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CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2020 

 

 

 
O Município de Serra Azul de Minas/MG, CNPJ Nº 18.303.230/0001-95, com sede na Av 

Geraldo Gomes de Brito nº 94, Centro, em Serra Azul de Minas, a seguir denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Leonardo do 

Carmo Coelho, CPF:566.125.596-91 e RG: 3.867.036, resolve, em conformidade com o 

Processo Licitatório nº 017/2019 - Pregão nº 010/2019 (Registro de Preços), na Lei Federal 

10.520 de 17/07/02, Decreto Federal nº 7892/2013 e alterações e no que couber, na Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, firmar o presente contrato, a seguir 

denominadas simplesmente FORNECEDOR, observadas as disposições do edital e 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

FORNECEDOR:  

 

Item 01 – HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA, com sede a Rua Celio de Castro,nº 

757,Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG inscrita no CNPJ sob o nº 13.630.715/0001-70, 

neste ato representado por Janice Maria Araujo, inscrita no CPF 047.080.206-51 e RG 

2.854.024. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA  

 

Constitui objeto deste contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM 

HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE AS CLÍNICAS E HOSPITAIS 

AGENDADOS PELO CIS-EVMJ, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE 

EM BELO HORIZONTE, ORIUNDOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS DO CIS-

EVMJ, conforme constante na proposta de preços e planilha orçamentária da contratada, e 

que é parte integrante e indissociável deste instrumento. O prazo de vigência do presente 

contrato será até 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado, observando o limite 

estabelecido na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

 

São condições de execução do presente contrato:  

I – Os serviços serão executados mediante solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de 

Serra Azul de Minas;  

II – A prestação de serviços deverá ser feita dentro do melhor padrão de qualidade, 

obedecendo rigorosamente à proposta de preços da contratada.  

II – A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços a partir da assinatura do presente 

instrumento. 
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III – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, 

sob pena de aplicação de penalidades e sanções, inclusive rescisão.  

IV – O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com 

o previsto no Instrumento Convocatório, podendo rescindir o contrato, nos termos do artigo 

78, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se o disposto no art. 24, 

inciso XI, da mesma lei.  

V – A tolerância do CONTRATANTE com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da 

CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, 

podendo o CONTRATANTE exercer seus direitos a qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

 

Constituem obrigações: 

 

 I - DO CONTRATANTE  

a) Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades encontradas 

no produto. 

 b) Registrar as irregularidades por culpa da CONTRATADA para fins de rescisão do 

presente contrato.  

c) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 

permanecem compatíveis com os praticados no mercado 

 

II – DA CONTRATADA 

a) Responsabilizar pelo cumprimento de todas as obrigações legais e regulamentares 

decorrente da execução deste termo;  

b) Manter, durante toda a vigência do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

repeitando as RDCs correspondentes à atividade desenvolvida; devendo comunicar ao 

Município, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do 

CONTRATO.  

c) Responsabilizar pelo pagamento de multas decorrentes da inobservância de qualquer 

preceito normativo baixado pelos Órgãos Federais, e/ou Estaduais e/ou Municipais, a que 

der causa, bem como pelo pagamento de eventuais emolumentos que vierem a ser cobrados 

em decorrência da execução do contrato.  

d) A instituição contratada deverá realizar atendimento de maneira humanitária, fazendo a 

acolhida do paciente observando os princípios do Sistema Único de Saúde;  

e) O estabelecimento deverá conter portaria 24 horas, escadaria com corrimão e fita 

antiderrapante; entrada para portadores de deficiência física, extintores de incêndio, 

banheiros masculino e feminino, dormitórios separados por sexo, em quantidade suficiente 

para hospedar os usuários acomodações arejados e limpos.  
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f) O estabelecimento deverá apresentar ampla acessibilidade a portadores de necessidades 

especiais, incluindo rampas de acesso, portas adaptadas, barras e corrimões e todo o 

necessário para bem atender a estes usuários.  

g) A instituição deverá se responsabilizar pela segurança dos pacientes, devendo ter 

controle de entrada sendo esta restrita a hóspedes e funcionários da instituição, 

 h) O estabelecimento onde serão recebidos os pacientes deverá possuir guarda volumes 

para acomodar os objetos pessoais dos pacientes; 

i) Todos os funcionários da instituição deverão ser capacitados e deverão estar 

uniformizados e identificados por meio de crachá 24 horas por dia; 

 j) O estabelecimento deve disponibilizar profissionais capacitados para atendimento 

humanizado aos hóspedes 24 (vinte e quatro) horas por dia, devendo realizar, inclusive: o 

controle de embarque e desembarque dos pacientes e/ou acompanhantes, oferecendo cadeira 

de rodas, se for o caso; ofertar acolhida digna orientando-os sobre os serviços oferecidos; 

efetivar cadastro individualizado dos pacientes e acompanhantes, mantendo controle 

atualizado dos dados.  

k) Todos os locais que ofereçam algum risco aos hóspedes deverão estar devidamente 

sinalizados, inclusive escadas, se for o caso, devendo conter piso ou faixas antiderrapantes;  

l) Os pacientes serão encaminhados, exclusivamente, através da Secretaria Municipal de 

Saude;  

m) O estabelecimento onde serão recebidos os pacientes não terá nenhuma finalidade 

médica ou clínica, assim como não deverá manter nenhum tipo de serviço ambulatorial ou 

de enfermagem, limitando-se apenas a fornecer ao paciente abrigo e alimentação;  

n) O estabelecimento deverá apresentar dormitórios arejados, cabendo o uso de beliches, 

com travesseiros e colchões apresentando revestimento de material impermeável, para 

garantir a higiene devida.  

o) Caso existam acomodações em quartos coletivos no estabelecimento onde serão 

recebidos os pacientes, as mesmas deverão ser separadas por sexo;  

p) Apenas será permitida a utilização de camas sobrepostas (beliches) no caso de 

acompanhantes com idade e peso compatíveis para sua utilização.  

q) Os dormitórios e banheiros (para repouso e banho) deverão estar disponíveis, inclusive 

no período diurno, quando necessário.  

r) No caso de pacientes devidamente identificados como transplantados, pós-cirúrgicos ou 

em fase terminal, deverá ser disponibilizar leito individual em área isolada.  

s) A rouparia do estabelecimento, sendo composta obrigatoriamente por lençol, virol e 

fronha, deverá ser disponibilizada higienizada e deverá ser substituída sempre que 

necessário;  

t) Toda a rouparia utilizada deve ser trocada, no mínimo, uma vez ao dia, sendo que todo o 

material deve ser devidamente esterilizado. 

 u) O estabelecimento deverá possuir sanitários masculinos e femininos, e estes devem 

sempre apresentar condições adequadas de uso;  

v) O estabelecimento onde serão recebidos os pacientes deverá possuir quartos privativos 

para pacientes transplantados e pós-operados;  
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w) Deverá ser disponibilizadas cadeiras de rodas e cadeiras de banho aos pacientes que 

deles necessitarem  

x) O estabelecimento deverá apresentar espaço de refeitório, dentro das normas de higiene e 

qualidade, devendo oferecer até 4 refeições diárias. O cardápio deverá apresentar 

preparações variadas, equilibradas e de boa aparência, proporcionando um aporte calórico 

necessário e uma boa aceitação por parte dos pacientes. As refeições deverão ser preparadas 

observando um alto grau de assepsia e com acompanhamento por um profissional 

Nutricionista; No caso de pacientes que possuam alergias ou restrições alimentares, deverá 

ser providenciada refeição compatível às suas necessidades; 

 y) As refeições deverão ser servidas uma área destinada a alimentação, exceto nos casos 

em que o paciente encontrar-se acamado, hipótese em que a refeição deverá ser servida no 

quarto onde o mesmo estiver hospedado;  

z) Deverá ser disponibilizados aos pacientes durante todo o dia leite e café preto;  

aa) Os utensílios usados pelos pacientes poderão ser descartáveis. Caso sejam utensílios não 

descartáveis deverão ser higienizados imediatamente após o uso; 

bb) O estabelecimento deve disponibilizar sala de estar com TV com acesso irrestrito para 

os hóspedes, sala para apoio assistencial (no caso de atendimento por parte de profissional 

do Município e ou Secretaria), sala de apoio administrativo ao funcionário do Município e 

ou Secretaria que esteja auxiliando no encaminhamento destes pacientes.  

cc) O estabelecimento onde serão recebidos os pacientes deverá disponibilizar quarto 

privativo para descanso do motorista da Secretaria responsável pelo transporte dos 

pacientes.  

dd) O Contratado responsabilizar-se-á por cobrança indevida ou prejuízo causado ao 

paciente ou seu representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da 

execução deste contrato;  

ee) Deverão ser observadas as normas referentes a segurança quanto a incêndios, sendo que 

deverá haver extintores posicionados em locais estratégicos e carregados de material 

compatível ao combate das diversas classes de incêndio, de acordo com o ambiente.  

ff) Nos preços ofertados pela empresa a ser contratada deverão estar computados todas as 

despesas, bem como impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, gastos com transportes, embalagens, prêmios de seguros, fretes, taxas e outras 

despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução dos 

serviços.  

gg) Após a fase de habilitação, o pregoeiro irá suspender a licitação para promover uma 

diligência e visitar a empresa vencedora do certame, e verificar o cumprimento integral de 

todas as exigências estabelecidas no Edital, através de comissão designada pelo Secretário 

de Saúde. Caso o estabelecimento não atenda, será inabilitado e o processo seguirá com a 

convocação do segundo colocado.  

hh) O serviço será feito de acordo com as necessidades e conveniência do Município, nas 

quantidades desejadas, ao longo do exercício até o término da vigência do CONTRATO.  

ii) O licitante vencedor obriga-se a executar os serviços, em conformidade com as 

especificações descritas na sua proposta, sendo de sua inteira responsabilidade substituições 
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parciais ou totais no quantitativo, caso não estejam em conformidade com as referidas 

especificações, ficando a Secretaria Municipal de Saúde, com o direito de rejeitar no todo 

ou em parte o material entregue.  

jj) No atraso e/ou retardamento imotivado na prestação do serviço licitado, serão aplicadas 

penalidades conforme a legislação vigente.  

kk) Caberá ao licitante, manter vigente Alvará de Localização, Alvará Sanitário e Laudo 

Técnico de Combate a incêndio e Pânico 

 ll) O  Município de Serra Azul de Minas/MG não se responsabiliza por despesas extras dos 

hóspedes. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

Pela prestação dos serviços aqui contratada o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 

a importância global de R$ 54.846,00 (cinqüenta e quatro mil e oitocentos e quarenta e seis 

reais), de acordo com os itens abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE/DIARIAS VR. UNT. VR. TOTAL 

1 Diária de 

Hospedagem 

Integral 

1.108 R$ 49,50 R$ 54.846,00 

 

Obs: O pagamento decorrente da concretização do objeto deste contrato será efetuado pela 

Município de Serra Azul de Minas/MG, de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias, mediante 

apresentação de nota fiscal. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização, autorizações, conferência dos serviços serão realizados pela Secretaria 

Executiva do CONTRATANTE, observados os artigos 73 a 76 da Lei federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

Por acordo das partes: 

a) Quando necessária modificação do regime de execução do serviço, em face de 

verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;  

b) Quando necessária modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes mantido o valor inicial atualizado, vedada antecipação do pagamento, com 

relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da 

execução de serviço;  

c) Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da 

contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
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fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

 

8.1.3.10.302.15.2073.33717000-Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde- 

RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE 

IMP. VINC. A SAÚDE 

Pela inexecução parcial ou total das cláusulas e condições estipuladas neste contrato, a 

CONTRATADA ficará sujeita às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária 

do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE e/ou declaração de inidoneidade 

para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os art. 86 a 88 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal 

cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 

I 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado da contratação, no caso de atraso superior a 

30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento do contrato;  

II 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação, no caso da CONTRATADA, 

injustificadamente desistir da execução do contrato ou causar a rescisão contratual. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor das multas aplicadas, após regular processo 

administrativo, será descontado das faturas devidas pelo CONTRATANTE, ou ainda, 

quando for o caso, deverá ser pago por meio de guia própria emitida pelo 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data de sua 

aplicação. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

Este contrato poderá ser rescindido amigável, judicial ou por ato unilateral escrito da 

Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Parágrafo Único - Nos casos de rescisão por ato 

unilateral da Administração, a CONTRATADA será notificada em observância aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO 
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Este contrato está vinculado de forma total e plena à proposta da CONTRATADA e ao 

Processo Licitatório nº 017/2019 - Pregão nº 010/2019 (Registro de Preços), que lhe deu 

causa, para cuja execução, exigir-se-á rigorosa obediência ao Instrumento Convocatório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

 

O extrato do presente instrumento será publicado no Órgão Oficial do Estado de “Minas 

Gerais”, por conta do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Serro/MG para dirimir quaisquer dúvidas quanto à 

execução do presente contrato. E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o 

presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.  

 

Serra Azul de Minas/MG, 12 de fevereiro de 2020.  

 

 

 

LEONARDO DO CARMO COELHO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 


