
   
 

   

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES  

MODALIDADE PARTICULAR: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 

Pelo presente instrumento contratual e na melhor forma de direito, de um lado na 

qualidade de CONTRATANTE, Sr. (a) .................................................................                                                            

portador (a) do RG. nº .........................e inscrito (a) no CPF sob o nº 

.........................................................neste ato representado por seu  responsável legal 

e/ou financeiro Sr. (a)..............................................................portador (a) do RG nº. 

.......................................... e devidamente inscrito (a) no CPF sob o 

nº.................................,residente e domiciliado (a) na cidade de .......................na 

Rua...............................................................................................................................,  

nº...............Bairro..............................,CEP:....................................,emaill:.....................

........................,Telefone: (   )............................e de outro como CONTRATADO, 

Hospital Varginha S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de 

Varginha, Estado de Minas Gerais, Avenida Esper Kallas 299, Parque Mariela,CEP 

37.030-100, inscrito no CNPJ n. 06.878.764/0001-60, neste ato representado na 

forma de seus atos constitutivos têm, entre si,   justo e livremente contratado o 

seguinte: 

 



   
 

   

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

1.1. O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços médico-

hospitalares em caráter particular, em regime de urgência e/ou emergência, 

necessários ao melhor atendimento da assistência à saúde e/ou patologia do 

CONTRATANTE, o que se dará pelo CONTRATADO em suas dependências no local 

acima identificado por equipes médicas e demais profissionais da saúde. 

1.2. Para a realização da prestação dos serviços aqui estipulados tem como parte 

integrante toda assistência médico-hospitalar que o CONTRATADO tem condições 

de oferecer, bem como Serviços Auxiliares de Diagnósticos e Terapias (SADT), UTI 

(Unidade de Terapia Intensiva), diárias, materiais, medicamentos e hemoderivados. 

 

CLÁUSULA II - DO ATENDIMENTO 

2.1. O atendimento dispensado ao CONTRATANTE será em caráter de urgência e 

/ou emergência, nos quais se configura o risco imediato de vida ou de lesões 

irreparáveis para o paciente, ou o evento resultante de acidente pessoal ou 

complicação no processo gestacional.  

2.1.1 O presente contrato contempla os atendimentos em todos os setores do 

CONTRATADO: Pronto Atendimento, Internação, Unidade de Terapia Intensiva e 

Serviços de Diagnósticos e terapias. 



   
 

   

2.2. O tempo de permanência e/ou internação do CONTRATANTE no Hospital 

Varginha será de acordo com a indicação e orientação da equipe médica assistente. 

2.3. Os procedimentos que demandarem internação hospitalar contarão com os 

padrões de acomodação: quarto coletivo ou apartamento privativo. O padrão de 

acomodação é de livre escolha do CONTRATANTE em conformidade com a 

disponibilidade de leitos do CONTRATADO e indicação médica.  

 

CLÁUSULA III - DA FORMA DE PAGAMENTO 

3.1. Quando da admissão do CONTRATANTE no hospital Varginha será realizado 

um cálculo baseado no tipo de internação e patologia que identificará os custos 

aproximados desta internação.  

3.2. Os valores apurados referentes aos custos do tratamento médico-hospitalar 

oferecidos ao CONTRATANTE serão quitados durante o tempo de permanência no 

hospital, a cada 03 (três) dias de internação, de maneira que ao final do atendimento 

os débitos estejam integralmente pagos. 

3.2.1. Caso o pagamento final seja de forma parcelada, o mesmo se dará mediante 

negociação entre as partes, quando será  efetuado o parcelamento em cartão de 

crédito.  



   
 

   

3.3. O atraso nos pagamentos estipulados importará em multa moratória de 2% (dois 

por cento) do débito em aberto, acrescido o principal e mais correção apurada pelos 

índices aplicáveis aos débitos judiciais civis, ou outro índice que venha a substituí-los 

e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

 

CLÁUSULA IV - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO 

4.1. O presente contrato vigorará pelo tempo de permanência do CONTRATANTE no 

Hospital IMESA, com início na data de sua assinatura pelas partes ou da data de 

admissão do paciente o que ocorrer primeiro, não podendo ser rescindido sem a 

necessária alta médico-hospitalar e a quitação do débito conforme o presente 

contrato.  

4.2. Findado o atendimento por parte do CONTRATADO considera-se o contrato 

integralmente rescindido, sem prejuízos dos débitos vencidos e vincendos. 

 

CLÁUSULA V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

5.1. Ao presente contrato se aplica todas as disposições do Código Civil Brasileiro no 

que tange aos contratos em conformidade com seus artigos 421 e seguintes, bem 

como possui força executiva nos termos do artigo 576 do Código de Processo Civil 

Brasileiro. 



   
 

   

 

CLÁUSULA VI - DO FORO 

6.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Varginha/MG para dirimir qualquer 

dúvida ou demanda judicial a respeito do presente Contrato. 

 

E assim, por estarem concordes nos termos acima, as partes contratantes firmam o 

presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, juntamente, e assistidas por 

duas testemunhas. 

 
 
                               Varginha,        de              de 2019    

 
 
--------------------------------------                    –------------------------------------------------------            
CONTRATANTE                                            CONTRATADO                                                                                     
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
-----------------------------------                           ------------------------------------------------------ 
Nome :                                                                                  Nome: 
 
 
--------------------------------------                          ----------------------------------------------------- 
RG:                                                                                       RG: 

MG-13.678.626
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