
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

CONTRATO Nº 305/2021 

 

CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA E/OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO 

NA ÁREA DE ARQUITETURA PARA ASSESSORIA E 

CONSULTORIA, PARA ELABORAR AS 

REPROGRAMAÇÕES E ADITIVOS DO PROJETO DO 

CENTRO CLINICO UNICERRADO PARA A SEGUNDA 

APROVAÇÃO JUNTO A SUVISA, QUE ENTRE SI 

FAZEM O FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE 

GOIATUBA e a PROFISSIONAL BIANCA MENDES 

VIEIRA ROCHA. 

 

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA – FESG, Fundação pública 

municipal, sediada a Rod. GO 320, KM 01, Jardim Santa Paula, Goiatuba-Go, devidamente 

inscrita no CNPJ nº 01.494.665/0001-61, neste ato legalmente representada pelo seu 

Presidente Interino Sr. Vinicius Vieira Ribeiro, brasileiro, solteiro, advogado, portador do 

RG nº 4742182 DGPC-GO e do CPF nº 698.617.571-04 residente e domiciliado à Rua 

Amapá, n° 305, Setor Vila Betânia na Cidade de Goiatuba - GO, neste ato denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado à profissional BIANCA MENDES 

VIEIRA ROCHA, brasileira, arquiteta, inscrita no CAU sob n° A183205-0, portadora do RG: 

5560133 SSP/GO e inscrita no CPF: 036.021.911-09, residente e domiciliada na Rua 123, nº 

269 – Setor Sul – Goiânia-Go, doravante denominada simplesmente CONTRATADA. Tem 

entre si justo e avençado, e celebram este CONTRATO, decorrente do processo de 

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 049/2021. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Contratação de empresa e/ou profissional especializado na área de arquitetura para assessoria 

e consultoria, para elaborar as reprogramações e aditivos do projeto do Centro Clinico 

Unicerrado para a segunda aprovação junto à SUVISA (Superintendência de Vigilância em 

Saúde) para obtenção de Alvará Sanitário, conforme especificações e quantidades 

estabelecidas abaixo: 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 

DE MEDIDA 
QTDE 

VALOR 

TOTAL  

1 

Contratação de empresa e/ou profissional especializado na 

área de arquitetura para assessoria e consultoria, para 

elaborar as reprogramações e aditivos do projeto do Centro 

Clinico Unicerrado para a segunda aprovação junto à 
SUVISA para obtenção de Alvará Sanitário. 

P.S 01 R$ 4.800,00 

 

4.1 Analisar, revisar projetos e corrigir, memorias descritivos e demais documentos 

integrantes da documentação técnica; 

4.2 Definir propostas e soluções para as intervenções obtidas através dos estudos; 

4.3 Atender as exigências da SUVISA conforme relatório: 

 Obrigatório a apresentação nas pranchas do projeto: tabela de revestimentos (piso, 

parede e teto), quadro de indicação de mobiliários e quadro de esquadrias. 



 
 

 Indicar atividades de todos os ambientes conforme a rdc 50/2002. 

 Descrever detalhadamente o plano terapêutico e a função de todo o estabelecimento, 

dentro das atividades listadas.  

 Renomear o ambiente portaria de dentro da recepção para atendimento. 

  Indicar a espera com numero de cadeiras adequado, sendo 1,3m2 por cadeira.  

 Consultórios: os consultórios localizados ao lado dos sanitários da recepção tem salas 

de atendimentos com um equipamento não mais utilizado para reprocessamento de 

artigos (estufa).  

 Indicar a sua necessidade e todas as atividades desenvolvidas nessa sala.  

 O consultório não pode servir de passagem para outros ambientes que não sejam sua 

atividade fim. 

 Se esta sala de atendimento for utilizada por outros profissionais, ela devera abrir para 

a circulação.  

 Indicar a necessidade de sanitário nas salas de atendimento. 

 As portas de ferro de correr localizadas ao lado dos DML e que dão acesso do hall de 

circulação central ao lote externo devem ser fechadas e substituídas ou por vidros 

fixos ou por janelas.  

 Readequar todos os nomes de ambientes: sanitários, vestiários e banheiros, sendo que: 

banheiro: composto de vaso sanitário, lavatório e chuveiro. Sanitário: composto de 

vaso sanitário e lavatório.  

 Vestiário: composto de área de troca com banheiro anexo.  

 Lavanderia: retirar estendal O tanque localizado ao lado da lavanderia deve ser 

fechado com parede e porta e renomeado como D.M.L (deposito de material de 

limpeza).  

 A sala de concertos deve estar fechada em sala interna a área limpa.  

 Indicar lavatório de mãos na área limpa. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

Pelo serviço contratado a CONTRATANTE pagará a importância de R$ 4.800,00 (quatro 

mil e oitocentos reais), que serão pagos em duas parcelas iguais, sendo a primeira na 

assinatura do contrato e a segunda parcela após o protocolo junto a SUVISA.   

 

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, FORMA E PRAZO 

 

O prazo para a elaboração e protocolo junto a SUVISA, é de no máximo até 30 (trinta) dias, 

a partir da emissão da ordem de serviço, conforme previsão do cronograma. 

 

§1º - Fica a CONTRATADA comprometida com os prazos, rigorosamente, sendo verificada a 

qualidade dos serviços oferecidos.  

§2º - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de recusar o serviço realizado em desacordo 

com o solicitado, ou fora dos padrões de qualidade estabelecidos, podendo o 

CONTRATANTE exigir nova prestação dos serviços para atender ao pedido da FESG de 

maneira satisfatória. 

 



 
 

§3º - No valor deste contrato está incluso apenas a segunda revisão solicitada pela SUVISA. 

Caso tenham outras solicitadas pela SUVISA, após novas correções, essas serão cobradas a 

parte. 

§4º - A profissional é responsável apenas pelo projeto e a entrada junto à SUVISA, não sendo 

responsável pela execução nem acompanhamento da obra. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PERÍODO DE VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência do presente Contrato será de 01 (um) mês. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÀRIA 

 

As despesas decorrentes do presente contrato, ora ajustado, correrão por conta de dotação 

própria do vigente orçamento, na seguinte dotação orçamentária:  

 

03.0301.12.364.0430.2217.339036 

 

CLÁUSULA SEXTA – DIREITA E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste Contrato nas condições 

avençadas, e da CONTRATADA.  

 

I - Obriga-se a CONTRATADA: 

A) Efetuar a execução do serviço em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela 

Administração, em estrita observância das especificações do termo de referência;  

B) Dar cumprimento às obrigações de natureza trabalhista, fiscais, previdenciárias e outras 

que lhe são correlatas;  

C) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;  

D) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 

comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, em 

especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.  

E) Estar à disposição da CONTRATANTE e atender prontamente a quaisquer exigências da 

Administração, inerentes ao objeto do contrato de forma virtual em até 24h.  

F) Cumprir todas as exigências contidas no Contrato. A execução de todos os serviços deverá 

sempre obedecer aos preceitos de boa técnica, critério que prevalecerá em qualquer caso 

omisso no projeto ou especificações que possam originar dúvidas de interpretação. A mão de 

obra empregada deverá ser especializada e de primeira qualidade. 

G) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do 

contrato; 

H) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação; 

I) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 

condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

J) No recibo de pagamento deverá ser especificados os serviços em concordância com a 

contratação, bem como em acordo com a ordem de serviço. Caso esteja em desacordo, a 

mesma não será atestada; 



 
 

K) Não serão aceitos os serviços que estiverem em desacordo com a solicitação da FESG, 

nem quaisquer pleitos de faturamento extraordinários; 

L) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Gestor do Contrato, cujas 

reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência, imediatamente e por 

escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato; 

M) A CONTRATADA deverá seguir as orientações contidas nas NBRs. 

N) Cumprir integralmente todos os itens constantes do presente Contrato;  

 

II - Constituem obrigações da CONTRATANTE:  

A) Solicitar os serviços objeto do Contrato, de forma parcelada ou total, desde que cumpridos 

os termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no contrato; 

B) Gerenciar o contrato ou documento que o substitua, providenciando a indicação, sempre 

que solicitado, dos fornecedores, para atendimento das necessidades da Administração, 

obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos 

participantes da licitação; 

C) Observar para que, durante a vigência do instrumento de acordo, sejam mantidas todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

D) A Contratante obriga-se a: 

I-Receber o serviço, disponibilizando local, data e horário; 

II- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

III- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes neste termo de referência, para fins de 

aceitação e recebimento definitivos; 

D) Supervisionar e fiscalizar a Prestação de Serviços ora contratado;  

E) Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

F) Taxas e tributos referentes à aprovação de projeto SUVISA são pagas pelo 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

 

No caso de inexecução do Contrato ou inadimplemento de qualquer cláusula, ficará a 

CONTRATADA sujeita às sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, bem como, às 

seguintes penalidades:  

 

A) 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta, pela inexecução parcial ou total do 

Contrato atualizado, ou infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou 

proposta apresentada.  

§1º - As multas mencionadas nas alíneas a acima, serão descontadas dos pagamentos a que a 

CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, 

judicialmente, quando for o caso.  

§2º - No caso de a CONTRATADA não cumprir com as obrigações definidas neste 

instrumento ou em outros que o complementem, não manter sua proposta, falhar ou fraudar na 

execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, sujeitar-se-á, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao 

CONTRATANTE e de responsabilização civil e criminal, às seguintes sanções:  

a) Advertência;  

b) Multa;  



 
 

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de 

até 02 (dois) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

 

B) Multa de 2% (dois por cento) no caso de inexecução parcial e 10% (dez por cento) no caso 

de inexecução total do contrato, bem como na recusa de prestar o serviço imediatamente 

solicitado. 

C) Suspensão temporária do direito de participar de licitações promovidas pelo município de 

Bela Vista de Goiás, bem como, impedimento de contratar com o município pelo mesmo 

prazo de dois anos. 

D) Rescisão com as consequências.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RECISÃO 

 

A rescisão deste contrato dar-se-á nos casos previstos no art. 79 da Lei 8.666/93 e nos 

seguintes casos: 

 

I – Amigavelmente, por acordo entre as partes; 

II – Unilateralmente por descumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, com a 

prestação das respectivas cominações previstas na cláusula oitava. 

 

CLÁUSULA NONA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS 

  

A execução deste Contrato e os casos omissos serão regulados pela Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Público, 

aplicando-lhe, supletivamente, a Lei n.º 8.078/90, os princípios da Teoria Geral dos Contratos 

e as disposições do Direito Privado, na forma do Art. 54 c/c inciso XII, do Art. 55, ambos da 

Lei n.º8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Goiatuba, Goiás, para dirimir qualquer 

dúvida relativa ou resultante do presente contrato. 

 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor para 

que produza seus efeitos legais. 

Goiatuba, 25 de outubro de 2021. 

 

 

Fundação de Ensino Superior de Goiatuba 

Contratante  
 

 

Bianca Mendes Vieira Rocha 

Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

1 - _________________________________          2 -______________________________ 

CPF:                                                                         CPF: 


