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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pró-Reitoria de Gestão e Governança 
Gabinete da Superintendência-Geral de Gestão 
Coordenação Geral de Contratos 
Divisão de Contratos

CONTRATO Nº 50/2020

Processo nº 23079.220127/2020-97
  

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PARA ATENDIMENTO
AOS CASOS DE COVID-19 PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA MEDPRIME, CLÍNICA GESTÃO

E SAÚDE S/A.
 

 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro, com sede na Av. Pedro Calmon, 500 - Cidade Universitária, Rio de
Janeiro - RJ, 21941-901, inscrita no CNPJ sob o nº 33.663.683/0001-16, neste ato representada pela Reitora,
Sra. Denise Pires de Carvalho, inscrita no CPF nº 875.998.487-20, doravante denominada CONTRATANTE, e
a empresa MEDPRIME, CLÍNICA GESTÃO E SAÚDE S/A inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
23.481.981/0001-31, sediada na Rua Cajubi, 23 – Santa Felicidade – Curitiba/PR – CEP: 82.015-130,
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. Luis Silva dos Santos, portador(a) da
Carteira de Identidade nº 6.159.215-6, expedida por SSP/PR, e CPF nº 922.284.109-34, tendo em vista o que
consta no Processo nº 23079.220127/2020-97 e em observância às disposições da Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, e
da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e demais legislação aplicável, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 09/2020, mediante as cláusulas
e condições a seguir enunciadas. Após formalizado, o contrato será sub-rogado ao Instituto Benjamin
Constant - RJ, com sede à Av. Pasteur, nº 368, Urca – Rio de Janeiro CEP 22290-255, inscrito no CNPJ sob o
nº 00.394.445/0272-12, neste ato sendo representado pelo seu Diretor-Geral, Senhor João Ricardo Melo
Figueiredo, conforme Portaria nº 1.427, de 28 de dezembro de 2018 publicada no Diário Oficial da União.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços médico-
hospitalares para atendimento aos casos de COVID-19 para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus, que serão prestados nas condições estabelecidas no
Projeto Básico.

1.2. Objeto da contratação: conforme anexo I.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 03 (três) meses, conforme fixado no projeto Básico,
com início na data de 16/11/2020 e encerramento em 15/02/2021, prorrogável por períodos sucessivos,
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública de
importância internacional, declarada por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de
Estado da Saúde.
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R$ 71.646,80 (setenta e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e
oitenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 214.940,40 (duzentos e quatorze mil, novecentos e
quarenta reais e quarenta centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista
no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:  152004/00001

Fonte: 8144

Programa de Trabalho:  189168

Elemento de Despesa:  9037

PI: VDMR7F0171N

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no
Projeto Básico e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido
estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Projeto Básico.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Projeto
Básico.

 

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão
empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles
previstos no Projeto Básico.

 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
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9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SUBCONTRATAÇÃO

10.1.  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

          

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico.

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art.
78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da autoridade
competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
nos termos do artigo 4º, I, da Lei n. 13.979/2020.
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº
13.979, de 2020, na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação  no sítio oficial da Pró-
Reitoria de Gestão e Governança-PR6, na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber,
além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do
contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação, nos termos do art. 4º, §2º da Lei nº 13.979/20. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1.  É eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro/RJ - Justiça Federal - para dirimir os litígios que decorrerem
da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º,
da Lei nº 8.666/93.

 

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2020.

 

DENISE PIRES DE CARVALHO
Universidade Federal do Rio de Janeiro

CONTRATANTE

 

JOÃO RICARDO MELO FIGUEIREDO
Instituto Benjamin Constant

CONTRATANTE (por sub-rogação)

 

LUIS SILVA DOS SANTOS
Medprime, Clínica Gestão e Saúde S/A

CONTRATADA

 

TESTEMUNHA DA CONTRATANTE:                                     

Nome: Cristiano Francisquevis

CPF: 052.798.979-73

 

TESTEMUNHA DA CONTRATADA:

Nome: Fernando Nascimento Martins

CPF: 108.126.257-57

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
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ANEXO I
AO TERMO DE CONTRATO N° 50/2020

 

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com
seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.
 

AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° 50/2020   

MEDPRIME, CLÍNICA GESTÃO E SAÚDE S/A, inscrita no CNPJ nº 23.481.981/0001-31, por intermédio de
seu representante legal, o Sr. Luis Silva dos Santos, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.159.215-6 e do
CPF nº 922.284.109-34, AUTORIZA a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, para os fins do
Anexo VII-B da Instrução Normativa n° 05, de 26/05/2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e dos dispositivos correspondentes do Edital do Pregão nº 09/2020:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a qualquer tempo na
execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos salários e demais verbas trabalhistas,
previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da
CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na execução do contrato e
depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, e aberta em nome da empresa
MEDPRIME, CLÍNICA GESTÃO E SAÚDE S/A junto a instituição bancária oficial, cuja movimentação
dependerá de autorização prévia da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, que também terá
permanente autorização para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos, independentemente de
qualquer intervenção da titular da conta.

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das verbas
rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a CONTRATADA não efetue tais
pagamentos até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual.

4) após a sub-rogação deste Termo de Contrato, esta autorização será transferida ao Instituto Benjamin
Constant.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2020
 

________________________________________
LUIS SILVA DOS SANTOS

Documento assinado eletronicamente por LUIS SILVA DOS SANTOS, Usuário Externo, em 16/11/2020,
às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO FRANCISQUEVIS, Usuário Externo, em
16/11/2020, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Nascimento Mar�ns, Assistente em
Administração, em 16/11/2020, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO RICARDO MELO FIGUEIREDO, Usuário Externo, em
16/11/2020, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Denise Pires de Carvalho, Reitor(a), em 16/11/2020, às
18:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufrj.br/auten�ca, informando o
código verificador 0643519 e o código CRC 317975E0.

Referência: Processo nº 23079.220127/2020-97 SEI nº 0643519

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ufrj.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

