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CONTRATO FMS N. 005, DE 09 DE MARÇO DE 2021. 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
DISPONIBILIZAÇÃO DE MÉDICOS CLÍNICOS GERAIS PARA ATUAR NO 
CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA E NAS DEMAIS UNIDADES DE 
SAÚDE DA CIDADE E DO INTERIOR, PARA O CUMPRIMENTO DE CARGA 
HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, COM ATENDIMENTO 
DE ESCALA DE SOBREAVISO PARA OS CASOS DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA NO INTERVALO DO MEIO DIA, SENDO QUE TODOS OS 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS ATENDIMENTOS 
SERÃO FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO. 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Rua Getulio Vargas, 750, centro, na cidade de São Domingos, SC, inscrito no 
CNPJ n. 83.009.894/0001-08, representado pelo Sr. Prefeito Municipal Sr. MARCIO LUIZ BIGOLIN 
GROSBELLI, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de São Domingos, SC, portador do CPF n. 
868.760.829-20, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ora representado por seu Gestor Sr. 
GUSTAVO BORTOLI VALGOI, Secretário Municipal de Saúde, denominado para este instrumento 
particular simplesmente de CONTRATANTE. 
 
CONTRATADA: COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE TRABALHO DE SANTA 
CATARINA., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n. 10.922.137/0001-57, com sede na Rua 620, 336, 
centro de Balneario Camboriu – SC, CEP 88.330-622, neste ato representada pelo Presidente Sr. Eroni 
Foresti, CPF n. 395.280.068-68, residente e domiciliado na cidade de Balneario Camboriu – SC, 
denominada para este instrumento particular simplesmente de CONTRATADA, celebram o presente 
contrato, conforme as cláusulas e condições adiante estabelecidas 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 8.666/93 e demais legislação aplicável, normas técnicas de proteção e 
segurança do respectivo ramo de atividade, bem como no Processo Licitatório FMS n. 008/2021, Tomada 
de Preços FMS n. 002/2021, os quais passam a ser parte integrante deste contrato, independentemente 
de transcrição. 
 
CLÁUSULA  PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 - O objeto do presente contrato é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

DISPONIBILIZAÇÃO DE MÉDICOS CLÍNICOS GERAIS PARA ATUAR NO CENTRO DE SAÚDE 
SANTA PAULINA E NAS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE E DO INTERIOR, PARA O 
CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, COM 
ATENDIMENTO DE ESCALA DE SOBREAVISO PARA OS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
NO INTERVALO DO MEIO DIA, SENDO QUE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA OS ATENDIMENTOS SERÃO FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO, conforme 
segue: 

 

ITEM DESCRIÇÃO Vagas 
VALOR 

UNITÁRIO 
MENSAL R$ 

VALOR TOTAL 
(12 MESES) R$ 
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01 Prestação de serviços, por profissional 
médico clínico geral, através da 
disponibilização de 01 (um) médico para atuar 
no Centro de Saúde Santa Paulina e nas 
demais Unidades de Saúde da cidade e do 
interior conforme determinação da Secretaria 
Municipal de Saúde, para o cumprimento de 
carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, com atendimento de ESF e de 
urgência e emergência, com escala de 
sobreaviso para os casos de urgência e 
emergência no intervalo do meio dia no 
Centro de Saúde Santa Paulina, sendo que 
todos os materiais e equipamentos 
necessários para os atendimentos serão 
fornecidos pelo Município. 

01 20.999,00 
 

251.988,00 
 

02 Prestação de serviços, por profissional 
médico clínico geral, através da 
disponibilização de 01 (um) médico para atuar 
no Centro de Saúde Santa Paulina e nas 
demais Unidades de Saúde da cidade e do 
interior conforme determinação da Secretaria 
Municipal de Saúde, para o cumprimento de 
carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, com atendimento de ESF e de 
urgência e emergência, com escala de 
sobreaviso para os casos de urgência e 
emergência no intervalo do meio dia no 
Centro de Saúde Santa Paulina, sendo que 
todos os materiais e equipamentos 
necessários para os atendimentos serão 
fornecidos pelo Município. 

01 20.999,00 
 

251.988,00 
 

03 Prestação de serviços, por profissional 
médico clínico geral, através da 
disponibilização de 01 (um) médico para atuar 
nas Unidades de Saúde da cidade e do interior 
conforme determinação da Secretaria 
Municipal de Saúde, para o cumprimento de 
carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, com atendimento de ESF e de 
urgência e emergência, assumir a 
Responsabilidade Técnica, sendo que todos 
os materiais e equipamentos necessários para 
os atendimentos serão fornecidos pelo 
Município. 

01 20.999,00 
 

251.988,00 
 

04 Prestação de serviços, por profissional 
médico clínico geral, através da 
disponibilização de 01 (um) médico para atuar 

01 20.999,00 
 

251.988,00 
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nas Unidades de Saúde da cidade e do interior 
conforme determinação da Secretaria 
Municipal de Saúde, para o cumprimento de 
carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, para atendimento e 
enfrentamento ao Coronavírus e demais 
atividades inerentes ao cargo, sendo que 
todos os materiais e equipamentos 
necessários para os atendimentos serão 
fornecidos pelo Município. 

TOTAL GERAL                                              R$  1.007.952,00 
 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE. 
2.1 – Os pagamentos serão efetuados até o 15º dia do mês subsequente ao da liquidação da nota fiscal, 
após o recebimento definitivo dos serviços, mediante certificação de entrega emitida pelo setor 
responsável com apresentação da respectiva Nota Fiscal, conforme segue: 
2.2 - A Nota Fiscal não deverá apresentar rasuras e/ou entrelinhas e deverá ser atestada pelo fiscal do 
Contrato. A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de regularidade para 
com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
emitida eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br, em cumprimento com as obrigações 
assumidas na fase de habilitação do processo licitatório. O pagamento será realizado por meio de ordem 
bancária, creditada na conta corrente da Contratada. 
2.3- O reajuste em relação aos preços cotados poderá ocorrer em caso de prorrogação de prazo contratual 
e será aplicado como índice de reajuste o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado 
nos últimos 12 meses respectivos. 
2.4 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
3.1 - Cumprir com a carga horária de 40 (quarenta horas semanais), das 7:30 as 11:30 e das 13:00 as 

17:00 horas, nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, sem alternância de profissional 
entre os dias ou entre os serviços, exceto na impossibilidade motivada por força maior e previamente 
definida junto à SMS;  

3.2 Proceder os atendimentos de urgência e emergência durante o horário normal de trabalho e também 
os ocorridos no horário compreendido entre as 11:30 às 13:00 horas no Centro de Saúde Santa 
Paulina, conforme escala a ser definida; 

3.3 Realizar 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; 

3.4 Realizar consultas médicas em atenção básica com atendimento diário de demanda espontânea de 
consultas, incluindo atendimentos/consultas de urgências e emergências; 

3.5 Realizar procedimentos ambulatoriais junto às unidades de saúde, e quando indicado ou necessário, 
no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.) 

3.6 Realizar atendimentos de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco-
obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e demais procedimentos; 

3.7 Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando os 
fluxos de referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento 
do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; 
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3.8 Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos Agentes Comunitários de Saúde, 
Auxiliares de Enfermagem, entre outros profissionais e participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde; 

3.9 Participar das atividades de grupos de controle de patologias como hipertensos, diabéticos, de saúde 
mental, entre outros; 

3.10 Utilizar o Sistema de Informação da Atenção Básica vigente para registro das ações de saúde na 
AB, visando subsidiar a gestão, planejamento, investigação clínica e epidemiológica, e à avaliação dos 
serviços de saúde; 

3.11 Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário; 

3.12 Realizar palestras educativas, a serem definidas no calendário da Secretaria de Saúde 
3.13 Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; 
3.14 Verificar e atestar óbito; 
3.15 Identificar precocemente os casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2, por meio da 

qualificação do processo de acolhimento com classificação de risco, visando à identificação da 
necessidade de tratamento imediato em sala específica para tal atividade; 

3.16 Realizar atendimento presencial para todos os casos que necessitem, utilizando método fasttrack 
de atendimento, para identificação tempestiva da necessidade de tratamento imediato, 
estabelecimento do potencial de risco, presença de agravos à saúde ou grau de sofrimento, e 
estabilização e encaminhamentos necessários, seguindo os protocolos relacionados ao Sars-CoV-2. 

3.17 Notificar adequadamente os casos conforme protocolos do Ministério da Saúde e atuar em 
parceria com a equipe de vigilância local; 

3.18 Orientar a população sobre as medidas a serem adotadas durante o isolamento domiciliar e sobre 
medidas de prevenção comunitária; 

3.19 Articular com os demais níveis de atenção à saúde fluxos de referência e contrarreferência, 
considerando o disposto nos Planos de Contingência de cada ente federativo. 

3.20 Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais do 
município. 

3.21 Prestar os serviços contratados, sempre zelando pelo atendimento e pela qualidade dos serviços 
prestados, bem como de manter durante toda a execução do contrato todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

3.22 Responsabilizar-se a todo e qualquer dano causado ao Município ou a terceiros, por culpa ou 
dolo, no desempenho de suas funções; 

3.23 Prestar esclarecimentos ao Município, através da Secretaria Municipal de Saúde, sobre eventuais 
fatos que envolvam a prestação dos serviços objeto deste edital, bem como relatar toda e qualquer 
irregularidade observada em função da prestação do serviço; 

3.24 Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto deste processo licitatório sem 
aquiescência do Município; 

3.25 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos, ocorridos sob a responsabilidade de seus colaboradores e prepostos, 
obrigando-se igualmente por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por 
terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei; 

3.26 Manter a empresa regularizada perante os órgãos competentes; 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
4.1 - O Contratante obriga-se dispor dos serviços contratados nos exatos termos, bem como, ao 
pagamento do valor contratado, sem   prejuízo das disposições estabelecidas. Disponibilização de 
ambientes, consultórios, equipamentos e toda infraestrutura necessária para o bom desempenho dos 
serviços e funções. 
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4.2 - Será responsável pelo recebimento e conferência a Técnica de Enfermagem Sra. Marli Piceti 
Grosbeli, inscrita no CPF sob nº 854.093.679-87 ou servidor por esta legalmente autorizado, que deverá 
atestar o recebimento dos serviços para viabilizar o encaminhamento das Notas Fiscais ao setor de 
empenhos, para as providências de pagamento. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 
5.1 - As despesas decorrentes da presente processo Licitatório correrão por conta dos recursos constantes 
no orçamento de 2021, nas seguintes atividades:  

 
 

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO 
6.1 - O contrato terá vigência de 12 meses, contados da data do contrato, ou seja de 09 de março de 2021 
até 09 de março de 2022, podendo ser prorrogado, até o limite legal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO CONTRATUAL 
7.1 - O presente contrato poderá ser rescindido: 
a) por ato unilateral e escrito da administração nos casos de inexecução total ou parcial; 
b) por ato unilateral e escrito da administração se assim o interesse público exigir; 
c) amigavelmente, por acordo entre as partes;  
d) judicialmente, nos termos da legislação, respeitados, no primeiro caso, os direitos da Administração 
conforme previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/93; 
e) pelo motivo de realização de concurso público no todo ou em parte; 
 
CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES 
8.1 - Pela recusa em aceitar o pedido de compras e/ou instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido, a contratada se sujeitará à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta.  
8.2 - A contratada que não mantiver as obrigações ora contratadas, faltar ou fraudar na execução das 
obrigações assumidas para execução do objeto, deste contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, 
sem prejuízo da reparação dos danos causados: 

a) advertência; 
b) multa, sendo: 

 b.1) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total inicial do contrato, por dia, em caso de prestação 
do serviço em desacordo com as condições estabelecidas; 
 b.2) de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, por dia, no caso de falta da prestação 
do serviço; 
 c) Cancelamento da contratação e suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de 
São Domingos - SC, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na 
hipótese de descumprimento integral ou descumprimento parcial do Contrato; 

d) Demais penalidades cabíveis e previstas em Lei. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Órgão Elemento Despesa Reduzido 

Manutenção das atividades da 
Secretaria Municipal de Saúde 
Manutenção da Atenção Básica / 
União - Fixo e variável 

33.90.39.50 
 

33.90.39.50 

7 
 

13 
 

16 
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9.1 - A execução do objeto do presente contrato será feita mediante a prestação dos serviços contratados 
pela empresa vencedora do certame exclusivamente. 
9.2 – Qualquer alteração na forma da prestação do serviço será sempre observado o edital e a 
comunicação entre as partes relativas ao presente contrato será formalizada por escrito em 02 (duas) vias, 
uma das quais vistadas pelo destinatário, o que constituirá prova de sua efetiva entrega. 
9.3 - A fiscalização e o controle por parte do Contratante, não implicarão em qualquer responsabilidade por 
parte deste, nem exoneração a Contratada do fiel e real cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui 
assumidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - FORO COMPETENTE 
10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de São Domingos, SC, com prevalência sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais oriundas do presente contrato. 
E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (três) vias de igual teor e forma. 
 
 

São Domingos, 09 de março de 2021. 
 
 
CONTRATANTE: Mun. de São Domingos – SC. Marcio Luiz Bigolin Grosbelli - Prefeito Municipal 
____________________________________________________________________________________ 
 
Gustavo Bortoli Valgoi -  Sec. Mun. de Saúde      __________________                    
 
 
CONTRATADA: Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina. - Resp. Legal – 
Eroni Foresti_________________________________________________________________________ 
 
Visto/Jurídico: Elton John Martins Do Prado OAB/SC 42.539________________________________ 
 
Testemunhas: 
1. Alyne Nayara Lammel ––__________________________________________________________ 
 
2. Paulo Jung –________________________________________________________________ 
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DADOS E TEXTO DE CONTRATO 
MÊS/ANO: MARÇO/2021 
NÚMERO CONTRATO: FMS 005 DE 09/03/2021 
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 09/03/2021 
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 
MÉDICOS CLÍNICOS GERAIS PARA ATUAR NO CENTRO DE SAÚDE SANTA PAULINA E NAS 
DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE E DO INTERIOR, PARA O CUMPRIMENTO DE CARGA 
HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, COM ATENDIMENTO DE ESCALA DE 
SOBREAVISO PARA OS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO INTERVALO DO MEIO DIA, 
SENDO QUE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS ATENDIMENTOS 
SERÃO FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO. 
RESPONSÁVEL JURÍDICO: Elton John Martins Do Prado OAB/SC 42.539 
CONTRATADA: Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina 
CPF/CNPJ: 10.922.137/0001-57 
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 09/03/2022 
 
 


