
 

 

CONTRATO Nº 20220196        

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, através 

do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ-MF, Nº 10.511.002/0001-07, denominado daqui por diante 

de CONTRATANTE, representado neste ato pela Sra. LUANA TAIS DE JESUS SANTOS PEDROSA,  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, portador do CPF nº 029.361.752-08, residente na Passagem 

Aeroporto, nº 1106, e do outro lado PRO-VISÃO SAÚDE OCULAR LTDA,  CNPJ 35.515.099/0001-49, 

com sede na AV EUCLIDES DA CUNHA, 573, SALA 08, SANTA RITA, Macapa-AP, CEP 68901-257, 

de agora em diante  denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. LOURIVAN MOURA 

DA SILVA, residente na RUA SILVA CASTRO, 612, GUAMÁ, Belém-PA, CEP 66075-104, portador do 

CPF 448.895.002-78, considerando solicitação da secretaria de Saúde, considerando parecer jurídico, têm 

justo e contratado o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

 

1.1 - Prestação de serviços médicos hospitalares com exames, consultas e cirurgias oftalmológicas para atender às 

necessidades do Fundo Municipal de Saúde, assim discriminados: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 

EXERESE DE CALAZIO E OUTRAS 

PEQUENAS LESOES DA 

PALPEBRA E SUPERCILIOS 

UNIDADE 100 

02 SUTURA DE CONJUNTIVA UNIDADE 140 

03 
CONSULTA MÉDICA EM 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
UNIDADE 140 

04 
TRATAMENTO CIRURGICO DE 

PTERIGIO 
UNIDADE 190 

05 
RECONSTITUIÇÃO DE FORNIX 

CONJUNTIVAL 
UNIDADE 200 

06 SIMBLEFAROPLASTIA UNIDADE 150 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 



 

 

2.1 - Este contrato fundamenta-se no Art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 

posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR  

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

EXERESE DE CALAZIO E 

OUTRAS PEQUENAS 

LESOES DA PALPEBRA E 

SUPERCILIOS 

UNIDADE 100 78,75 7.875,00 

02 SUTURA DE CONJUNTIVA UNIDADE 140 82,28 11.519,20 

03 

CONSULTA MÉDICA EM 

ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA 

UNIDADE 140 10,00 1.400,00 

04 
TRATAMENTO 

CIRURGICO DE PTERIGIO 
UNIDADE 190 209,55 39.814,50 

05 
RECONSTITUIÇÃO DE 

FORNIX CONJUNTIVAL 
UNIDADE 200 436,44 87.288,00 

06 SIMBLEFAROPLASTIA UNIDADE 150 203,74 30.561,00 

 

 

3.1 - O valor total da presente avença é estimado em R$ 178.457,70 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos 

e cinquenta e sete reais e setenta centavos), a ser pago contado a partir da data final do período de 

adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, 

segundo as autorizações expedidas pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e de conformidade com as 

notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da 

proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE CONTROLE DOS ATENDIMENTOS A SEREM 

EXECUTADOS 

 

4.1 -Realizar todos os procedimentos constantes na cláusula primeira, de forma parcelada e contínua, 

de acordo com as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e conforme demanda e 



 

 

agendamento prévio. 

4.2-Executar os atendimentos e/ou procedimentos especializados, em clínica própria ou em posto de 

saúde, mediante o agendamento realizado pelo Setor de Regulação da SEMSA. 

 

 4.2.1-O endereço para a prestação dos serviços será o mesmo informado pela empresa contratada 

ou de acordo com as necessidades da SECRETARIA DE SAÚDE e conforme demanda e agendamento 

prévio. 

 

4.3-Manter sempre atualizada e arquivada num prazo mínimo de 10 (dez) anos, considerando a tabela 

de temporalidade do Ministério da Saúde a documentação relacionada ao atendimento do paciente 

(prontuário, requisições e outros documentos comprobatórios de atendimento), que permitam o 

acompanhamento, controle e supervisão dos serviços. 

 

4.4-Manter sempre atualizado o cadastro junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES), informando sempre que houver alterações de ordem estrutural elou no quadro funcional; 

4.5-Entregar a produção ambulatorial na Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação da SEMSA, 

até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente; 

 

 4.5.1-A produção ambulatorial via Boletim de Produção Ambulatorial (BPA) e/ou Autorização 

Procedimentos de Alta Complexidade (APAC) deverão ser apresentadas, em arquivo para 

processamento e com fatura nominal e em ordem alfabética, contendo as seguintes informações: nome 

completo do usuário, procedimento (s) realizado (s), valor unitário do procedimento e valor total da 

fatura. 

 4.5.2-A produção ambulatorial deverá estar acompanhada de respectivo relatório impresso. 

 

4.6-Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação. 

 

4.7-Atender os pacientes com dignidade e respeito e de acordo com o preconizado pelo Sistema Único 

de Saúde, em especial as diretrizes da Política Nacional de Humanização do SUS e manter a qualidade 

na prestação de serviços. 

 

4.8-Todos os encaminhamentos médicos, solicitações de exames especializados originados pelo 



 

 

prestador, bem como todas as solicitações de cirurgias deverão obedecer os conceitos de acesso 

definidos no Protocolo de acesso, conforme Resolução Vigente. 

 

4.9-Justificar ao paciente, ou ao seu responsável, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da 

decisão de não realização do procedimento ou de qualquer ato previsto no contrato. 

 

4.10-Responsabilidade por todos os gastos relativos aos insumos, que forem necessários para a perfeita 

execução do presente contrato. 

 

4.11-Observar o encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras de referência e 

contra referência estabelecidas pela Gestão Municipal do SUS. 

 

4.12-Manter as instalações e equipamentos em perfeito estado de conservação, higiene e 

funcionamento e manter o ambiente de trabalho em constante higiene e desinfecção. 

 

4.13-Garantir ao Conselho Municipal de Saúde acesso a instituição para o exercício do seu poder de 

fiscalização. 

 

4.14-Fornecer todos os equipamentos, aparelhos, reveladores, materiais e profissionais necessários 

para a prestação de serviços, os quais serão de inteira responsabilidade da contratada; 

 

4.15-Adequar os impressos utilizados pela Clínica, como: receituários—requisição de exames e 

formulários de encaminhamentos para procedimentos cirúrgicos, de acordo com as normas do 

Ministério da Saúde e de acordo com a nomenclatura definida na Tabela de Procedimentos do SUS, 

para que todos os procedimentos requeridos pelo especialista sejam devidamente agendados e o acesso 

garantido; 

 

4.16-Aplicar e utilizar na execução dos serviços, equipamentos e materiais novos e de primeira 

qualidade, com prazo de validade não expirado; 

 

4.17-Responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços oferecidos e os exames emitidos, como também 

promover a manutenção dos registros dos pacientes atendidos; 

 



 

 

4.18-A realização dos exames será determinada através de agendamento semanal prévio, exceto nos 

casos de urgência e de emergência, quando o exame deverá ser no mesmo dia; 

 

4.19-A produção dos serviços prestados deverá ser registrada e apresentada mensalmente através dos 

seguintes instrumentos de registro: Boletim de Produção Ambulatorial-BPA; Boletim de Produção 

Ambulatorial Individualizado-BPAl e Autorização de Procedimentos Ambulatorial-APAC. Sendo que 

o sistema utilizado para o processamento da produção é o sistema de Informação Ambulatorial-

SlA/SUS do Ministério da Saúde. 

 

4.20-A Contratada substituirá imediatamente os equipamentos e acessórios no caso de defeito, evitando 

a paralisação do atendimento aos usuários. 

 

CLÁUSULA QUINTA- DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

 

5.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo 

contratual; 

 

5.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do 

CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste 

contrato; 

 

5.3.  Encaminhar para o Setor Financeiro do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE as notas de empenhos e 

respectivas  notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

 

5.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, 

especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a 

consecução dos serviços; 

 

5.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato. 

5.6. Providenciar a imediata correção das deficiências  e ou  irregularidades apontadas pela Contratante; 

 



 

 

5.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite fixado no § 1º, do 

art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

6.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº  8.666/93 e 

suas alterações posteriores; 

 

6.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

 

6.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 

diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

 

6.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo 

Setor Competente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

 

7.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 23 de Setembro de 2022 extinguindo-se em 31 de 

Dezembro de 2022, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

8.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, 

e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) 

dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

 

9.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na 

execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as 

seguintes penalidades: 

 -    Advertência; 



 

 

 -    Multa; 

 -    Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, 

impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 -    Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade 

que aplicou penalidade; 

 

9.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

 

 -    Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou 

descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 

 

9.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia 

do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

9.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas 

por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 

 

9.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa 

à penalidade; 

 

9.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade 

constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

 

9.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só 

serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade 

competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em 

que foram aplicadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 



 

 

10.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do CONTRATANTE, na dotação 

orçamentária Exercício 2022, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado 

oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário. 

 

Fundo Estadual 

PROJETO ATIVIDADE 10 302 0151 2.065 – Manutenção dos Serviços de Internação e 

Intervenção Cirúrgica 

FONTE DE RECURSO 83369835000140 FUNDO ESTADUAL 

 

Fundo Municipal de Saúde 

PROJETO ATIVIDADE  10 302 0151 2.065 – Manutenção dos Serviços de Internação e 
Intervenção Cirúrgica 

FONTE DE RECURSO 10010000 

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

11.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde 

que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

 

12.1 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do Sr. RAVEL FERNANDO GOMES 

DA COSTA, designado para fiscal do contrato, representando o Contratante, mediante nomeação de 

servidor especialmente designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

12.1.1 – Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

I. Fiscalizar e atestar o fornecimento, de modo que sejam cumpridas integralmente as 

condições estabelecidas neste Contrato; 

II. Comunicar eventuais falhas na prestação de serviços, cabendo à CONTRATADA adotar 

as providências necessárias; 

III. Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos 

relevantes relacionados com o fornecimento; 



 

 

IV. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em 

especial aplicações de sanções e alterações do mesmo; 

      

                  12.1.2 - A fiscalização exercida pela CONTRATADA não excluirá ou reduzirá a responsabilidade 

da CONTRATANTE pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

 

13.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, 

teoria geral de contratos e disposições de direito privado. 

 

13.2 - Fica eleito o Foro da cidade de SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, como o único capaz de dirimir as 

dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

 

13.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente 

termo, em 02 (duas) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes 

contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

 

    SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA, 23 de Setembro de 2022 

 

 

 

 

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

   CNPJ(MF)  10.511.002/0001-07 

    CONTRATANTE 

 

 

 

 

    PRO-VISÃO SAÚDE OCULAR LTDA 

    CNPJ 35.515.099/0001-49 

    CONTRATADO 

Testemunhas: 

 

1.________________________________                     2.________________________________ 
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