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Contrato nº 059/FHHL/2021. 

TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TÉCNICOS QUE ENTRE SI FAZEM 

DE UM LADO FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE LAURO 

MULLER E DO OUTRO RAMON MARTINS DE 

MEDEIROS, NOS TERMOS DA LEI Nº8.666 DE 

21/06/93. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - PREÂMBULO                                    

1.1. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE LAURO MULLER, com nome 

fantasia de FUNDAÇÃO HOSPITALAR HENRIQUE LAGE, inscrita no CNPJ/MF 

nº 27.611.852/0001-71 com sede na Rua Padre Hercílio Capeller, Cairú, 

Lauro Muller-SC, neste ato representado pela Sra. Regina Ramos 

Antunes, Diretora Geral, ora denominado CONTRATANTE.   

 

1.2. CONTRATADA:  RAMON MARTINS DE MEDEIROS, estabelecida na Rua 

Henrique Lage, n° 725, Sumaré, Lauro Muller/SC, CEP 88880-000, 

inscrito no RG n° 531.6275 e CPF n° 065.086.979-60, ora denominada 

CONTRATADO. 

 

1.3. ADJUDICAÇÃO: O presente contrato decorre da COMPRA DIRETA n° 

85/2021, por meio da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO n° 257/2021, 

homologado pela decisão do dia 30/08/2021, nos termos das Leis 

Federais 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações posteriores seus 

regulamentos e demais normas incidentes, fica justo e contratado o 

seguinte: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO                                            

2.1. Contratação de pessoa física para execução de serviços técnicos 

de regularização da edificação, no atendimento das demandas da 

Fundação Hospitalar Henrique Lage, do Município de Lauro Muller, 

conforme especificações a seguir. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UM. QTD VALOR UNIT VALOR 

1 Serviços técnicos para 

a regularização da 

edificação 

un 1 11.500,00 11.500,00 

TOTAL                                            R$11.500,00 

 

2.1.1. A CONTRATADA será obrigada a aceitar nas mesmas condições 

contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no 

parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei Nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Prestações de serviços serão realizadas na sede da contratada, 

todavia poderá ser requisitada a qualquer tempo pela Fundação, a qual 

deverá comparecer no prazo solicitado. 

3.1.1. A contratada deverá realizar todas as apresentações dos 

projetos na sede da Fundação Hospitalar. 

3.2. Os serviços descritos no termo de referência, o qual faz parte 

integrante deste contrato deverá ser fielmente executado, sob pena 

de aplicação de multa. 

3.3. Em havendo correções a serem realizadas, por solicitação do 

Departamento Técnico Administrativo da Fundação, o mesmo deverá ser 

realizado em até 5 dias úteis. 

3.4. A execução dos serviços deverá ser em no máximo 60 dias. 
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3.5. O PROJETO DE PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO deverá ser constituído 

de:  

3.5.1. Elaboração do projeto preventivo em conformidade com as 

Instruções Normativas vigentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-

SC); Cadastro e tramitação do projeto no E-SCi; 

3.5.2. Revisões e adequações conforme orientações e correções do CBM-

SC; 

3.5.3. Medição do Local (conferência das medidas); 

3.5.4. 03 cópias do Projeto de Prevenção e Segurança Contra Incêndio 

e Pânico completo, impresso e com assinatura do responsável técnico; 

3.5.5. 03 cópias da RRT de responsabilidade sobre o Projeto de 

Prevenção e Segurança Contra Incêndio e Pânico, e sobre a Execução 

da Obra devidamente pagas;  

3.5.6. Acompanhamento da obra e execução dos serviços em 10 visitas 

(aproximadamente); 

3.5.7. Auxílio nos orçamentos para execução dos serviços do projeto 

e outras cópias necessárias; 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2021. Podendo ser 

prorrogado nos termos da Lei n°8666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES.               

a) Obrigações da CONTRATADA 

a.1. Executar o serviço solicitado no objeto. 

a.2. Cumprir todos os projetos constantes no termo de referência. 

a.3. Elaborar todos os projetos de acordo com as Normas Técnicas e 

este termo de referência, dentro dos prazos estabelecidos por este. 

a.4. Caso haja necessidade, ou à critério da contratante, realizar 

correções nas peças técnicas a qualquer tempo. 

a.5. Dar ciência à contratante de quaisquer alterações feitas durante 

a elaboração dos projetos. 

a.6. TODOS OS PROJETOS E DOCUMENTOS ENTREGUES DEVEM SER APROVADOS 

PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA E PELA FUNDAÇÃO 

HOSPITALAR, todos os projetos, orçamentos e documentos entregues 

devem estar rubricados e assinados.  

a.7. Todos os documentos devem ser entregues em duas vias, uma para 

arquivo na Fundação. 

b) Obrigações do CONTRATANTE 

b.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços prestados através do pessoal 

indicado. 

b.2. Efetuar os pagamentos, conforme condições estabelecidas neste 

contrato. 

b.3. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, civil e 

criminalmente, as eventuais indenizações por danos causados aos 

usuários, ou terceiros, decorrentes de ação ou omissão voluntária, 

de negligência, imperícia ou imprudência, para o cumprimento do 

objeto deste Contrato.  

Parágrafo Único – A fiscalização e o acompanhamento da execução deste 

Contrato por pessoal da Administração não excluem nem reduzem a 

responsabilidade civil da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS            

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação de serviço desde 

contrato o valor global de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 
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Os preços acima especificados são absolutamente líquidos, já com 

todas as despesas com impostos, taxas, etc., com exceção do 

transporte. 

2. É vedado a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preços por 

faltas ou omissões que por ventura venham a ser constatadas em sua 

proposta ou, ainda, decorrentes das variações das quantidades 

previstas, de acordo com o Parágrafo 1º., do Artigo 65, da Lei Nº. 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1.1. O pagamento será efetuado em três parcelas: início do projeto 

no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), após 60 dias, 

no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e a última, na 

entrega do projeto aprovado pelo CBM-SC, no valor de R$3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais). 

1.1. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto 

houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

2. O CONTRATANTE se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, em 

qualquer época, a comprovação de quitação das obrigações fiscais, 

sociais e trabalhistas. 

2.1. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto 

houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE                                               

Os preços propostos são irreajustáveis, consoante dispõe a legislação 

vigente. 

 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                

A despesa do objeto deste contrato correrá por conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 3 - 33903999. 

 

CLÁUSULA DECIMA- DO VALOR GLOBAL               

O valor global estimado deste contrato é de: R$11.500,00 (onze mil e 

quinhentos reais). 

 

CLÁUSULA ONZE - DA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO 

11. Da comprovação da execução dos serviços: 

11.1.1 Os serviços serão comprovados mediante aprovação do 

Projeto Preventivo Contra Incêndio (PPCI) junto ao CBM-SC. 

11.1.2  O Projeto será homologado pela Diretoria Hospitalar. 

11.1.3. Sempre que solicitado pela Fundação Hospitalar, deverá ser 

emitido relatório circunstanciado dos serviços prestados, bem como 

de análises técnicas efetuadas pela Contratada. 

 

CLÁUSULA DOZE - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

12. Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, 

nos seguintes casos: 

12.1.Unilateralmente pelo CONTRATANTE: 

a) quando houver modificação dos serviço ou das especificações, para 

melhor adequação aos seus objetivos;   

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência 

de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites 

permitidos no Parágrafo 1º., do Artigo 65, da Lei Nº8.666. 

12.2. Por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
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b) quando necessária a modificação do regime de execução do serviço, 

bem como do modo de fornecimento, em face de verificação    técnica   

da   inaplicabilidade   dos   termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por 

imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial 

atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao 

cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação do 

serviço.                                     

12.3.  A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais   os   acréscimos ou supressões   que   se   fizerem 

necessárias, respeitados os termos do Parágrafo 1º., do Artigo 65, 

da Lei Nº. 8.666/93.                       

 

CLÁUSULA TREZE - DAS PENALIDADES 

13.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições 

estabelecidas neste Contrato, erros ou atrasos na execução dos 

serviços/fornecimento e quaisquer outras   irregularidades, o   

CONTRATANTE   poderá, garantida a prévia defesa, aplicar   a 

CONTRATADA as seguintes penalidades: 

13.1.1. Advertência;  

13.1.2. Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total 

do contrato, no caso da CONTRATADA não cumprir rigorosamente as 

exigências contratuais, saldo se por motivo de força maior definido 

em Lei, e reconhecido pela autoridade competente.  

13.1.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 

(dois) anos; 

13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que o CONTRATANTE promova sua reabilitação; 

13.2. A sanção de advertência de que trata o item 1, subitem 1.1. 

Poderá ser aplicada nos seguintes casos: 

13.2.1. Descumprimento das determinações necessárias a regularização 

das falhas ou defeitos observados na execução do contrato;  

13.2.2. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no 

desenvolvimento dos serviços do CONTRATANTE, desde que não caiba a 

aplicação de sanção mais grave. 

13.3. Pelo atraso injustificado na execução dos serviços/fornecimento 

ou pelo descumprimento das notificações para regularização das falhas 

apontadas pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-á a multa de 

mora de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor contratual, sem 

prejuízo das demais sanções. 

13.4. O valor das multas referidas no subitem 1.2 do item 1 e no item 

3, será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Órgão, 

não se efetuando qualquer pagamento de fatura, enquanto referida 

multa houver sido paga ou relevada a penalidade aplicada. 

13.5. Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" 

ou "força maior”, devidamente comprovado. 

 

CLÁUSULA QUATORZE - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Poderá em até 02 (dois) dias úteis da notificação, a autoridade 

superior aquela que aplicou a sanção ficando sobrestada a mesma até 

o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei No. 8.666/93.  

 

CLÁUSULA QUINZE – RESCISÃO 
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1.1. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das 

partes contratantes, mediante Aviso Prévio, e desde que seja feito 

com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

1.2. O presente Instrumento considerar-se-á rescindido de pleno 

direito, independentemente de qualquer notificação, que judicial ou 

extrajudicial, uma vez verificada a ocorrência de um dos seguintes 

eventos: 

a) falência ou pedido de concordata da CONTRATADA; 

b) a dissolução da sociedade ou falecimento do CONTRATADO se for 

firma individual ou pessoa física; 

c) a insolvência da CONTRATADA, caracterizada pelo protesto de 

títulos; 

d) o não cumprimento de qualquer das cláusulas do presente contrato, 

desde que não tomadas as devidas providências dentro de 30 (trinta) 

dias, a contar do envio, pelo CONTRATANTE, da notificação de tal 

evento; 

e) a subcontratação, cessão total ou parcial do objeto deste 

contrato, sem prévia autorização do CONTRATANTE. 

1.3. A rescisão contratual, nos casos acima especificados acarretará 

a CONTRATADA: 

a) responsabilidade financeira pelos prejuízos causados ao 

CONTRATANTE;  

b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até a apuração dos 

prejuízos causados ao CONTRATANTE, a seus servidores ou a terceiros; 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO  

Elegem as partes contratadas o Foro Privativo da Comarca de Lauro 

Muller para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste 

Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus 

representantes legais assinam o presente, feito em 03 (três) vias de 

igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as 

testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.  

 

Lauro Muller/SC, 20 de outubro de 2021. 

 

 

 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE LAURO MULLER 

REGINA RAMOS ANTUNES 

DIRETORA GERAL  

 

  RAMON MARTINS DE MEDEIROS 

  CONTRATADA 

 

 

 

1ª TESTEMUNHA 2ª TESTEMUNHA 

LAÉRCIO MELLO YURI FERNANDES BORGES 

CPF Nº 489.389.049-20 CPF N° 083.300.119-17 

Analisado e aprovado pelo Departamento Jurídico. 

 

 

Procuradoria Geral do Município 
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