência 
eletrocardiogramas enviados a qualquer horário desde que venham solicitados como exame de urgência – 
casos de potenciais urgências cardiológicas.  

2.1. São considerados exames de urgência os ECGs enviados fora dos horários acima, ou seja, 
de segunda à sexta-feira das 19:00 às 06h59; ou aos sábados, domingos e feriados estaduais, nacionais e 
internacionais durante todo o dia. São também considerados exames de urgência eletrocardiogramas 
enviados a qualquer horário desde que venham solicitados como exame de urgência – casos de potenciais 
urgências cardiológicas. 
 

Alinham as partes que a classificação acima avençada será usada como base para fins de compor 
a apuração de custos mensais do serviço prestado pela Contratada, considerando o “Plano de Tarifas 
Mensais” (Ofício da FUC datado em 26/12/2017 em Anexo) escolhido pela Contratante. 
 

2.2. Pactuam ainda as partes os seguintes tempos de Análise conforme caracterização dos 
exames: 
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  2.2.1. para exames eletivos: o laudo retorna para a instituição de origem em até 03 horas 
úteis após o recebimento do arquivo de ECG digital na Central de Telecardiologia do IC/FUC; 
 
  2.2.2. para exames de urgência: os exames são laudados 24h ao dia, 7 dias por semana, 
retornando à instituição de origem em prazo de até 01 hora após o recebimento do arquivo de ECG para 
análise na Central de Telecardiologia do IC/FUC. Este tipo de exame é válido para atendimentos de 
urgência ou emergência ou quando solicitada a sua análise fora do horário comercial, conforme 
especificado acima. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E VIGÊNCIA 

 O CONTRATANTE será autorizado a realizar os serviços conforme necessidade da secretaria 
responsável. Os exames serão realizados no endereço da contratada. 
 O presente contrato será prestado até 31 de dezembro de 2018, ou até o término da quantidade 
contratada. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO 

A prestação dos serviços ora contratados deverá ocorrer de forma condizente, durante todo o 
período. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

       Pelo serviço a CONTRATADA perceberá o valor total de R$ 32.940,00 (trinta e dois mil novecentos 
e quarenta reais), sendo que serão pagos os seguinte valores por exames: R$ 37,00 (trinta e sete reais) 
para exame de eletrocardiograma de urgência e R$ 27,00 (vinte e sete reais) para exame de 
eletrocardiograma de rotina, em até 30 (trinta) dias úteis, mediante apresentação de Nota Fiscal (ou 
equivalente) acompanhado do relatório nominal, nº CNS e assinatura do usuário, com respectivo 
procedimento realizado a cada um e identificação do código SAI/SUS, e após assinatura do contrato. 

Nos pagamentos realizados após a data de vencimento, incidirão juros de 1% (um por cento) ao 
mês, pro rata die, até a data de efetivação do pagamento. 

O pagamento será suspenso se observado algum descumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA; 

A CONTRATADA deverá informar ao CONTRATANTE: Banco, Agência e Conta Corrente para 
depósito online, sendo esta a única forma de pagamento a ser efetuada. 
  
CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da rubrica: 
 (2632) 2.068 – 3.3.90.39.50.0000 – Serviços Médicos Hosp. Odontológico  
            
CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES E MULTAS 

A CONTRATADA se sujeita as seguintes penalidades: 
Sem prejuízo do previsto nos artigos 86 à 88 da Lei Federal nº 8666/93, o licitante vencedor poderá 

sofrer as seguintes penalidades: 
a) caso ocorram pequenas irregularidades: advertência; 
b) por atraso na disponibilidade do sistema aos usuários: multa de 0,25% por dia de atraso, sobre o 

valor estimado para contratação; 
c) Deixar de manter proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
estimado da contratação;  

d) Executar o contrato com irregularidades, exceto a prevista na letra b: passíveis de correção 
durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência e ressarcimento ao erário público dos 
prejuízos causados;  

e) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 
atualizado do contrato pelo IGPM; 

f) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 01 (um) ano e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não 
adimplido do contrato;  

g) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato pelo 
IGPM; 
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h) Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato, 
   i) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei federal nº 
8.666/1993 
          j) declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração; 
          k) Após este contrato ser firmado pelas partes, o mesmo só poderá ser suspenso nos casos previstos 
em lei, respondendo aquele que der causa pelo inadimplemento imotivado às cominações pertinentes. 
          l) O atraso citado na alínea “b” do item anterior, por mais de 10(dez) dias, implicará na aplicação da 
multa de 20% sobre o valor total da mesma e poderá acarretar a anulação da contratação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO 

a) Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8666/93, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial por parte do CONTRATANTE; 

b) A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no artigo 
79 da Lei 8666/93; 

c) A CONTRATADA reconhece o direito do CONTRATANTE no caso de rescisão, nas hipóteses 
previstas nos artigos 77 a 80 da Lei 8666/93; 

d) Qualquer das partes que desejar rescindir o presente contrato deverá comunicar a outra com 
antecedência de 30 (trinta) dias. 

 
CLÁUSULA OITAVA – CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8666/93, legislação e demais princípios jurídicos 
aplicáveis à espécie. 

   
CLÁUSULA NONA – FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
Contrato. 

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si e por seus sucessores em três vias 
iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de duas testemunhas instrumentais que 
também assinam. 
                

          Mostardas, 12 de  janeiro de 2018. 
                

 
 

 
MARNE MATEUS VITORINO DE SOUZA 

 Prefeito Municipal em Exerc 
CONTRATANTE 

 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA 
Dr. Nelson Carvalho de Nonohay  

CONTRATADA 
 

Testemunhas: 

1 - ______________ 
CPF: 453.761.070-00 
 
2 -_______________ 
CPF: 914.260.220-34                                                               Aprovado por: 
 
 
 


