
 

  

  

ESTADO DE SANTA CATARINA 

     MUNICIPIO DE GALVÃO 

 

 

Página 1 de 6 
Município de Galvão – SC. CNPJ n. 83.009.902/0001-16 

Avenida Sete de Setembro n. 548, Centro. Galvão – SC. CEP 89.838-000. 
Site: www.galvao.sc.gov.br 

 

CONTRATO EMERGENCIAL 014/2021 – FUNSAU 

 
“CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO 

PLANTONISTA” 

 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GALVÃO, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Avenida Sete de Setembro n. 548, centro, na cidade de Galvão - SC, inscrito no CNPJ 

nº 83.009.902/0001-16, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Sr. ADMIR EDI DALLA CORT, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Galvão - SC, na Avenida Sete de Setembro, 

portador do CPF n. 585.389.929-53 e RG 1.691.979, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 

FUNSAU, registrado no CNPJ sob nº 11.224.030/0001-06, representado pelo seu Gestor Sr. JOÃO PAULO 

GARCIA, brasileiro, Casado, residente e domiciliado nesta cidade de Galvão – SC, na Rua Francisco Rosa 

de Lima, portador do CPF nº 048.158.149-96 e do RG nº 4.165.269, Órgão Expedidor denominado para 

este instrumento contratual, ambos, denominados simplesmente de CONTRATANTE. 

 

CONTRATADA: CLINICA VELHO & SANTOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à 

Rua Dona Romana Fistarol, nº 157, Bairro Palmitos, na cidade de Vitor Meireles - SC, inscrita no CNPJ/MF 

sob  o  nº 09.720.928/0001-15,  representada  neste  ato  pelo Sócio-Gerente, Sr. TATIANE VELHO 

MOREIRA, brasileira, residente e domiciliado na cidade de Galvão - SC, portador do CPF nº 005.913.289-

25 e RG 2874914, denominado para este instrumento particular simplesmente de CONTRATADO, tem justo 

e contratado para entrega do serviços licitado, conforme as cláusulas e condições estabelecidas a seguir: 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, seu art. 24, inc. IV e suas 

alterações e definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 A presente Contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA,  na área da Medicina, no 

Programa ESF 01 com carga horária de 40 horas semanais, sendo 08 horas diárias de segunda-feira a 

sexta-feira, para atendimentos na Unidade Básica de Saúde, de  acordo  com  o exercício e orçamento de  

2021.  

 

CLAUSULA SEGUNDA – JUSTIFICATIVA DA EMERGENCIA 

2.1 Devido a necessidade da prestação dos serviços pelo profissional acima citado para a população do 

município devido a grande demanda e a impossibilidade de contratação de profissionais através de licitação 

dentre de um curto espaço de tempo. 

A empresa CLINICA VELHO & SANTOS encontra-se prestando os mesmos serviços descritos no sistema de 

plantão clínico geral, sendo que o mesmo profissional já presta serviços anteriormente e tem uma grande 
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aceitação junto aos pacientes da Unidade Básica de Saúde conhecendo todos as suas dificuldades e 

mantendo uma relação de confiança com os mesmos e o rompimento de tais serviços, ate uma nova 

licitação geraria uma demanda de tempo que o Município não possui sem um planejamento prévio. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

3.1. O presente Contrato terá vigência de 04 de fevereiro de 2021 a 03 de abril  de 2021. Podendo ser 

prorrogado por conveniência e interesse da Administração. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL E JUSTIFICATIVA DE PREÇO 

4.1. O valor é mensal, incluídas todas as eventuais retenções de impostos e contribuições Municipais, 

Estaduais e Federais que vierem incidir sobre o objeto do contrato. 

Dotação:  15 – 33.90.39.50.00.00 

Os preços praticados são condizentes com o mercado, preços esses conforme tabela que segue: 

 

ITEM DESCRIÇÃO Preço (mês) Preço Total   

1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA MEDICINA, 

DE UM MÉDICO PARA O PROGRAMA ESF 01 COM 

CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, 

TOTALIZANDO 8 HORAS DIARIAS PARA 

ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 

CONFORME OBRIGAÇÕES NA CLAUSULA SEXTA. 

 

R$ 19.990,48 

 

R$ 39.980,96 

 

CLÁUSULA  QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.0 - Da Forma de Pagamento 

5.1 - Os pagamentos serão realizados, de acordo com a ordem cronológica estabelecida pelo prazo 

máximo 30 (trinta) dias, acompanhada da  respectiva  nota  fiscal, cujo documento deverá conter todas as 

especificações. 

5.2 - O Município se reserva no direito de efetuar o pagamento, tão somente do fornecimento dos 

materiais efetivamente executados e atestados pela fiscalização desta Municipalidade.  

5.3 - Nos pagamentos serão retidos os valores devidos ao Município, conforme a legislação vigente. 

5.4 - Eventuais atrasos nos pagamentos a serem efetuados pelo Município serão remunerados a título de 

atualização monetária, aplicando-se o INPC. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 

6.1 - A empresa comprometer-se-á  integralmente  pela   prestação    dos    serviços contratados, bem 

como: 

6.2 - Estar sempre a disposição  da  Secretaria  Municipal  da  Saúde  no que  diz  respeito   em  casos  de 

emergência e outros que vir a ser necessário para o  bom  andamento  e cumprimento do contrato; 
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6.3 - Deverá sujeitar-se ao  controle  de  ponto  e  eventuais   saídas antes do horário, serão 

descontadas proporcionalmente, do valor total a ser pago conforme determinações da 

Secretaria Municipal de Saúde;  

6.4 - Prestar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do 

desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade, assim como servidores; 

6.5 - Realizar consultas clínicas e procedimentos na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio 

e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); 

6.6 - Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco-

obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de 

diagnósticos; 

6.7 - Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 

acompanhamento do usuário; 

6.8 - Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos Agente Comunitário de Saúde, 

Auxiliares de Enfermagem, e demais profissionais; 

6.9 - Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes 

formações; 

6.10 - Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento e avaliação das ações da 

equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; 

6.11 - Encaminhar os casos que demandem atendimentos especializados de URGENCIA E EMERGÊNCIA, 

para rede de referencia, conforme protocolos estabelecidos, a exemplo: Central de Regulação de Leitos de 

Urgência ou aos hospitais de referencias; 

6.12 - Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando 

fluxos de referência e contrarreferência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do 

plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; 

6.13 - Registrar SEMPRE a evolução do paciente no prontuário deste, tanto na FAA (Ficha de Atendimento 

Ambulatorial) como no prontuário manual e/ou eletrônico; 

6.14 - Efetuar sempre a troca de plantão com um dos médicos do turno do dia, repassando os pacientes 

que se encontrem na Sala de Observação. 

6.15 - Manter, na prestação dos serviços, profissionais legalmente registrados no Conselho Regional de 

Medicina, com aprovação prévia por parte da CONTRATANTE, que deve ser comunicada por escrito, 

juntamente com a documentação técnica do profissional, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

6.16 - Substituir, dentro de 5 (cinco) dias, o pessoal cuja presença nos locais dos serviços for julgado 

inconvenientes para a CONTRATANTE. 

6.17 - Analisar do ponto de vista executivo, os documentos técnicos integrantes do contrato e comunicar 

por escrito, à Secretaria do CONTRATANTE, as discrepâncias, omissões ou erros, inclusive quaisquer 

transgressões às Normas de Classes, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da assinatura do 

contrato, sendo que a comunicação não ensejará à CONTRATADA o direito de reclamar, no futuro, 

quaisquer prejuízos que julgar haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente. 
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6.18 - Promover a organização técnica e administrativa dos serviços objetos do contrato, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o 

contrato, no prazo determinado. 

6.19 - Conduzir os serviços em estrita observância com as normas da Legislação Federal, Estadual e 

Municipal, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo os locais dos serviços sempre 

limpos e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

Manter nos locais dos serviços os Livros de Ocorrências, para uso exclusivo da CONTRATANTE e da 

CONTRATADA. 

6.20 - Responder, civil e criminalmente, por todos os casos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no 

cumprimento do contrato, venham direta e indiretamente provocar ou causar por si ou por seus 

empregados, à CONTRATANTE ou terceiros. 

Comunicar à Secretaria da CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidental que se verifique nos locais dos serviços. 

6.21 - Cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela CONTRATANTE, nos Livros de Ocorrências. 

6.22 - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE, ou por seus propostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais dos serviços, bem como aos documentos relativos 

aos serviços executados ou em execução. 

6.23 - Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja sendo executado de 

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens, mesmo de terceiros. 

6.24 - Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, 

tributária, administrativa e civil, decorrentes da execução dos serviços objetos deste contrato. 

6.25 - Prover todos os funcionários envolvidos com os serviços de Treinamentos e Capacitação para o 

Atendimento de Urgências e Emergências, e dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e demais 

equipamentos de segurança definidos pela legislação trabalhista, responsabilizando se pela fiscalização do 

uso. 

6.26 - Participar dos Programas de Capacitação e Treinamento oferecidos pela CONTRATANTE; 

6.27 - Preencher, de forma completa, com clareza e eficiência, todos os relatórios, prontuários do SUS, 

Referência Contra Referência, Fichas de Atendimentos Internos e outros, respondendo e dando 

esclarecimentos por escritos sobre os mesmos quando solicitado. 

6.28 Manter as obrigações com a habilitação na vigência do contrato. 

 

6.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

6.2.1. Pela fiscalização para que seja cumprido em sua integridade, por intermédio da Secretaria Municipal 

de Saúde, pelo Secretario João Paulo Garcia; 

6.2.2 Pelo pagamento dos valores relativo à  prestação dos serviços , na forma e nas condições 

estabelecidas neste contrato 

6.2.3 Efetuar o pagamento no prazo estabelecido. 

 

CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
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7.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua rescisão administrativa, nas hipóteses 

previstas nos arts. 77 a 79 da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, com as consequências previstas no 

art. 80 da referida Lei, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

7.2. A rescisão contratual poderá ser: 

7.2.1. determinada por ato unilateral da CONTRATANTE, nos casos enunciados nos incisos I a XII e XVII do 

art. 78 da Lei 8.666/93; 

7.2.2. amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, 

desde que demonstrada conveniência para a CONTRATANTE. 

7.2.3 A CONTRATANTE a qualquer momento poderá solicitar a suspensão do serviço contratado 

por necessidade técnica ou financeira, comunicando a CONTRATADA por escrito, num prazo de 

15 (quinze) dias de antecedência. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1 Sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, a empresa contratada ficará 

sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa: 

8.2 - Pelo atraso injustificado na execução do Contrato: 

8.2.1 - multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida, por 

dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento); 

8.3 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato: 

8.3.1 - multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida; 

8.3.2 - multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para 

complementação ou realização da obrigação não cumprida. 

8.4 - O valor a servir de base para o cálculo das multas. 

8.5 - As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, o 

pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos 

que seu ato punível venha acarretar ao Município de Galvão. 

 

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

9. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

10.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente termo, na forma da 

lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

11.1. Os casos omissos ao presente termo, serão resolvidos em estrita obediência às diretrizes da Lei nº 

8.666/93, e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
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12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Domingos - SC, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual. 

 

 CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Assim por estarem de acordo, ajustados e contratados, após ser lido e achado conforme, as partes, a 

seguir, firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito. 

 

Galvão-SC, 04 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

ADMIR EDI DALLA CORT     JOAO PAULO GARCIA             

Prefeito Municipal       Secretário Mun. de Saúde/fiscal 

 

 

 

 

CLINICA VELHO & SANTOS LTDA 

TATIANE VELHO MOREIRA 

 

  

Assessor Jurídico.  

Advº Evandro Fernandes Andre OAB/SC 29159_______________________________________ 

 

 

Testemunhas: 

1. Roberval Dalla Cort. CPF 025.921.129-01 - ___________________________________________ 

2. Juliane Baldissera Pilatti. CPF 043.444.589-40  ________________________________________ 

 


