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                            CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 

 

CONTRATO Nº 02/2022 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS E CLINICA MÉDICA 

SUL SERVIÇOS MEDICOS, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 

O MUNICÍPIO DE ORLEANS, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob o nº 

03.230.443/0001-67, neste ato representado pelo Secretario Municipal MURILO DEBIASE 

FERRAREIS no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente 

CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa CLINICA MÉDICA SUL SERVIÇOS 

MEDICOS inscrita no CNPJ  sob o nº 24.232.346/0001-83, com endereço situado RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO N° 278, CENTRO,  

ORLEANS /SC, denominado simplesmente CONTRATADO, tendo em vista o Processo nº 

02/2022, Dispensa de Licitação nº 02/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de 

Prestação de Serviços sujeitando-se às normas da Lei Federal nº 13.979 de 6 de 

fevereiro de 2020, Decreto Estadual nº 525, de 23 de março de 2020, Decreto Estadual nº 

562, de 17 de Abril de 2020 e Decreto Municipal 4.755 de 18 de março de 2020 e 

alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para prestação de 

serviço médico para enfretamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavíus, conforme especificações e condições 

constantes deste contrato e do Processo a que se vincula. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL E HORAS TRABALHADAS 

 

Para execução do objeto do presente instrumento, a CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO o valor total de R$ 120,00 (cento e vinte reais) a hora trabalhada, valor 
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este tomado por base no valor pago aos médicos plantonistas da Fundação Hospitalar 

Santa Otília. 

O valor total previsto inicial para o contrato é de até R$ 72.000,00 (setenta e dois  mil 

reais), considerando que a quantidade máxima de horas a serem trabalhadas por mês 

será de 300 (trezentas horas) mensais, ao valor de R$ 120,00 a hora trabalhada. O 

Contrato terá validade até 31/03/2022, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 

13.979/2020. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO ANTECIPADA 

 

O prazo de vigência inicial do presente contrato é 31/01/2022 a 31/03/2022, prorrogável 

por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos 

da situação de emergência de saúde pública de importância internacional, declarada por 

meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde, 

nos termos do artigo 4-H, da Lei nº 13.979/2020. 

 

Caso no período de vigência contratual deixe de existir a emergência de saúde pública de 

importância internacional, rescindirá automaticamente o presente contrato sem direito à 

indenização, devendo ser pago apenas o período efetivamente executado. 

 

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

1.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências 

indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 

no Projeto Básico;  

1.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

Contratada o direito à prévia e ampla defesa. 

1.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 



3 

 

1.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o caso: 

1.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

1.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

1.4.3. Indenizações e multas. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes: 

 

DA CONTRATANTE: 

a) Dar condições para o CONTRATADO executar o objeto do contrato de acordo com 

os padrões estabelecidos; 

b) Exercer a fiscalização dos serviços por meio de servidor designado para este fim; 

c)  A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade do CONTRATADO na 

execução do objeto; 

d)  Receber e conferir o objeto do contrato, consoante às disposições estabelecidas; 

e) Efetuar os pagamentos na forma convencionada neste contrato; 

f) Permitir que o CONTRATADO tenha acesso aos locais de execução dos serviços; 

g) Notificar, verbalmente ou por escrito, o CONTRATADO, a ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo imediato para a sua 

correção; 

h) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 

as obrigações contratuais. 

 

DO CONTRATADO: 

 

1. Prestar pessoalmente os serviços; 

2. Realizar e registrar os atendimentos dos pacientes, manejando os dispositivos 

necessários segundo instruções médicas ou de enfermagem; 
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3. Orientar e auxiliar pacientes, prestando informações relativas a higiene, 

alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de 

saúde; 

4. Verificar em unidades hospitalares os sinais vitais e as condições gerais dos 

pacientes, segundo prescrição médica e de enfermagem; 

5. Colher e/ou auxiliar paciente na coleta de material para exames de laboratório, 

segundo orientação médica ou de enfermagem; 

6. Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética Médica; 

7. Cumprir as medidas de prevenção e controle de infecção; 

8. Efetuar o controle diário do material utilizado, anotando a quantidade e o tipo dos 

mesmos e sua reposição; 

9. Realizar visitas domiciliares, caso necessário; 

10. Auxiliar o paciente em suas necessidades e solicitações; 

11. Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, 

intramuscular, endovenosa e retal; 

12. Realizar procedimentos técnicos Médico utilizando técnicas assépticas; 

13. Atuar no combate e enfrentamento junto com a equipe de saúde do coronavírus; 

14. Executar outras tarefas correlatas, sob determinação da Secretaria de Saúde. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E 

RECEBIMENTO DO OBJETO. 

 

O local e as condições de execução, obedecerão ao seguinte: 

§ 1° - A prestação de serviços objeto do presente contrato deverá ser realizada pelo 

CONTRATADO, na cidade de Orleans – SC, no Centro de Triagem de Combate ao 

Coronavírus. 

§ 2° - O início da execução dos serviços deverá ocorrer imediatamente na data de 

assinatura do contrato. 

§ 3° - O objeto do contrato será recebido pelo CONTRATANTE, nos termos da lei 

13.979/2020. 

§ 4° - Os serviços a serem executados devem obedecer a melhor técnica médica.  
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§ 5° - A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às boas práticas e 

determinações da Secretaria de Saúde. 

§ 6° - Sem prejuízo da plena responsabilidade do CONTRATADO perante a 

CONTRATANTE ou terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita 

fiscalização, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços. A 

CONTRATANTE exercerá a fiscalização da execução do objeto por meio de seus 

servidores, bem como auxiliares que se fizerem necessários, devidamente designados 

pela autoridade competente. 

§ 7° - À fiscalização da CONTRATANTE fica assegurado o direito de exigir o cumprimento 

do objeto empregado com boa técnica. 

§ 8° - A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminuirá a responsabilidade do 

CONTRATADO. 

§ 9° - A Fiscalização da CONTRATANTE acompanhará a execução dos serviços e 

examinará o que for necessário para garantia da execução correta do objeto contratado. 

§ 10° - As exigências da Fiscalização da CONTRATANTE fundamentar-se-ão neste 

CONTRATO, nas legislações e normas vigentes, no Termo de Referência e documentos 

fornecidos pela CONTRATANTE ao CONTRATADO e nas regras de boa técnica. 

§ 11° - Caberá ao fiscal do contrato o dever de fazer cumprir todas as disposições das 

especificações constantes do Termo de Referência e deste CONTRATO. 

§ 12° - Cabe à CONTRATADA zelar pela sua proteção, seguindo as recomendações 

expressas na legislação pertinente e normas regulamentadoras. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 

 

O CONTRATADO é responsável por todas as providências e obrigações referentes à 

legislação, não havendo vínculo estatutário ou empregatício com a administração 

municipal, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles. 

§ 1° - O CONTRATADA, como único e exclusivo responsável pela execução dos serviços 

objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e 

prejuízos que, por dolo ou culpa sua, no exercício de suas atividades, vier, direta ou 

indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE ou a terceiros. 
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§ 2° - O CONTRATADO caberá às despesas peculiares às empreitadas por preço 

unitário, notadamente encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes. 

§ 3° – Por se tratar de empreitada por preço unitário, os preços contratados constituirão a 

única e completa remuneração pelos serviços contratados no período estabelecido, 

estando incluído nos mesmos os custos com os encargos relacionados no parágrafo 

anterior ou quaisquer outras despesas adicionais.  A inadimplência do CONTRATADO 

com referência aos mesmos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

O objeto do presente contrato será executado sob o regime de execução indireta, na 

modalidade de empreitada por preço unitário. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado ao contratado, mensalmente, após a entrega do documento 

correspondente pelos serviços, juntamente com o relatório de execução e aceite pelo 

setor responsável. 

§ 1° - Não serão efetuados quaisquer pagamentos ao CONTRATADO enquanto perdurar 

pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência 

contratual. 

§ 2° - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de 

Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Orleans, para verificação da 

situação do CONTRATADO. 

§ 3° - A CONTRATANTE pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à 

CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança 

bancária. 

§ 4° - O CONTRATADO deverá fazer constar na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) 

correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número de sua conta 

corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 
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§ 5° – A comissão fiscalizadora da CONTRATANTE somente atestará a execução dos 

serviços e liberará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) para pagamento, quando cumpridas, 

pelo CONTRATADO, todas as condições pactuadas e cumpridas eventuais pendências. 

§ 6° - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) ou circunstâncias que impeçam a 

liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que o 

CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo 

documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

§ 7° – Para efeito de pagamento de serviços executados, será observado o que 

estabelecem as legislações vigentes do INSS e ISS quanto aos procedimentos de 

retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários. 

 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação correrá por conta 

da seguinte dotação orçamentária: 

DOTAÇÃO RECURSOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE  
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

 

Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto 

contratado, a CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar ao 

CONTRATADO, segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado 

o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93: 

I – Advertência verbal ou por escrito, 

II – Multa. 

§ 1° - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de 

rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver 

reiterado descumprimento de obrigações contratuais. 

§ 3° - O valor correspondente a qualquer multa aplicada ao CONTRATADO, respeitado o 

princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 

10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em 
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favor do MUNICÍPIO DE ORLEANS, ficando o CONTRATADO obrigado a comprovar o 

pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 

§ 4° - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será 

acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao 

mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 

(sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser cobrado 

judicialmente. 

§ 5° - No caso de o CONTRATADO ser credora de valor suficiente ao abatimento da 

dívida, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do 

crédito. 

§ 6° - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, o 

CONTRATADO responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 

§ 7° - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá ao 

CONTRATADO de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das 

infrações cometidas junto a CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir 

perdas e danos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

 

Este Contrato regula-se pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e subsidiariamente, 

no que couber, pela Lei Geral de Licitações nº 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de 

contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ANÁLISE 

 

A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada 

pelo Setor Jurídico da Prefeitura Municipal de Orleans, conforme determina a legislação 

em vigor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
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A publicação resumida deste instrumento é condição indispensável para sua eficácia.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Orleans – SC para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 

das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas: 

 

 

Orleans - SC, 31 de janeiro de 2022.  

 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
MUNICÍPIO DE ORLEANS 
MURILO DEBIASI FERRAREIS 

MARCELO CARDOSO  
CPF Nº 043.527.399-01 

P/ CONTRATANTE  P/ CONTRATADO 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 

Nome: CHAIANI ANDRÉ MARTINS Nome: MURILO DEBIASI FERRAREIS 

CPF: 072.992.449-18 CPF: 086.988.189-27 

R.G: 5.801.356 R.G: 5.848.429 

 
 


