PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000
www.rondon.pr.gov.br – prefeitura@rondon.pr.gov.br
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 56/2017
Pregão nº 33/2017
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa VIVERE CLINICA MEDICA SS
LTDA.
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em serviços
médicos para fornecimento de 01 (um) profissional médico com especialização em medicina do
trabalho, devidamente inscrito em seu respectivo conselho de classe, com disponibilidade de
carga horária no CNES de 30 (trinta) horas semanais, para prestação de serviços nas
dependências da unidade de saúde de Rondon, para atendimento médico à população como
clínico geral, bem como para prestação de serviços como médico do trabalho dos servidores
públicos municipais pertencentes ao quadro de servidores pelo período de 12 meses, cujas
especificações estão descritas na Planilha Orçamentária do referido edital.
Valor: R$=124.800,00 (Cento e Vinte e Quatro Mil e Oitocentos Reais).
Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado pela Prefeitura de Rondon, depois de
homologado o procedimento licitatório, em parcelas mensais, vencíveis até o dia 15 (quinze) do
mês subsequente ao da prestação do serviço, mediante apresentação pela fornecedora da
respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: O pagamento decorrente da execução do objeto do presente contrato
será efetuado à conta dos recursos das seguintes dotações orçamentárias do orçamento vigente:
UN.FUNÇÃO/SUB-FUN/PROG/DEST/PROJ-AT/NOME.PROJ-AT.
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Duração: O Presente contrato terá duração até o dia 09/04/2018 e será contado a partir da
assinatura do presente Contrato.
Foro: da Comarca de Cidade Gaúcha – Pr.
Data da assinatura: 10/04/2017
Rondon – Pr, 10 de abril de 2017

____________________________________
Mariney de Souza Martini Giacomini
Secretaria Municipal de Saúde

