
Contrato de Prestacao de Servicos Especializados
N.05/2020/12

Contrato de Prestagao de Servigos 
Especializados que entre si celebram o

Brasileiro 
Desenvolvimento da Administragao 
Hospitalar - IBDAH e LIFE MEDICINA 
E TERAPIA LTDA.

Institute de

IBDAH - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAQAO 
HOSPITALAR, inscrito no CNPJ 07.267.476/0010-23, com enderego para fins de 
correspondencia a Av. Luiz Tarquinio Pontes, n° 2576, Edificio Vilas Business, Bairro Portao, 
Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.709.190, neste ato assinado por seus representantes legais, 
doravante denominado CONTRATANTE, LIFE MEDICINA E TERAPIA LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n. 30.059.564/0001-60, estabelecida a Av. Governador Carlos de Lima 
Cavalcanti, n0 02405, CEP:53.030-260, Casa Caiada, Olinda-PE, representado neste ato pelo 
SR. FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, jornalista, CPF 
n.047.417.094-26, doravante denominada CONTRATADA, tern ajustado celebrar o presente 
CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS de comum acordo e mediante as seguintes 
clausulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato a prestagao de servigos medicos pela CONTRATADA, 
sendo: prestagao de servigos de medicos especializados em cardiologia.

Paragrafo Unico:
Os servigos objeto do presente Contrato serao executados pela CONTRATADA, nas 
instalagoes da UPAE ABREU E LIMA, localizado a BR 101, KM 47 - Desterro, Abreu e Lima 
- Pernambuco, CEP: 53.520-015, seguindo os padroes dispostos no contrato vigente, 
celebrado entre a Secretaria de Saude do Estado de Pernambuco e Institute brasileiro de 
Desenvolvimento da Administragao Hospitalar - IBDAH.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE

Sao obrigagoes do CONTRATANTE:

a) permitir a prestagao dos servigos nas instalagoes da Unidade de emergencia supracitado 
e a utilizagao de seus equipamentos e utensilios, quando for o caso;

b) ceder gratuitamente o local para a instalagao de equipamentos da CONTRATADA, 
considerados pela CONTRATANTE essenciais a prestagao dos servigos. Tais 
equipamentos poderao ser retirados a qualquer tempo por qualquer das partes, mediante 
aviso previo de 30 dias;

c) fornecer a CONTRATADA copia das normas e procedimentos internos;
d) informar por escrito a CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrencia de 

qualquer incidente referente a execugao do presente Contrato;
e) solicitar por qualquer meio de comunicagao, a prestagao dos servigos profissionais 

contratados;
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f) manter instalagoes adequadas para prestapao dos servipos e utilizapao pelos prepostos 
da CONTRATADA, quando em servipo;

g) comunicar por escrito, os servipos prestados em desacordo com as normas ou com a 
melhor tecnica.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

Sao obrigapdes da CONTRATADA:

a) prestar os servipos objeto do presente Contrato, atraves de profissionais qualificados; 
selecionados sob sua exclusiva responsabilidade, de acordo com a especializapao 
exigida;

b) atender aos pacientes do SUS na Unidade de Saiide nos horarios contratados, atraves de 
profissionais uniformizados e com documento de identificapao visivel;

c) fornecer relapao nominal dos profissionais a serem utilizados na prestapao dos servipos, 
indicando a especialidade e juntando o respective curriculo;

d) substituir imediatamente sem prejuizo para o servipo, qualquer dos seus profissionais que 
eventualmente faltarem ao servipo;

e) coordenar e dirigir a execupao dos servipos prestados;
f) obrigar seus profissionais a utilizarem equipamentos, materiais, utensilios, roupas 

profissionais, equipamentos de protepao individual e coletiva e utensilios necessaries a 
seguranpa da prestapao de servipo;

g) preservar as instalapoes, equipamentos e utensilios de propriedade da CONTRATANTE, 
ou sob sua responsabilidade;

h) ressarcir eventuais danos e/ou prejuizos de qualquer natureza, causados por seus socios, 
empregados ou prepostos a CONTRATANTE e/ou a terceiros na execupao do objeto do 
presente Contrato, sem prejuizo das apoes judiciais e administrativas, inclusive junto aos 
orgaos fiscalizadores da profissao;

i) cumprir e fazer cumprir por si, seus socios, empregados e prepostos, os principios eticos 
profissionais, as normas e procedimentos da CONTRATANTE, da Secretaria de Saude do 
Estado de Pernambuco e do SUS;

j) assumir a responsabilidade por toda e qualquer obrigapao referente aos profissionais 
utilizados na execupao do presente Contrato, inclusive as de natureza tributaria, 
trabalhista, previdenciaria e social;

k) pagar nos respectivos vencimentos os tributes, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciarios e outros de qualquer natureza, incidentes, direta ou indiretamente, sobre 
a prestapao do servipo objeto do presente Contrato;

l) permitir e facilitar a inspepao e fiscalizapao da execupao dos servipos por prepostos da 
CONTRATANTE, prestando todas as informapoes e esclarecimentos solicitados;

m) corrigir sem onus para a CONTRATANTE, os servipos nao aceitos pela fiscalizapao ou 
executados em desacordo com as normas, procedimentos, ou a tecnica recomendavel;

n) realizar nos orgaos competentes, todos os registros necessaries a execupao dos servipos 
objeto do presente Contrato, inclusive em relapao a seus socios, empregados e 
prepostos;

o) guardar sigilo absolute inclusive atraves de seus socios, empregados e prepostos, de toda 
e qualquer informapao e/ou documento que tiver conhecimento em razao da execupao do 
objeto do presente Contrato, sendo vedada a sua divulgapao ou reprodupao total ou 
parcial sob qualquer pretexto ou objetivo, sem a previa autorizapao da CONTRATANTE;

p) fornecer documento de identificapao a seus empregados e prepostos;
q) apresentar declarapao firmada por cada profissional, atestando que esta ciente das 

obrigapdes da CONTRATADA, bem como, que nao tern vinculo de emprego, 
subordinapao, remunerapao ou de horario com a CONTRATANTE;
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r) informar a CONTRATANTE, qualquer modificagao na sua composigao social;
s) solicitar previa autorizagao para instalar nas dependencias da Unidade, equipamentos de 

sua propriedade, indispensaveis a prestagao dos servigos;
t) instalar as suas custas os equipamentos de sua propriedade, quando autorizados pela 

CONTRATANTE;
u) avaliar a execugao dos servigos e substituir no prazo de 05 (cinco) dias uteis, o profissional 

cujos servigos nao atendam aos padroes de qualidade exigidos no presente Contrato;
v) apresentar mensalmente os documentos fiscais e o demonstrative dos servigos prestados, 

assinado por seu representante legal;
w) realizar o registro dos atendimentos realizados na forma da legislagao propria.

CLAUSULA QUARTA - DO PREQO

A CONTRATADA recebera as quantias abaixo discriminadas pelos servigos efetivamente 
prestados:

Descrigao do Servigo Valor(tens
Servigo medicos em cardiologia de segunda a sexta- R$ 150,00 (por hora) 
feira

1.

Paragrafo Primeiro:
Estao inclusos nos pregos, todos os custos e despesas necessarias a execugao dos servigos, 
tais como, remuneragao, tributes, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios

Paragrafo Segundo:
Os pregos contratados sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de vigencia do presente ajuste.

Paragrafo Terceiro:
Havendo prorrogagao do prazo de vigencia do Contrato, os pregos poderao ser reajustados 
por acordo entre as partes, tendo como limite maximo o Indice de reajuste aplicado ao 
Contrato vigente, celebrado entre a CONTRATANTE e o GOVERNO DE PERNAMBUCO - 
Secretaria de Saude do Estado de Pernambuco.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

Os servigos efetivamente prestados e aprovados serao pages no mes subsequente a 
prestagao do servigo ate o vigesimo dia util apos a apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, 
juntamente com o demonstrative de servigos prestados.

Paragrafo Primeiro:
E facultado a CONTRATANTE iniciar a contagem do prazo para pagamento a que se refere 
o “caput” desta clausula, a partir da data do pagamento pelo ESTADO DE PERNAMBUCO, 
atraves da Secretaria de Saude do Estado de Pernambuco, das faturas referentes aos 
servigos prestados.

Paragrafo Segundo:
O pagamento fica subordinado a apresentagao das copias autenticadas dos comprovantes 
de recolhimento dos encargos tributarios, trabalhistas e sociais incidentes sobre a prestagao 
dos servigos e sobre os respectivos prestadores, vencidos no mes em que os servigos foram 
prestados.
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Paragrafo Terceiro:
E vedada a negociagao dos titulos decorrentes do presente Contrato com qualquer 
instituigao, bancaria ou nao, sem previo e expresso consentimento escrito da 
CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto:
O pagamento da ultima parcela do prego previsto nesta clausula flea condicionado ao pleno 
cumprimento das obrigagoes ora assumidas.

Paragrafo Quinto:
A CONTRATANTE notificara por escrito a CONTRATADA, os servigos nao aprovados 
descontando-os do valor das faturas apresentadas.

Paragrafo Sexto:
Os valores referentes aos servigos nao aprovados serao pages no prazo previsto no caput, 
apos a corregao das irregularidades, quando for o caso.

CLAUSULA SEXTA - DAS MULTAS

Pelo descumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE podera aplicar a 
CONTRATADA independente da responsabilidade civil e criminal a multa de 0,5% (meio por 
cento), sobre o valor dos servigos nao executados.

Paragrafo Primeiro:
A multa referida no item anterior sera deduzida dos creditos da CONTRATADA, pendentes 
de pagamento.

Paragrafo Segundo:
Caso os creditos sejam insuficientes, a CONTRATADA sera notificada a realizar o pagamento 
no prazo de cinco dias, sob pena de cobranga judicial.

CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZAQAO

A fiscalizagao da execugao dos servigos objeto do presente Contrato sera realizada pela 
CONTRATANTE diretamente ou atraves de terceiros, que terao livre acesso aos locais de 
prestagao dos servigos e as fontes de informagoes que forem julgadas necessarias.

Paragrafo Unico:
A fiscalizagao da execugao dos servigos pela CONTRATANTE, nao exclui a responsabilidade 
da CONTRATADA, de seus socios, empregados e/ou prepostos.

CLAUSULA OITAVA - DA TRANSFERENCIA E CESSAO DO CONTRATO

E vedada a transferencia, no todo ou em parte, da execugao dos direitos e das obrigagoes 
deste Contrato, sem a previa autorizagao escrita da CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGENCIA

O presente Contrato tera como termo inicial 17.08.2020 e termo final em 31.12.2024.
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Paragrafo Unico:
O prazo de vigencia podera ser prorrogado pelas partes mediante Termo Aditivo a ser 
celebrado antes do seu termo final.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

O presente Contrato podera ser rescindido por qualquer das partes, sem direito a qualquer 
indenizagao, mediante aviso previo com antecedencia minima de 10 (dez) dias contados a 
partir da data da notificagao.

Paragrafo Primeiro:
O presente instrumento podera ainda ser rescindido pelas partes, independente de notificagao 
ou interpelagao judicial ou extrajudicial e sem que assista a outra direito a qualquer 
ressarcimento ou indenizagao, quando ocorrer o inadimplemento de qualquer obrigagao 
assumida, e unilateralmente pela CONTRATANTE, nas seguintes hipoteses:

a) - cessao ou transferencia pela CONTRATADA, no todo ou em parte, de direitos e 
obrigagoes referentes ao presente Contrato, sem a previa e expressa autorizagao da 
CONTRATANTE;
b) - decretagao de Recuperagao Judicial da CONTRATANTE;
c) - superveniente incapacidade financeira das partes ou suspensao dos servigos por 
determinagao da autoridade competente;
d) - dissolugao e/ou liquidagao judicial ou extrajudicial de qualquer das partes, na forma 
da legislagao especifica;
e) - descumprimento de clausulas contratuais no todo ou em parte;
f) - embarago a atuagao da Fiscalizagao e a prestagao de informagoes falsas.

Paragrafo Segundo:
O presente Contrato fica rescindido automaticamente e na mesma data, em caso de rescisao 
do Contrato vigente, celebrado entre a CONTRATANTE e o GOVERNO DE PERNAMBUCO 
- Secretaria de Saude do Estado de Pernambuco, referente a unidade hospitalar onde o 
servigo e prestado.

Paragrafo Terceiro:
Fica assegurado o pagamento dos servigos executados pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESPONSABILIDADE SOLIDARIA

Os socios que prestarem servigos em decorrencia do objeto do presente contrato, respondem 
solidariamente, por qualquer dano ou prejuizo causado a CONTRATANTE ou a terceiros, 
mesmo apos a sua rescisao ou a extingao da empresa.

Paragrafo Unico:
Os socios da CONTRATADA que prestarem servigos em decorrencia do objeto do presente 
contrato figurarao como fiadores e garantidores do cumprimento integral das obrigagoes 
assumidas pela CONTRATADA, inclusive aqueles decorrentes de decisao judicial e/ou 
determinagao de autoridade administrativa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Salvador/BA, para dirimir as questoes decorrentes deste 
Contrato, com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de 
igual teor juntamente com duas testemunhas, para que produzam os efeitos legais e juridicos.

Pernambuco (PE), 17 de agosto de 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINIpTRAQAO HOSPITALAR
- IBDAH y

CONTRATANTE

)
LIFE MEDICINA E TERAPIA LIDA 

CONTRATADA

Testemunhas

RG:-S-<S\^
CPF: S
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