
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2022 FMS 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORLEANS, pessoa jurídica de direito público, 

com sede à Rua Miguel Couto, Nº 800, Centro, Orleans/SC inscrita no CNPJ sob o n.º 

03.230.443/0001-67, neste ato, representada por sua Secretária de Murilo Debiasi 

Ferrareis  doravante denominada CONTRATANTE e a empresa  MIDAS GESTAO 

EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede à Rua Venceslau 

Spancerski, nº 285, Centro, Orleans/SC, inscrita no CNPJ 33.330.605/0001-08, neste ato 

representada pelo Sr. Daniel Redivo, Diretor, portador da cédula de identidade Nº 

4.641.740-0 e inscrito no CPF sob n.º 044.931.719-60 doravante  denominada 

CONTRATADA, tendo em vista a justificativa apresentada e a escolha do fornecedor 

no procedimento da Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços nº 01/2022, do Tipo 

Menor Preço por Item consoante e decidido no processo administrativo nº 01/2022 com 

fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores pactuam o presente 

contrato de prestação de serviços, mediante as cláusulas e condições abaixo 

estabelecidas: 

DO OBJETO DO CONTRATO 

 

Cláusula 1ª. O objeto do presente contrato é DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SISTEMA DE GESTÃO. 

   

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

Cláusula 2ª. O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as 

informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes 

necessários à perfeita consecução do mesmo, e a forma de como ele deve ser entregue. 

         

Cláusula 3ª. Cabe a contratante acompanhar e fiscalizar a contratada, por funcionários 

efetivos ou por qualquer outra pessoa por ela autorizada, transmitindo todas as 



informações e instruções necessárias e exigindo o fiel cumprimento das obrigações ora 

assumidas.  

 

Cláusula 4ª. O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições 

estabelecidas na cláusula 8ª deste contrato.         

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

Cláusula 5ª. É dever de o CONTRATADO oferecer ao contratante a cópia do presente 

instrumento, contendo todas as especificidades da prestação de serviço contratada. 

 

Cláusula 6ª. O CONTRATADO deverá fornecer Nota Fiscal de Serviços, referente 

ao(s) pagamento(s) efetuado(s) pelo CONTRATANTE. 

 

Cláusula 7ª. O contratado atenderá a chamados do contratante, para suporte ou sanar 

falhas no sistema, sempre que solicitado, num prazo máximo de 48 horas, ou em data 

posterior combinada de comum acordo entre ambas as partes. 

 

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

        

Cláusula 8ª. O presente serviço será remunerado pela quantia de R$ 8.760,00(oito mil 

setecentos e sessenta reais), dividido em  12 parcelas de R$ 730,00(setecentos e trinta 

reais) aos serviços mensais efetivamente prestados, devendo ser pago através de 

depósito bancário na conta do contratado, ou outra forma de pagamento em que ocorra a 

prévia concordância de ambas as partes. 

 

Parágrafo Único. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura do mesmo e 

tem seu término em 31/12/2022 podendo ser renovado mediante aprovação do 

secretario. 

 

DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA 

         

Cláusula 9ª. Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao 

pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, 

multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.  



        

Cláusula 10ª. No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas, 

exceto a 6ª, do presente instrumento, a parte que não cumpriu deverá pagar uma multa 

de 10% do valor do contrato para a outra parte. 

        

DA RESCISÃO IMOTIVADA 

        

Cláusula 11ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das 

partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não 

obstante a outra parte deverá ser avisada previamente por escrito, no prazo de 30 (trinta) 

dias. 

         

Cláusula 12ª. Caso o CONTRATANTE já tenha realizado o pagamento pelo serviço, 

fica obrigado o CONTRATADO  prestar o serviço até o final do mês correspondente ao 

pagamento. 

       

Cláusula 13ª. Caso seja o CONTRATADO quem requeira a rescisão imotivada, deverá 

devolver a quantia que se refere aos serviços por ele não prestados 

ao CONTRATANTE. 

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Cláusula 14ª. As despesas decorrentes do objeto do presente contrato correrão por 

conta da seguinte dotação orçamentária: – Recursos  Próprios. 

 

DO PRAZO DE CUMPRIMENTO 

 

Cláusula 15ª. O CONTRATADO assume o compromisso de prestar o serviço 

mensalmente, a partir da assinatura do contrato, de acordo com a forma pactuada. 

 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

Cláusula 16ª. Fica compactuada entre as partes a total inexistência de vínculo 

trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os 



encargos sociais, não havendo entre CONTRATADO e CONTRATANTE qualquer 

tipo de relação de subordinação. 

        

Cláusula 17ª. Salvo com a expressa autorização do CONTRATANTE, não pode 

o CONTRATADO transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, 

sob o risco de ocorrer a rescisão imediata. 

 

DO FORO 

 

Cláusula 19ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as 

partes elegem o foro da comarca de Orleans; 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 

igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.           

 

        Orleans, 25 de JANEIRO de 2021. 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                   MIDAS GESTAO  EMPRESARIAL LTDA 

MURILO DEBIASI FERRAREIS             DANIEL REDIVO 

CONTRATANTE                                        CONTRATADO 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: Valdirene Baschirotto Nome: Denis Redivo vieira  

 

CPF: 032.549.919-58 CPF: 069 963 809-79 

R.G: 3.497 812 R.G: 5.418.095 

 


