
CONTRATO Nº 021/2023 
- AQUISIÇÃO DE COTAS DE INTERNAÇÕES SUS (AIHS) JUNTO AO HOSPITAL COMUNITÁRIO 

SÃO PEREGRINO LAZZIOZI - 

CONTRATANTE: 

MUNICÍPIO DE VILA FLORES, entidade de direito público interno, CNPJ nº 91.566.869/0001-53, 
sito à Rua Fabiano Ferretto, 200, Vila Flores/RS, representado neste ato por seu Prefeito 
Municipal Sr. em Exercício, Delmar Antônio Luchesi, e 

CONTRATADA: 

ASSOCIAÇÃO VERANENSE DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o nº 
87.873.279/0001-04, sita à Rua Saul Irineu Farina, nº 160, Bairro São Peregrino, Veranópolis/RS, 
CEP 95.330-000, representada neste ato por seu Presidente, Sr. Márcio Francisco Primieri. 

OBJETO e FUNDAMENTO: 

O presente contrato disciplina a AQUISIÇÃO DE COTAS DE INTERNAÇÕES SUS (AIHS) JUNTO 
AO HOSPITAL COMUNITÁRIO SÃO PEREGRINO LAZZIOZI, oriundo do processo de Licitação nº 
016/2023, na modalidade INEXIGIBILIDADE nº 001/2023, regido pela Lei 8.666/93, nas seguintes 
cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
I – PREÇO: A CONTRATADA se obriga, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, cujas condições 
integram o presente contrato, na entrega dos materiais e prestação dos serviços abaixo 
relacionados, conforme descritivo, quantidades e valores que seguem: 
 

Item  Descrição UN Quant Valor 
unitário 

Valor total 

1 Aquisição de cotas de internações SUS 
(AIHS), junto ao Hospital Comunitário 
São Peregrino Lazziozi. 

Mês  03 R$10.081,00 R$ 30.243,00 

 
II - FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no mês subsequente ao da prestação 
do serviço, em até 10 (dez) dias, contados da apresentação da respectiva nota fiscal, com o 
devido aceite do Secretário Municipal competente. 

a) Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável 
conforme Decreto Municipal nº 6005/2022, IN RFB nº 1.234/2012, bem como o Anexo I – 
Tabela de atividades e alíquotas e Anexo II – Hipóteses de isenção. 
b) Quando da apresentação da nota fiscal deverá ser destacada a retenção do Imposto de 
Renda, nas alíquotas definidas por tipo de atividade, conforme tabela anexa à Instrução 
Normativa, imposto este que será retido aos cofres municipais e descontado do valor líquido 
a ser pago ao fornecedor. 
b.1) A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar 
III - REAJUSTE: O preço cotado deverá ser mantido FIXO, não sendo admitidos reajustes. 
 



CLÁUSULA SEGUNDA- OBJETO 
O Objeto do presente Contrato trata-se de AQUISIÇÃO DE COTAS DE INTERNAÇÕES SUS 
(AIHS), para ser utilizado em procedimentos cirúrgicos de média complexidade, junto ao 
Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, sendo que o pagamento ocorrerá mediante 
apresentação de relatório para prestação de contas e conferência e repasse do valor 
devidamente utilizado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PROPOSTA 
O preço apresentado é o da proposta, sem reajustamentos. 
 
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO 
Este contrato terá a duração até 31/03/2023. 
Parágrafo Único: havendo prevalência do interesse público, o contrato poderá ser rescindido 
unilateralmente, independente do prazo de duração ou da quantidade consumida pelo 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas oriundas da presente avença correrão por conta dos elementos de despesa 
constantes na Confirmação de Dotação Orçamentária do Pedido de Compras nº 016/2023. 

 
CLÁUSULA SEXTA - FATOS IMPEDITIVOS 
Ocorrentes motivos de caso fortuito ou de força maior impeditivos da entrega do objeto, deverá 
a contratada comunicá-los por escrito ao Contratante. Enquanto perdurarem tais motivos, ficam 
suspensos os direitos e deveres decorrentes do contrato. 
Parágrafo Único: Na ocorrência das hipóteses acima, ao CONTRATANTE fica assegurado o direito 
de chamar novo fornecedor, respeitadas as condições ou licitações, enquanto perdurar a 
suspensão. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes situações: 
I - UNILATERALMENTE: determinado por ato unilateral e escrito da Administração, quando 
prevalecer o interesse público, sem direito à ressarcimento de prejuízos futuros ao ato da 
rescisão; 
II - AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 
III – JUDICIALMENTE, nos termos da legislação; 
IV - Quando ocorrer qualquer das situações previstas nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93. 
Parágrafo Primeiro: A inexecução parcial ou total do contrato enseja a sua rescisão, nos termos 
do art. 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, os casos do art. 78, inciso I a XI, fica 
estabelecido multa, em favor do CONTRATANTE, de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
Parágrafo Segundo: O contratante poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, na 
forma do art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, sem que assista a contratada qualquer 
indenização, ressalvada aquela prevista no parágrafo único art. 59. 
 
CLÁUSULA OITAVA - PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o presente contrato no prazo de até 05 (cinco) 
dias da homologação da licitação, sujeitará o mesmo a multa equivalente a 10% (dez por cento) 



do valor do contrato estimado, para esses efeitos e os da cláusula anterior, no valor da 
quantidade total da proposta. 
 
CLÁUSULA NONA - CESSÃO E SUBSTABELECIMENTO DE DIREITOS 
Não é permitida a cessão do presente contrato, parcial ou total, pena de rescisão e aplicação das 
sanções legalmente previstas, além daquelas constantes da cláusula oitava, supra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - MANUTENÇÃO DO CONTRATO 
A contratada se obriga a manter, durante a execução do contrato, todas as condições e 
requisitos atinentes ao objeto contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização do presente contrato é de responsabilidade da Secretária Municipal de Saúde e 
Assistência Social. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FUNDAMENTAÇÃO 
O contrato será regido pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93, e alterações, sem prejuízo das 
demais legislações pertinentes e Inexigibilidade nº 001/2023. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Veranópolis, para dirimir eventuais litígios decorrentes da 
presente avença, com expressa renúncia a qualquer ouro, por mais privilegiado que possa ser. 
 
 
E por estarem assim justas e acordadas, assinam as partes o presente Termo, em três vias de 
igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, após lido e achado conforme. 
 
Vila Flores, 30 de janeiro de 2023. 
 
 
            MÁRCIO FRANCISCO PRIMIERI                                           DELMAR ANTÔNIO LUCHESI      
Associação Veranense de Assistência em Saúde                            Município de Vila Flores 
 
Testemunhas: 

1) _______________________________               2) _____________________________ 
 CPF:                                                                               CPF: 
 

Este Contrato foi devidamente examinado 
e aprovado por esta Assessoria Jurídica. 
Em ___/___/_____ 
 
              ________________________ 
                             Denise Arisi 
                         OAB/RS 63.385 
                      Procuradora Jurídica 


