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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA 

EM SAÚDE NAS CIDADES DE PASSO FUNDO/RS E PORTO ALEGRE/RS 

 

Município de Estação, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o n.º 

92.406.248/0001- 75, com sede administrativa na Rua Fiorelo Piazzetta, 95, neste ato representado por 

seu Prefeito Municipal, Sr. Geverson Zimmermann, brasileiro, casado, portador do RG nº 1035032737 – 

SSP/RS, e CPF nº 437.562.120- 68, residente e domiciliado na Rua Erna Stumpf de Oliveira, nº 49, nesta 

cidade, de ora em diante denominado de MUNICÍPIO, e de outro lado a empresa SERVPREF SERVIÇOS 

DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 

13.210.928/0001-42, sita na Rua Eduardo de Brito, 308, Bairro Centro na cidade de Passo Fundo, neste 

ato representada pelo Sr. Ciro Roberto Kruel Bohrer, portador do CPF n.º 928.925.740-72, de ora em 

diante denominada simplesmente CONTRATADA celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços 

de Logística em Saúde nas cidades de Passo Fundo/RS e Porto Alegre/RS, em conformidade com o 

Pregão Presencial nº 006/2022 e com as normas contidas na Lei nº 8.666/93, nos termos das cláusulas 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

1. Os serviços ora contratados têm por finalidade a contratação de empresa para prestação dos 

serviços de logística em saúde nas cidades de Passo Fundo/RS e Porto Alegre/RS a fim de atender 

às necessidades dos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde de Estação/RS, compreendendo: 

 

1.1. Serviço de Logística em Saúde nas Cidades de Passo Fundo/RS e Porto Alegre/RS: 

a) Buscar e devolver documentos de todo e qualquer lugar solicitado pelo Município de Estação/RS, nas 

cidades de Passo Fundo/RS e Porto Alegre/RS; 

b) Fazer a retirada de exames, laudos, receitas, requisições, encaminhamentos médicos e demais 

documentos pertinentes, em todas as unidades médicas de atendimento e consultas previamente solicitadas 

pela Secretaria Municipal de Saúde de Estação/RS; 

c) Fazer agendamento de exames, consultas e internações dos pacientes, em todas as unidades médicas 

de atendimento de Passo Fundo/RS e Porto Alegre/RS; 

d) Protocolos em setores públicos e privados oriundos da Secretaria de Administração e Secretaria de Saúde 

do Município de Estação/RS; 

e) Realizar os serviços diariamente, conforme malote enviado pela Secretaria de Saúde de Estação/RS, 

através das viagens a Passo Fundo e Porto Alegre, bem como, distribuição e recolhimento, em todas as 
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unidades médicas de atendimento nas cidades de Passo Fundo/RS e Porto Alegre/RS; 

f) Realizar compras e orçamentos de qualquer material solicitado através de ordem por escrito pela 

Secretaria de Saúde do Município de Estação/RS; 

g) Acompanhamento de pacientes em consultas medicas na cidade de Passo Fundo e Porto Alegre, 

previamente solicitado pela Secretaria de Saúde de Estação/RS; 

h) Visitas a pacientes internados nos hospitais de Passo Fundo e Porto Alegre com solicitação previa da 

Secretaria de Saúde de Estação/RS; 

i) Assessoria em saúde conforme necessidade do município;  

j) Dispor de local para recebimento do malote diário e de encomendas para o município, até o horário de o 

motorista ir buscar para retornar para Estação/RS. 

 

1.2. Casas de Atendimento/Acolhimento na Cidade de Passo Fundo/RS: 

a) Disponibilização de espaço para pernoites de pessoas do município de Estação/RS, sendo que devem 

estar localizados em endereço de fácil acesso e próximo aso hospitais e clínicas medicas, no mínimo em 

das localizações: um próximo ao Hospital São Vicente de Paulo e outro próximo ao Hospital da Cidade; 

b) O local deve conter banheiro com chuveiro e lavanderia separadas com a estrutura mínima necessária 

de uso; 

c) Dispor de alojamentos coletivos com estrutura adequada para pernoite, em dormitório partilhado em 

perfeitas condições de higiene, sendo dormitórios masculinos e dormitórios femininos, com cama ou beliche 

para uso de paciente e/ou familiares de forma gratuita todos os dias da semana e 24h por dia, pelo tempo 

que for necessário para um acompanhante de cada paciente internado nos hospitais de Passo Fundo/RS e 

ou pacientes em tratamento na cidade de Passo Fundo/RS; 

d) Casa de Passagem para acolhimento dos pacientes que se encontram em Passo Fundo/RS para 

consultas médicas e outras avaliações relacionadas a saúde; 

e) O local em questão não necessita ser de uso exclusivo das pessoas encaminhadas pela Secretaria da 

Saúde do Município de Estação/RS; 

f) Buscar os pacientes com alta hospitalar (nos momentos em que o transporte do município não estiver em 

Passo Fundo/RS) e acomodá-los no local de acolhimento até a chegada do transporte do município para 

conduzi-lo para suas residências, com pernoite quando necessário; 

g) Prestar serviço de suporte (acompanhamento e orientação) a familiares em caso de óbito na cidade de 

Passo Fundo/RS; 
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h) Logísticas de documentos in loco em Passo Fundo/RS, sanando todas as demandas dessa pasta, 

proporcionando um significativo custo benefício ao Município de Estação/RS; 

 

1.3. Casas de Atendimento/Acolhimento na Cidade de Porto Alegre/RS: 

a) Disponibilização de espaço para acomodação de pessoas do município de Estação/RS, sendo que devem 

estar localizados em endereço de fácil acesso e próximo aos hospitais e clínicas médicas do município de 

Porto Alegre/RS; 

b) O local deve conter banheiro com chuveiro e lavanderia separadas com a estrutura mínima necessária 

de uso; 

c) Dispor de alojamentos coletivos com estrutura adequada para pernoite, em dormitório partilhado em 

perfeitas condições de higiene, sendo dormitórios masculinos e dormitórios femininos, com cama ou beliche 

para uso de paciente e/ou familiares de forma gratuita todos os dias da semana e 24h por dia, incluindo 

refeição noturna, pelo tempo que for necessário para um acompanhante de cada paciente internado nos 

hospitais de Porto Alegre/RS e ou pacientes em tratamento na cidade de Porto Alegre/RS; 

d) O local em questão não necessita ser de uso exclusivo das pessoas encaminhadas pela Secretaria da 

Saúde do Município de Estação/RS; 

e) Buscar os pacientes com alta hospitalar (nos momentos em que o transporte do município não estiver em 

Porto Alegre/RS) e acomodá-los no local de acolhimento até a chegada do transporte do município para 

conduzi-lo para suas residências, com pernoite quando necessário; 

f) Translado de pacientes e familiares em casos especiais previamente solicitados pelo Município de 

Estação/RS; 

g) Buscar pacientes na rodoviária e entregar na referência; 

h) Demais serviços de logística e assessoria em saúde conforme necessidade da Secretaria Municipal de 

Saúde de Estação/RS; 

i) Prestar serviços de suporte (acompanhamento e orientações) a familiares em caso de óbito na cidade de 

Porto Alegre/RS; 

j) Assessoria 24h (buscar alta hospitalar, buscar na rodoviária, levar nas instituições de saúde, acompanhar 

em consultas, buscar informações, levar para emergências); 

k) Logísticas de documentos in loco em Porto Alegre/RS, sanando todas as demandas dessa pasta, 

proporcionando um significativo custo benefício ao Município de Estação/RS; 

l) Acolhimento para os motoristas durante o dia (quartos, banheiros, cozinha, estacionamento para veículos 

pequenos) em Porto Alegre/RS; 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2. Os serviços, de que trata este contrato, deverão ser prestados com observância das normas legais e 

éticas, bem como, dos usos e costumes atinentes à matéria, de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, 

a segurança e os interesses do MUNICÍPIO. 

 

CLÁSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

3. O prazo de vigência do presente contrato será pelo período de 12 (doze) meses a contar da assinatura 

podendo ser prorrogado por períodos subsequentes, até o máximo de 60 (sessenta) meses, havendo 

interesse das partes. No caso de prorrogação, o valor do contrato será reajustado de acordo com a variação 

do IPCA  Acumulado do período, na forma da legislação vigente.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO PREÇO 

4. O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços, a importância mensal de R$ 

5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais), em até 30 dias após a prestação do serviço e 

apresentação da Nota Fiscal, conforme disponibilidade financeira do Município. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

5. O MUNICÍPIO ficará isento de todo e qualquer encargo trabalhista, fiscal, previdenciário e comercial 

decorrente da presente contratação de serviços. 

5.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela prestação dos serviços de logística em saúde nas cidades 

de Passo Fundo/RS e Porto Alegre/RS a fim de atender às necessidades dos pacientes da Secretaria 

Municipal de Saúde CONTRATANTE, na forma ajustada, na observância das normas legais incidentes. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESCISÃO CONTRATUAL 

6. Na eventualidade de rescisão antecipada do presente contrato, a parte que der motivo, deverá notificar 

imediatamente a parte contrária, com 30 (trinta) dias de antecedência, sob pena de responder por eventuais 

perdas e danos decorrentes do inadimplemento do contrato. 

6.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa, 

conforme previsto no art. 79, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1. O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação das 

seguintes penalidades: 

a) – Advertência, por escrito; 

b) – Multa: 

b1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado por inexecução parcial do contrato; 

b2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado no caso de inexecução total, cumulada 

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

prazo de 02 (dois) anos. 

c) – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração. 

 

7.2 . As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

 

7.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 

for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL 

8.1. As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes e conformes com todas as disposições e regras 

atinentes a contratos contidas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mesmo que não estejam 

expressamente transcritas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA NONA - DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação serão atendidas por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

07 Secretaria Municipal de Saúde 

07.01.10.301.0018.2038 Manutenção da Secretaria da Saúde 

07.01.10.301.0018.2038.3.3.90.39.79 (7773) Serviço de Apoio Técnico Administrativo Operacional 

Recurso: 40 ASPS e 4011 Incentivo a Atenção Básica 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

10.1. O presente contrato fica vinculado ao Pregão Presencial nº 006/2022 e à proposta da licitante 

vencedora. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Getúlio Vargas, RS, para solucionar todas as questões decorrentes 

deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem as partes justas e acordes entre si, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, que lido e achado conforme é assinado pelas partes, na presença das testemunhas 

abaixo. 

Estação - RS, 03 de março de 2022. 

 

 

 

Município                                      Contratada 

 

Testemunhas: 

 

________________________________ 

      

________________________________ 
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