
CONTRATO Nº 91/2022 

 

Pelo presente Contrato de prestação de serviços, de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, 

CNPJ/MF 87.531.976/0001-79, representado por seu Prefeito, LUÍS HENRIQUE KITTEL, 

doravante denominado MUNICÍPIO, e de outro lado a Empresa ANTONIO RODRIGUES 

CERUTTI, inscrita no CNPJ sob nº 40.378.422/0001-10, situada na Rua Francisco Sperotto, nº 

115, Bairro Centro, Cep.: 98.300-000, município de Palmeira das Missões/RS, Tel.: (55) 99907-

2025, e-mail: clinicarenascer.andrear@gmail.com, neste ato devidamente representado pelo seu 

Proprietário, Sr. Antonio Rodrigues Cerutti, brasileiro, portador do RG n° 1108714071, inscrito no 

CPF sob o n° 024.073.970-10, denominada CONTRATADA, têm entre si certo e contratada na 

melhor forma do direito, observada a legislação aplicável e com amparo na prerrogativa de 

Inexigibilidade de Licitação (art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93), a prestação de serviços que 

descreve, ajustado às cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

O presente contrato, oriundo do Processo nº 68/2022 – Inexigibilidade de Licitação, tem 

como objeto o provimento de 01 (uma) vaga de internação/abrigamento em serviço residencial 

terapêutico, da maior M. H. S., considerando a necessidade de regulamentação emanada pela 

determinação judicial, Pedido de Medida de Proteção, Processo Judicial nº 5000162-

49.2015.8.21.0154/RS, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e Procedimento nº 

00710.001.355/2022 - Pedido de Medida de Proteção, do Ministério Público - Promotoria de Justiça 

de Agudo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES  

2.2. Para cumprimento do objeto do presente contrato, a CONTRATADA disponibilizará e 

efetuará os seguintes serviços: 

1) Enfermeira diariamente;  

2) Cuidados com técnicos de enfermagem e cuidadores 24 horas por dia;  

3) Verificação dos sinais vitais;  

4) Administração de medicamentos em horários prescritos; 

5) Psicóloga diariamente; 

6) Acompanhamento com Psicóloga;  

7) Atendimento Médico (semanalmente ou quando necessário);  

8) Acompanhamento Nutricional;  

9) Fornecimento de 06 refeições balanceadas diariamente;  

10) Atendimento Pedagógico;  

11) Atendimento com fisioterapia individual e em grupo;  

12) Seções de atividades esportivas, com preparador físico;  

13) Jogos/atividades/entretenimento;  

14) Banho diário com lavagem de roupas pessoais e de cama;  

15) Tricotomia facial/corte de cabelo e unha sempre que necessário;  

16) Momentos de religiosidade;  

Observação: todo atendimento e cuidado de acordo com a patologia do interno. 

 

 



 

 

 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES 

3.1. A contratada se compromete com a prestação do serviço pela qual foi contratada, 

responsabilizando-se pelos danos causados diretamente ou indiretamente à administração, ou 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

3.2. À contratada incumbe, expressamente, por sua conta e risco exclusivos, a contratação de 

pessoal habilitado para execução dos serviços, decorrente deste instrumento, correndo, outrossim, 

em consequência, as obrigações e ônus de empregador, o pagamento da remuneração e salários, das 

contribuições exigidas pela Lei de Previdência Social, seguro contra acidentes de trabalho e demais 

encargos da Legislação Trabalhistas, podendo o Contratante proceder à fiscalização do cumprimento 

do estabelecido neste artigo, a qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
4.1. O município de Agudo/RS pagará, mensalmente, O município de Agudo/RS pagará, 

mensalmente, o valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais) referentes à prestação e serviços 

de internação/abrigamento e R$ 1.249,66 (um mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 

centavos) referentes ao fornecimento de medicamentos contínuos para a paciente, totalizando o 

valor de R$ 7.949,66 (sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), até o 

dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante emissão da nota fiscal, 

sem qualquer forma de reajuste, na tesouraria da Prefeitura Municipal ou via sistema bancário. 

4.2. Havendo atraso no pagamento, será procedido a título de inadimplência o pagamento de 

1% (hum por cento) ao mês de juros. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a contar de 15/10/2022, data da transferência 

da paciente, conforme Declaração da Assistente Social do CREAS, Srta. Júlia Prochnow, podendo 

este prazo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

A rescisão deste contrato poderá ser: 

I – determinada por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO nos casos previstos na Lei 

8.666/93, vigente; 

II – por acordo amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração; 

III – A inexecução total do contrato enseja a sua rescisão pela Administração; 

6.1. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 79 da Lei Federal nº 

8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida de eventuais prejuízos que 

comprovadamente tenha tido. 

6.2. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79, acarretará as consequências 

previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

6.3. Fica estabelecido, de comum acordo entre as partes Contratantes, que cabe ao 

Contratante o direito de rescindir de pleno direito o presente contrato, a qualquer tempo, 

independentemente do procedimento judicial, sem que lhe seja exigível, por este motivo, 

indenização ou ressarcimento de qualquer espécie, nos seguintes casos: 

a) Quando for evidenciada a incapacidade técnica da Contratada; 

b) Se a Contratada cair em insolvência, vier a falir, dissolver sociedade ou pedir concordata; 



 

 

 

 

 

c) Se a Contratada deixar de iniciar o serviço no prazo que lhe for determinado ou interrompê-

lo sem justo motivo devidamente comprovado, por mais 10 (dez) dias consecutivos; 

d) Quando receber recomendação para esse efeito, por parte das fiscais do Contrato; 

e) Quando as multas, por descumprimento do prazo, atingirem o montante investido pela 

empresa. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA– DAS PENALIDADES E MULTAS 

A não execução parcial ou total deste contrato enseja as seguintes penalidades: 

I – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, limitado esta 

a 05 (cinco) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 

II – Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com 

a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 

prazo de 01 (um) ano; 

III – Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 

(dois) anos; 

7.1. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS 

Os encargos fiscais, tributários, trabalhistas e previdenciários decorrentes da atividade 

envolvida na Prestação de Serviços, objeto deste contrato, serão de responsabilidade da Contratada. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

Os servidores José Eduardo Lopes Farias, lotado na Secretaria Municipal da Saúde, e Nilva 

Iva Niemeier Franke, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, 

ficarão responsáveis pela fiscalização e o recebimento dos serviços ora contratados.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 

A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato será por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei federal 

8.666/93 e posteriores alterações. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

Os valores fixados na Cláusula Quarta do presente Contrato poderão ser reajustados, depois de 

decorrido o prazo de 12 (doze) meses, com base na variação do índice do IGPM/FGV – Índice Geral 

de Preços Médios da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha substituí-lo.    

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões em relação ao objeto do presente Contrato, na forma prevista no Art. 65, § 

1.º, da Lei Federal 8.666/93 vigente. 

12.2. A CONTRATADA deverá manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

presente Contrato. 



 

 

 

 

 

12.3. As partes declaram ciência e conformidade com as disposições e regras atinentes a 

Contratos, contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, bem como com todas aquelas 

contidas no Processo de Inexigibilidade de Licitação, ainda que não estejam expressamente 

transcritas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ORÇAMENTO E RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas decorrentes do presente Contrato serão custeadas em partes iguais pela 

Secretaria da Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, por conta das seguintes 

Dotações Orçamentárias: 

Secretaria Dotação Orçamentária – PJ Recurso 

Saúde 4644 40 

Desenv. Social e Habitação 9038 01 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Agudo para solucionar quaisquer questões oriundas deste 

contrato.  

 

E por justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento em vias de igual teor e 

forma e uma só finalidade, com a assinatura de duas testemunhas, após ter sido o contrato lido e 

conferido. 

 

Agudo, 25 de outubro de 2022. 

 

 

 

         LUÍS HENRIQUE KITTEL                                      ANTONIO RODRIGUES CERUTTI 

                Prefeito Municipal                                                        Antonio Rodrigues Cerutti 

                     Contratante                                                                        Contratada 

 

 

 JOSÉ EDUARDO LOPES FARIAS                                                      

     Testemunha e Fiscal do Contrato                                                                        

 

 

NILVA IVA NIEMEIER FRANKE 

              Fiscal do Contrato 

 


