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 CONTRATO DE CESSÃO DE USO Nº 090/2015 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2015 

 

I – PARTES: 

A – CEDENTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público, 

inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na cidade de Ta-

quaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Van-

derlei Zanatta, CI nº. 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, brasileiro, casado, residente 

à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul - RS. 

B - CESSIONÁRIO: CLINICOR LTDA – ME, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob n.21.437.640/0001-33, com sede à Rua Julio de Castilhos, 290, Sala 05, na cidade de 

Rodeio Bonito, RS, neste ato representada por seu Administrador:  Eduardo Steffanello Bastiani, 

brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado  a avenida do Comércio, na cidade de Rodeio Boni-

to, Estado do Rio grande do Sul, portador do CPF n. 009.765.780-85 e do RG n. 3086054057. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado 

descrito abaixo, mediante processo licitatório, na modalidade Concorrência Pública, tipo “Melhor 

Oferta por Item”, sob o nº 001/2015, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, 

pela Lei Municipal nº 1.438, de 20 de maio de 2015 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras 

dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

III – OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a CESSÃO ONEROSA DO USO DE BENS PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL - RS, MEDIANTE CONTRA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS PELO CESSIONÁRIO DE FORMA GRATUITA A 

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, PODENDO O CESSIONÁRIO EXPLORAR COMERCIAL-

MENTE OS EQUIPAMENTOS a seguir descritos: 

 

A )1,00 (um) APARELHO DE SISTEMA REMOTO DE TELEMEDICINA completo, marca Mi-

cromed modelo vice versa remoto, para uso nos pontos remotos, com capacidade de execução do ECG 

em 12 derivações simultâneas, compatível com Windows XP e Windows vista, capacidade de exportar 

os exames para central e receber os laudos da central, capacidade de imprimir traçados, capacidade de 

envio de ECGs para central e recebimento de laudos de ECGs da central e sistema para eletrocardio-

grama de repouso modelo Wincardio e demais características estabelecidas, Código do Patrimônio 

006620; e, 

B)1,00 (um) APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO, MAC 600, marca GE, Código do Patrimô-

nio 006688. 

NOTA 01: Os bens cedidos ficarão instalados em espaço físico específico no prédio da sede da 

Secretaria Municipal de Saúde do município (Posto de Pronto Atendimento), sendo que o  cessi-

onário deverá utilizar os equipamentos no referido local, em dias e horários a serem definidos 

entre as partes. 
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IV – CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PREÇO 

Pela cessão de uso dos bens públicos, objeto deste contrato, o cessionário deverá realizar de forma 

gratuita a população do município, a proporção de 40 % (Quarenta por cento) do total dos exames rea-

lizados em cada equipamento. 

Parágrafo Único: Os exames realizados a população do município de Taquaruçu do Sul que ultrapas-

sarem a cota do percentual ofertado, serão pagos pelos valores constantes na tabela do Consórcio In-

termunicipal do Médio Alto Uruguai - CIMAU. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: - O PRAZO 

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo 

ser renovado por igual período por interesse das partes. 

A realização dos serviços por parte do Cessionário deverá ter seu começo de execução num prazo má-

ximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da solicitação feita por parte da Administração Municipal de Ta-

quaruçu do Sul. 

Após o recebimento, verificada a desconformidade do serviço licitado, o Cessionário deverá promover 

as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previs-

tas neste edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO 

a) Responsabilizar-se integral e isoladamente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fis-

cais, cíveis, comerciais e tributários decorrentes de suas atividades, dos contratos que firmar, em rela-

ção a seus funcionários. Inexiste qualquer relação e responsabilidade do Município frente às obriga-

ções do Cessionário. Assim, se o Município for solidariamente demandado para algo adimplir, se não 

lograr sua exclusão da demanda por flagrante ilegitimidade passiva, tem plenamente assegurado direito 

de regresso contra o Cessionário, por tudo o que despender, incluindo custas processuais e honorários 

advocatícios; 

b) Responsabilizar-se pela conservação dos bens cedidos; 

c) Responsabilizar-se pela obtenção de todas as licenças, alvarás, pagamento de tributos e demais ine-

rentes à sua atividade; 

d) Responsabilizar-se pela restituição nas mesmas condições que recebeu os bens, no final do contrato, 

de todos os bens recebidos e indenizar os danos a que der causa; 

e) Solicitar autorização formal para qualquer tipo de alteração nos equipamentos que, somente, poderá 

ser realizada após a formalização da autorização de forma escrita. Nenhuma alteração será indenizada 

ao cessionário por ocasião da entrega dos equipamentos; 

f) Responsabilizar-se por manter sua regularidade fiscal, durante toda a vigência da concessão, apre-

sentando sempre que solicitado; 

g) Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos incidentes sobre a atividade comercial 

que desenvolver. 

 

CLÁUSULA QUARTA:  DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE 

a)Disponibilizar os equipamentos; 

b) Manutenção e conservação dos equipamentos cedidos em decorrência do exercício de suas ativida-

des, inclusive, despesas com o consumo de energia elétrica, água e telefone; 
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c) Disponibilizar espaço físico adequado; 

d)Disponibilizar servidor para realização dos serviços administrativos e técnicos, sem ônus ao cessio-

nário. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO DA CESSÃO 

O CEDENTE terá livre acesso e poder de fiscalizar quanto à ocupação do imóvel e equipamentos ce-

didos, a regularidade das atividades do CESSIONÁRIO, a regularidade no registro dos funcionários e 

tudo o mais necessário ou recomendável à perfeita execução dos serviços, sem que a realização desta 

fiscalização lhe transfira quaisquer responsabilidades ou configure isenção do cessionário. 

O CEDENTE poderá determinar a substituição de tudo o que julgar necessário à boa qualidade dos 

serviços, preservando o fim a que se destina a cessão dos equipamentos, sendo o CESSIONÁRIO 

obrigado a cumprir quaisquer dessas determinações imediatamente, o que já aceita e responsabiliza-se 

a atender, às suas expensas exclusivas, respondendo, por todos os custos, despesas, encargos e demais 

acréscimos e onerações, sem direito a qualquer indenização, compensação ou perdas e danos. 

A fiscalização não eximirá o Cessionário de quaisquer das obrigações assumidas, inclusive as hipóte-

ses de eventual tolerância ou omissão, que não poderão ser opostas a qualquer tempo ou título com o 

fim de ilidir sua responsabilidade presente que a mesma se dá no exclusivo interesse público e perfeito 

andamento dos serviços públicos. 

 

CLÁUSULA  SEXTA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

Constituem casos de rescisão de pleno direito, do presente contrato, a infringência de qualquer cláusula 

e condição definida neste contrato e na lei que rege a matéria, especialmente nos seguintes casos: 

I) Paralisação, interrupção ou encerramento das atividades do CESSIONÁRIO; 

II)O desvio de finalidade na utilização dos  equipamentos; 

III) Abandono dos equipamentos ou manifesto descaso do CESSIONÁRIO pela conservação do mes-

mo; 

IV)Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei e Parágrafos da Lei 8.666/93 e suas alterações pos-

teriores; 

V ) Acordo entre as partes; 

VI) A qualquer tempo, de forma unilateral pela Administração Municipal, sem que caiba ao cessioná-

rio qualquer reclamação ou direito de indenização. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES 

A inexecução total ou parcial do contrato implicará na rescisão contratual, determinando a entrega 

imediata dos equipamentos. 

A presente cessão bem como o presente contrato regem-se, ainda, pela Lei n.º8.666/93 e alterações 

posteriores, pela Lei Municipal nº 1.438, de 20 de maio de 2015, pela Concorrência nº 001/2015, em 

todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso. 

 

CLÁUSULA OITAVA- DA FISCALIZAÇÃO 

O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato através do Se-

cretario Municipal de Saúde, Sr. Jair Antonio Zancan, CPF nº 000.809.720-80, como gestor do con-

trato. 
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CLÁUSULA NONA - DO FORO 
Para dirimir quaisquer questões decorrente da execução do presente instrumento contratual e que não 

possam ser dirimidas pela intermediação administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Frederico 

Westphalen - RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente. 

 

E, por estarem desta forma, justos e contratados, firmam o presente com duas testemunhas, em três 

vias de igual teor e forma, sem emendas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul - RS, 06 de agosto de 2015. 

 

 

 

VANDERLEI ZANATTA                                             CLINICOR LTDA - ME 

     Prefeito Municipal                                              Eduardo Steffanello Bastiani -   CONTRATADA 

 

 

 

 

JAIR ANTONIO ZANCAN 

GESTOR DO CONTRATO 

 

 

Testemunhas: 

 

 

A ______________________________  B________________________________ 

Nome:                                                                       Nome: 

CPF. n.                                                                      CPF. n. 

 


