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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

CONTRATO N.º  FMS 57/2018 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 53/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 43/2018 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PESSOAL NA ÁREA MÉDICA, COM 

SERVIÇOS DE MÉDICOS PLANTONISTAS PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 

EM REGIME DE PLANTÃO PRESENCIAL, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR 

DIA, TODOS OS DIAS DO ANO, PARA ATUAREM NA UNIDADE DE PRONTO 

ATENDIMENTO MUNICIPAL (UPA – 24 HORAS). 

 

No dia 14/12/2018, o MUNICÍPIO DE CANOINHAS por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,  Pessoa  Jurídica  de 

Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º  11.206.680/0001-10, com  sede à rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta  

cidade  de CANOINHAS-SC,  neste  ato  representada  por  seu  Prefeito, Sr. Gilberto dos Passos,  brasileiro, solteiro, 

radialista,  residente  e domiciliado, à Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, Bairro Alto das Palmeiras, nesta cidade de 

Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final  assinado, doravante 

denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado  a Empresa COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES 

MÉDICAS DE TRABALHO DE SANTA CATARINA,  Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita  no  CNPJ sob n.º 

10.922.137/0001-57, com sede a Rua 620 n.º 336, Bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú/SC, neste ato 

representada por Médico/Presidente, Sr. Eroni Foresti, portador do RG n.º  13/R 3.103.893 SSP/SC e CPF n.º 

395.280.068,68, residente e domiciliado na cidade de Balneário Camboriú / SC, doravante denominado simplesmente 

CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo Processo de Licitação n° FMS  53/2018, modalidade de Pregão 

Presencial n.º FMS 43/2018. 

 

a.O presente contrato o qual rege-se pelo fundamento legal preconizado pela Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações 

posteriores e demais normas jurídicas aplicáveis à espécie, e demais documentos que integram o processo, têm entre si 

como justo e contratado as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – Este contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PESSOAL NA ÁREA MÉDICA, COM SERVIÇOS DE 

MÉDICOS PLANTONISTAS PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, EM REGIME DE PLANTÃO PRESENCIAL, 24 (VINTE 

E QUATRO) HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DO ANO, PARA ATUAREM NA UNIDADE DE PRONTO 

ATENDIMENTO MUNICIPAL (UPA – 24 HORAS). 

 

CLAUSULA SEGUNDA - VINCULAÇÃO DO CONTRATO: O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório n. 

FMS 53/2018, na modalidade Pregão Presencial n.º FMS 43/2018, obrigando-se a CONTRATADA em manter durante a 

vigência deste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

1. Dá-se a este contrato o valor de R$ 1.822.080,00 (um milhão oitocentos e vinte e dois mil e oitenta reais), 

conforme discriminado abaixo: 

- Contratação de 17.520 horas, ao valor de R$ 104,00/hora. 

1.1 O pagamento das horas trabalhadas será mensal e será efetuado em até 30 dias após a prestação dos serviços e sua 
liberação estará condicionada, ainda a: 
I - Entrega da nota fiscal de prestação de serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde; 
II - Apresentação da escala de trabalho do mês subsequente, até o último dia útil do mês anterior a prestação do serviço, a 

qual deverá conter a relação dos médicos que prestarão serviços, número do CRM/SC e carga horária de cada um, 

devidamente assinada pelos responsáveis. 

 

2. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO  

a) Os serviços abrangerão todos os usuários do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Canoinhas/SC. 
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b) Os serviços devem abranger: 
I - Garantir a disponibilidade de 02 (dois) profissionais médicos Clínicos Gerais em regime de plantão presencial, 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, todos os dias do ano, totalizando 48 horas por dia e 17.520 horas no ano. 
II - Ter disponibilidade para garantir um 3º (terceiro) médico em situações excepcionais com aumento significativo de 
demanda; 
III - Atendimento médico a pacientes em caso de emergência e urgência, no suporte de vida, no tratamento de patologias 
em geral, na investigação clínica, laboratorial e radiológica, com resolução ou encaminhamento para serviços de maior 
resolutividade; 
IV - Fornecer aos pacientes todos os recursos necessários para seu atendimento, tais como avaliação, encaminhamentos, 
internamento, acompanhamento, realização de exames, procedimentos diagnósticos e outros procedimentos necessários 
ao serviço. 
c) Os serviços serão realizados/prestados integralmente na Unidade de Pronto Atendimento Municipal (UPA – 24 HORAS), 
em regime de plantão presencial, 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias do ano. 
 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS DE INÍCIO DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Parágrafo primeiro - A vigência do contrato será de 01 de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2019, podendo ser 

prorrogado, caso haja interesse da Administração, por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses. 

 

CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS  

Parágrafo Primeiro - Pelos pagamentos devidos em razão da execução dos serviços, responderão os recursos próprios do 

Município de Canoinhas/SC e Recursos MAC. 

 

CLAUSULA SEXTA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL - O contrato poderá ser rescindido nos seguintes 

casos: 

a) Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVIII, do art. 78, da Lei 8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo mútuo, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse 

público; 

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente; 

Parágrafo Primeiro. O descumprimento, por parte da proponente vencedora, de suas obrigações legais e/ou contratuais, 

assegura ao órgão licitante o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação 

judicial e/ou extrajudicial; 

Parágrafo Segundo.  Na aplicação  das  penalidades  serão  admitidos  os  recursos  previstos  em  lei,  garantido  o 

contraditório e a ampla defesa; 

Parágrafo Terceiro. Fica reservado a CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o contrato, desde que 

seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da 

Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista à proponente vencedora, direito algum de reclamações ou indenização. 

Parágrafo Quarto. Em caso de inadimplemento superior a 90 (noventa) dias, a execução do presente contrato poderá 

ser suspensa. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO – Caberá a CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria Municipal 

de Saúde, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução dos serviços e do 

comportamento do Pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus Responsáveis Técnicos, 

empregados, prepostos ou subordinados. 

Parágrafo Primeiro - O acompanhamento e a fiscalização dos serviços ficarão a cargo da Secretaria Municipal de 

Saúde, com a verificação das especificações técnicas e demais conformidades constantes neste Termo de Referência, do 

edital e do contrato; 

Parágrafo Segundo - A Secretaria Municipal de Saúde fiscalizará obrigatoriamente a execução do contrato, a fim de 

verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observados às especificações e demais requisitos nele previstos, 

reservando-se o direito de rejeitar o serviço que não for considerado satisfatório e determinar a CONTRATADA a correção 

de irregularidades; 

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA aceitará integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e 

controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.  

Parágrafo Quarto - A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa CONTRATADA, até mesmo 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material 
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inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATADA ou de seus 

agentes e prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações).  

Parágrafo Quinto - Todo pessoal, ferramentas, equipamentos, bem como todos os encargos sobre  a  mão de obra, 

necessários para a realização dos Serviços constantes da cláusula primeira deste contrato, correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADES - 

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

Parágrafo segundo – A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE - 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA ficará obrigada a: 

I - Garantir a disponibilidade de 02 (dois) profissionais médicos Clínicos Gerais em regime de plantão presencial, 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, todos os dias do ano, para atuarem na Unidade de Pronto Atendimento Municipal (UPA – 24 horas); 
II - Atendimento médico a pacientes em caso de emergência e urgência, no suporte de vida, no tratamento de patologias 
em geral, na investigação clínica, laboratorial e radiológica, com resolução ou encaminhamento para serviços de maior 
resolutividade; 
III - Fornecer aos pacientes todos os recursos necessários para seu atendimento, tais como avaliação, encaminhamentos, 
internamento, acompanhamento, realização de exames, procedimentos diagnósticos e outros procedimentos necessários 
ao serviço; 
IV - Fornecer pessoal e mão de obra habilitada, especializada, qualificada e totalmente capacitada para a execução do 
objeto do presente instrumento, treinando sempre que necessário seus funcionários/prepostos; 
V - Todos os profissionais médicos disponibilizados pela Contratada para a prestação de serviços objeto deste instrumento 
deverão obrigatoriamente possuir registro, bem como manter-se regulamente registrados junto ao CRM/SC; 
VI - Indicar o responsável técnico da Empresa para responder perante a Administração; 
VII - Manter rigorosamente em dia as suas obrigações para com o Conselho Regional de Medicina – CRM; 
VIII - É obrigatória a passagem de plantão médico a médico, na qual o profissional que está assumindo o plantão deve 
tomar conhecimento do quadro clínico dos pacientes que ficarão sob sua responsabilidade.  
IX - Na troca de plantão, o médico não poderá deixar seu posto enquanto não houver a chegada do médico escalado para 
praticar o plantão seguinte, devendo, assim, no caso de eventual atraso daquele, permanecer exercendo o atendimento 
pelo tempo que prevalecer a ausência de seu sucessor. 
X - É obrigatório o registro completo da assistência prestada ao paciente na ficha de atendimento de emergência, boletim 
de atendimento, prontuário médico e outros documentos pertinentes aos serviços da referida unidade, constando a 
identificação dos médicos envolvidos no atendimento; 
XI - Cabe ao médico plantonista acionar o médico de sobreaviso da especialidade competente, informando a gravidade do 
caso, bem como a urgência e/ou emergência do atendimento, devendo anotar a data e hora desse comunicado no 
prontuário do paciente; 
XII - Cabe ao médico plantonista dialogar, pessoalmente ou por telefone, com o médico de sobreaviso, sempre que for 
solicitado ou que solicitar esses profissionais, fornecendo todas as informações com vistas a melhor assistência ao 
paciente; 
XIII - Enquanto o paciente internado estiver nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento, as intercorrências por 
ele apresentadas deverão ser atendidas pelos médicos plantonistas deste setor, caso o médico de sobreaviso esteja 
ausente; no entanto, este deverá ser imediatamente comunicado do fato, sendo a responsabilidade da assistência 
compartilhada, objetivando sempre o melhor tratamento para o paciente. 
XIV - Organizar, elaborar e enviar para a Secretaria Municipal de Saúde, a escala mensal dos profissionais médicos 
disponibilizados pela Contratada para a prestação de serviços objeto deste instrumento, até o último dia útil do mês anterior 
a prestação do serviço; 
XV - Prover meios que garantam o cumprimento da escala de trabalho, fornecendo profissional com a mesma qualificação 
técnica para cobrir o plantão no caso de ausências, sejam estas justificadas ou não; 
XVI - Quando houver mudança na escala de plantões médicos, a comunicação à Secretaria Municipal de Saúde deverá ser 
imediata; 
XVII - Todos os profissionais que forem contratados para prestar os serviços objeto deste contrato deverão trabalhar 
devidamente uniformizados e identificados com crachás, custeados pela Contratada; 
XVIII - Organizar a assistência a ser prestada em conformidade com os fluxos e protocolos estabelecidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Ministério da Saúde; 
XIX - Custear toda a despesa com alimentação, higiene, hospedagem e transporte dos profissionais; 
XX - Executar e cumprir fielmente todos os serviços e demais atribuições, obrigações, prazos e responsabilidades, arcando 
com todos os custos, ônus e obrigações advindas, decorrentes ou relacionadas aos mesmos; 
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XXI - Respeitar e cumprir todos os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS); 
XXII - Enviar para a Secretaria Municipal de Saúde, nota fiscal dos serviços prestados;  
XXIII - Ter a total responsabilidade pelo gerenciamento e pela responsabilidade técnica e clínica dos serviços; 
XXIV - Responsabilizar-se, de forma única e exclusiva, por toda e qualquer responsabilidade civil, criminal e por toda e 
qualquer indenização que surgir em virtude da prestação dos serviços constantes deste instrumento, ou em virtude de dano 
causado ao Município, ao paciente, aos órgãos do SUS e a qualquer terceiro, decorrentes de ação ou omissão, negligência, 
imperícia, imprudência ou por dolo praticado, inclusive por seus empregados, profissionais ou prepostos; 
XXV - Utilizar as técnicas adequadas para efetivar o referido serviço, respondendo ainda por todo e qualquer prejuízo, seja 
de natureza civil ou criminal, que causar ao Município e a qualquer terceiro, independentemente de culpa ou dolo na 
prestação dos serviços; 
XXVI - Responsabilizar-se única e exclusivamente quanto a quaisquer ônus e obrigações concernentes às legislações 
sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias, comerciais e previdenciárias, bem como quanto a quaisquer despesas advindas, 
decorrentes ou relacionadas ao objeto constante deste instrumento; 
XXVII - Responsabilizar-se única e exclusivamente por todos os serviços constantes do objeto deste instrumento; 
XXVIII - Indenizar a Contratante, em razão de qualquer ação judicial, trabalhista ou cível, inclusive devendo ser arrolada 
como litisconsorte necessária nos processos relativos à execução serviços contratados em que a Administração Municipal 
seja parte passiva; 
XXIX - Atender os usuários do SUS sem efetuar nenhum tipo de cobrança; 
XXX - Assumir todos os custos relativos ao deslocamento dos profissionais necessários à execução deste contrato; 
XXXI - Providenciar, por sua exclusiva e total responsabilidade, todos os alvarás, licenças e autorizações necessárias à 
execução do objeto deste instrumento; 
XXXII - Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem os pacientes/cidadãos para fins de experimentos; 
XXXIII - Atender aos pacientes/cidadãos com dignidade e respeito, mantendo sempre a qualidade dos serviços; 
XXXIV - Contribuir para a segurança dos pacientes, quando estiver executando os serviços objeto deste instrumento; 
XXXV - Fornecer aos pacientes todos os recursos necessários para seu atendimento, tais como avaliação, 
encaminhamentos, internamento, acompanhamento, realização de exames, procedimentos diagnósticos e outros 
procedimentos necessários ao serviço. 
XXXVI - Os médicos contratados pela empresa deverão estar cientes da obrigatoriedade de promover o preenchimento, 
manutenção e a atualização dos registros e prontuários médicos dos pacientes atendidos, tais como BAU/SUS, SISREG, 
fichas de encaminhamento para internamentos, formulários de DPVAT, certidão de óbito, notificação e agravos e outros 
documentos pertinentes aos serviços prestados; 
XXXVII - Preencher adequadamente o Boletim de Atendimento de Urgência (BAU) e demais instrumentos necessários 
conforme orientações técnicas; 
XXXVIII - Cientificar por escrito ao Município acerca de eventual alteração de sua razão social ou de seu controle acionário 
e de mudança em sua diretoria ou contrato, enviando ao Município, no prazo de 10 dias, o documento formal; 
XXXIX - Fornecer e obrigar os seus empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individual, bem como cumprir 
com as demais normas constantes da legislação de segurança, medicina e higiene do trabalho, arcando com todos e 
quaisquer custos e ônus advindos, decorrentes ou relacionados aos mesmos; 
XL - Cumprir com todas as determinações técnicas relacionadas ao objeto do presente instrumento ou aquelas 
apresentadas pelo Município; 
XLI - Responsabilizar-se por todo e qualquer material de sua posse ou propriedade, bem como quanto a quaisquer custos 
ou ônus advindos, decorrentes ou relacionados aos mesmos; 
XLII - Responsabilizar-se quanto à quantidade e qualidade dos serviços oferecidos, respondendo civil e penalmente por 
quaisquer acontecimentos que porventura ocorrerem em decorrência dos mesmos; 
XLIII - Responsabilizar-se de forma única e exclusiva, por todo tributo, preço, fornecimento, transporte, manutenção, 
substituição e demais atribuições e obrigações que se fizerem necessárias à execução do objeto e demais atribuições e 
disposições constantes deste instrumento; 
XLIV - Facilitar que o Município acompanhe e fiscalize todas as atividades inerentes à execução do objeto do presente 
instrumento, fornecendo ao mesmo todas as informações e esclarecimentos no prazo solicitado; 
XLV - Substituir, mediante solicitação justificada do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, o profissional médico, quando este 
não estiver correspondendo às expectativas do serviço ora contratado; 
XLVI - Apresentar a relação dos profissionais médicos da Contratada com a formação exigida (Clínico Geral) contendo o 
número da inscrição no Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina; 
XLVII - A alteração da lista de profissionais apresentada juntamente com a proposta final deverá ser previamente 
autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo que, em caso de necessidade de substituição de algum dos 
profissionais médicos, a Contratada deverá disponibilizar outro profissional com no mínimo a mesma qualificação técnica do 
médico substituído; 
XLVIII - Executar o serviço cumprindo rigorosamente todas as especificações contidas neste Contrato, bem como no termo 
de referência do edital do processo licitatório. 
 

Parágrafo Segundo - A CONTRATANTE, ficará obrigada a: 

I - Efetuar os pagamentos conforme apresentação das notas fiscais; 
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II - Manter atualizada a Programação Pactuada e Integrada (PPI) para utilização dos serviços auxiliares de diagnóstico e 
terapia, visando garantir o fiel cumprimento do objeto deste contrato integralmente pelo SUS; 
III - Fazer a gestão plena dos recursos SUS repassados para o cumprimento dos serviços objeto deste instrumento. 
IV - Efetuar os pagamentos conforme apresentação das notas fiscais; 
V - Manter atualizada a Programação Pactuada e Integrada (PPI) para utilização dos serviços auxiliares de diagnóstico e 
terapia, visando garantir o fiel cumprimento do objeto deste contrato integralmente pelo SUS; 
VI - Fazer a gestão plena dos recursos SUS repassados para o cumprimento dos serviços objeto deste instrumento. 
 

Parágrafo Terceiro - DOS DIREITOS DA CONTRATANTE 

I - As prerrogativas previstas no artigo 58 da Lei no 8.666/93, que as exercerá nos termos das normas referidas no 
preâmbulo deste contrato; 
II - Mediante situação justificada, poderá a Contratante, através do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, solicitar 
substituição do profissional médico, quando este não estiver correspondendo às expectativas do serviço ora contratado.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES  

1 A inexecução parcial ou total do objeto do contrato ou a prática dos atos indicados nesta cláusula, constatado o nexo 

causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais, torna passível a aplicação 

das sanções previstas na Lei n.º 8.666/1993 e neste instrumento, observando o contraditório e a ampla defesa, conforme a 

seguir descrito:  

a) Advertência, que poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas, por culpa da CONTRATADA, bem como no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 

desenvolvimento das atividades do Município de Canoinhas, a critério da Fiscalização, desde que não caiba a aplicação de 

sanção mais grave; 

b) Multa, que será aplicada nas hipóteses de falhas, atraso injustificado, inexecução parcial ou total do Contrato, sendo 

observadas a tipificação e a base de cálculo constantes da alínea seguinte;  

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com do Município de Canoinhas, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos, conforme os seguintes parâmetros, sem prejuízo das multas previstas e das demais 

penalidades legais: 

 

Tabela 01 

Grau da Infração 

Base de cálculo 

Multa (incidente sobre o 

valor total do contrato) 

Suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com o 

Município de Canoinhas. 

Mínimo 
Máximo 

01 0,2 % Não Aplicável 01 Mês 

02 2 % 01 Mês 06 Meses 

03 5 % 03 Meses 12 Meses 

04 10 % 06 Meses 18 Meses 

05 15 % 12 Meses 02 Anos 

Tabela 02 

Item Tipificação 
Grau de 

Infração 
Incidência 

01 
Manter empregado sem qualificação para a 

execução do objeto; 
02 

Por empregado em 

cada ocorrência 
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02 

Suspender ou interromper a execução do 

objeto, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito; 

03 Por ocorrência 

03 

Destruir ou danificar documentos, informações, 

dependências e/ou equipamentos do Município 

de Canoinhas que eventualmente tenha acesso, 

por culpa ou dolo de seus agentes; 

04 Por ocorrência 

04 

Utilizar as dependências, informações, 

documentos, equipamentos e/ou demais 

facilidades do Município de Canoinhas para fins 

diversos do objeto ou sem autorização formal; 

04 Por ocorrência 

05 

Não executar ou executar com falha serviço 

e/ou fornecimento previsto, sem motivo 

justificado; 

03 Por ocorrência 

06 

Permitir situação que origine a possibilidade de 

causar ou cause dano físico, lesão corporal ou 

de consequências letais; 

05 Por ocorrência 

07 

Não substituir empregado que tenha conduta 

inconveniente ou incompatível com suas 

atribuições; 

02 
Por empregado em 

cada ocorrência 

08 
Não cumprir horário ou prazo estabelecido, ou 

ainda solicitação decorrente; 
02 Por ocorrência 

09 
Não cumprir determinação formal da 

fiscalização, inclusive instrução complementar; 
02 Por ocorrência 

10 

Não apresentar, quando solicitada, 

documentação fiscal, trabalhista e/ou 

previdenciária; 

01 
Por dia de 

ocorrência 

11 

Não cumprir legislação (legal ou infralegal), ou 

ainda norma técnica inerente à execução do 

objeto; 

03 
Por lei ou normativo 

em cada ocorrência 

12 Não manter as suas condições de habilitação; 02 Por ocorrência 

13 

Alterar ou não prestar informação quanto à 

qualidade, quantidade ou composição de 

qualquer componente do objeto; 

03 Por ocorrência 

14 Atrasar o término da prestação de serviços; 01 
Por dia em cada 

ocorrência 

15 

Apresentar documentação e/ou informação 

falsa; fraudar a execução da obrigação 

assumida; comportar-se de modo inidôneo; 

cometer fraude fiscal; 

05 Por ocorrência 

16 

Retardar ou falhar a execução da obrigação 

assumida, bem como para as demais falhas na 

execução não especificadas nos itens 

anteriores. 

03 Por ocorrência 

 

2 Será configurada a inexecução parcial do objeto, sem prejuízo a rescisão por inadimplência, quando houver atraso na 

prestação dos serviços, de forma injustificada, por mais de 02 (duas) horas, ocasião que dará origem a uma multa no valor 

de 15% (quinze por cento) da parcela em inadimplência, assim considerada a parte do objeto ainda pendente de execução.  

3 Também será considerada inexecução parcial do contrato nos casos em que a CONTRATADA se enquadre em pelo 

menos 01 (uma) das situações previstas na seguinte tabela, durante a vigência do referido instrumento, ocasião em que se 

originará a rescisão contratual por inadimplência, sem prejuízo da incidência dos valores das multas previstos nas tabelas 1 

e 2: 
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Tabela 03 

Grau da infração Quantidade de Infrações 

01 07 ou mais 

02 06 ou mais 

03 05 ou mais 

04 04 ou mais 

05 02 ou mais 

4 Será configurada a inexecução total do objeto nas seguintes hipóteses, sem prejuízos a rescisão por inadimplência, 

ocasião em que incidirá multa no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato quando:  

a) Houver atraso injustificado no atendimento por mais de 02 (duas) horas; 

b) O objeto não for aceito pela fiscalização, por deixar de atender às especificações deste instrumento.  

5 As sanções de advertência e de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município de Canoinhas, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente à de multa e obedecerão ao disposto na 

legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e consequências.  

6 O MUNICÍPIO DE CANOINHAS observará a boa-fé da CONTRATADA e as circunstâncias atenuantes e agravantes em 

que a infração foi praticada. Assim, a Administração poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la por 

sanção mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado pela fiscalização e não tenha causado 

prejuízos ao Município de Canoinhas ou a terceiros.  

7 Na aplicação das sanções o Município de Canoinhas considerará, motivadamente, as razões e documentos 

apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público 

decorrente, bem como os antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas 

justificativas, nos termos do que dispõe o art. 87, da Lei nº 8.666/1993. 

8 Na hipótese da CONTRATADA não possuir valor a receber do Município de Canoinhas e/ou não for possível suprir por 

meio da eventual garantia, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o 

pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao 

departamento competente para que seja inscrito na dívida ativa do Município de Canoinhas, podendo ainda proceder à 

cobrança judicial.  

9 O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, cumulativamente, poderá: 

a) Reter o pagamento que se originaria na obrigação não cumprida; 

b) Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferença da eventual garantia prestada, até o efetivo adimplemento 

da multa, ou abater tal diferença diretamente do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, independentemente de 

notificação extrajudicial.  

10 Na ocorrência de qualquer fato que possa implicar na imposição de uma eventual penalidade, a CONTRATADA será 

notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, de forma a 

garantir o exercício dos princípios do contraditório e ampla defesa; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO - A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, por ato 

administrativo unilateral, nas hipóteses previstas  no  artigo  78, incisos  I  a  XII  da  Lei 8.666/93, sem que caiba a 

CONTRATADA qualquer indenização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS DIREITOS DA CONTRATANTE - São prerrogativas da CONTRATANTE as 

previstas no artigo 58 da Lei no 8.666/93, que as exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - Em 20 (vinte) dias, contados da assinatura deste 

termo, a CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo no D.O.M. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DAS DESPESAS DO CONTRATO)- Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o 

pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da  formalização deste contrato e da execução de seu 

objeto. 

 

CLÁUSILA DÉCIMA QUINTA - REAJUSTE – O valor contratado permanecerá irreajustável pelo período de 12 (doze 

meses). Em havendo continuidade contratual, fica estipulado que o valor será reajustado pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC, podendo ser executado por simples Apostila de acordo com o art. 65, §8º, da Lei 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ANÁLISE – A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente 

examinada e aprovada pela Assessoria Jurídica desta Prefeitura, conforme determina a legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO - Fica eleito o foro da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina para 

dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente contrato, renunciando as partes contratantes a qualquer outro 

que tenham ou venham  a ter, por mais especial ou privilegiado que seja. 

 

Para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, é lavrado o presente termo em 04 (quatro) copias, de igual teor, que 

depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes Contratantes. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CANOINHAS                             COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE TRABALHO DE  

       SANTA CATARINA - COOPEMESC 

Contratante                       Contratada 

Gilberto Dos Passos                                      Eroni Foresti 

   Prefeito                                                                                 Médico / Presidente 

 

 

 

Visto:           

          Winston Beyersdorff Lucchiari 

          Assessoria Jurídica 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: _________________________              ___________________________ 

                      NOME:              NOME: 

                      CPF:              CPF: 

 


