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CONTRATO Nº. 060/FHHL/2021. 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

A FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE LAURO MULLER E A 

EMPRESA META CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA, 

NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE 21/06/93 

E SUAS ALTERAÇOES SUBSEQUENTES.  

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: META CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA, estabelecida na Rua 

Ferreira Lima, n° 133, Tubarão/SC, CEP 88701-080, inscrita no CNPJ sob 

o nº. 08.315.945/0001-04, representada neste ato pelo Sr. CHARLES 

SCHELTER, inscrito no RG sob o nº. 2.389.252 e no CPF sob o nº. 

898.716.939-15, ora denominado CONTRATADA. 

 

1.3 HOMOLOGAÇÃO: O presente contrato decorre do Processo de Licitação-

Modalidade: COMPRA DIRETA N° 86/2021, por meio da Autorização de 

Fornecimento n° 258/2021, 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 PRIMEIRA: DO OBJETO 

O presente contrato tem por objetivo, contratação de empresa para 

prestação de serviços de apoio administrativo em convênios federais, 

estaduais, Municipais, captação de recursos e prestação de contas, 

conforme condições fixadas nas especificações e valores abaixo 

discriminados: 

ITEM QTD UN. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 
PREÇO 

UNTÁRIO  
PREÇO TOTAL  

01 1680 Horas  

Contratação Empresa para 

prestação de serviços de 

Apoio Administrativo em 

Convênios Estaduais, 

Federais, Municipais, 

Captação de Recursos e 

Prestação de Contas, junto 

a Fundação Hospitalar 

Henrique Lage 

R$4.240,00 R$33.920,00 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

1.1.1 Captação de Recursos - Noções Gerais;  

1.1.2 Fontes Nacionais e Internacionais para projetos de interesse da 

Fundação; 

1.1.3 Sistemas do Governo Estadual (SIGEF, SGPE, DART, SFE) e Federal 

(PLATAFORMA + BRASIL, SISMOB, FNS, SIGARP, SIAFI, SIGOB) e outros; 

1.1.4 Emendas Parlamentares; 

1.1.5 Estratégia: Orientação da direção da entidade e gestores 

indicados pela direção. 
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1.1.6 Diagnóstico da Entidade e dos projetos de captação de recursos; 

1.1.7 Levantar a situação de todas as certidões e relatórios fiscais a 

fim de verificar a adimplência da entidade; 

1.1.8 Levantar os projetos já desenvolvidos situação de cada um dos 

projetos junto ao Governo Estadual e Federal; 

1.1.9 Estratégia: Levantamento online e in loco e relatório com status 

de cada projeto. 

1.1.10 Orientar a elaboração dos projetos; 

1.1.11 Inserir propostas no SIGEF e PLATAFORMA + BRASIL; 

1.1.13 Acompanhar os pareceres da proposta; 

1.1.14 Emitir relatório técnico sobre o andamento das propostas 

inseridas no sistema e indicar possíveis ações; 

1.1.15 Monitorar os prazos de termos aditivos, apoio aos processos de 

licitação, entrega de prestação de contas e acompanhamento contábil; 

1.1.16 Padronização de rotinas e documentos necessários, para a 

celebração de um convênio; 

1.1.17 Monitoramento dos Portais: SIGEF, PLATAFORMA + BRASIL SIAFI, 

Portal da Transparência, CIASC e Banco Central (CADIN); 

1.1.18 Disseminação de melhores práticas adotadas na gestão de 

convênios, por outras fundações, estados e municípios e organizações 

nacionais e internacionais; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratada obriga-se a aceitar as mesmas condições 

contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no 

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

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, PRAZO E CONDIÇÕES DE 

ENTREGA  

2.1. – Os serviços, objeto deste edital, serão prestados de forma 

presencial em horários de expediente da Fundação das 8:00hs às 17:00hs, 

ou de forma remota quando necessário. 

2.2. – Quando necessários, os serviços também poderão ser prestados 

remotamente através de meios de comunicação tais como: telefone, 

correio eletrônico, software de mensagem instantânea e outras formas de 

comunicação existentes, desde que atendam às necessidades da 

contratante. 

2.3. – A contratada, quando por convocação da Fundação Municipal, 

deverá participar de reuniões administrativas, sendo sempre que os 

assuntos a serem abordados sejam compatíveis com o objeto desta 

licitação. 

2.4. A CONTRATADA, a título de remuneração pelos serviços prestados 

receberá do CONTRATANTE, mensalmente, o valor variável equivalente a 

quantidade de horas técnicas executadas durante o mês, ao preço 

unitário de R$4.240,00 mensal. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado, mediante apresentação de nota fiscal/fatura 

devidamente atestada pelo órgão encarregado pelo gerenciamento e 

fiscalização dos serviços, anexado com o respectivo relatório de horas 

trabalhadas, devidamente assinado pelo responsável da pasta, em até 10 

dias. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções 

será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o 
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prazo de que trata o subitem acima começará a fluir a partir da data de 

apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

4.1. O presente instrumento é celebrado entre as partes, por prazo 

determinado, passando a vigorar de 01 de setembro de 2021 até o dia 30 

de abril de 2022 admitindo-se sua prorrogação por se tratar de serviço 

de forma contínua por até 60 (sessenta) meses nos termos do art. nº 57, 

inciso II da lei 8666/93 e suas demais alterações. 

4.2. O valor fixado neste contrato sofrerá atualização monetária 

anualmente, com base no índice acumulado do INPC, ou outro índice que 

vier a substituí-lo, sendo que a solicitação de reajuste deverá ser 

solicitada por meio protocolo formal podendo somente realizar pedidos 

de reajustes a cada 12 meses. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica expressamente reconhecido que não assistirá 

direito de indenização à CONTRATADA na hipótese de não ser consumida, 

até o dia 30 de abril de 2021, a totalidade dos produtos descritos 

neste instrumento. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas orçamentárias do presente contrato correrão à conta das 

seguintes dotações orçamentárias: 33903999-03. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO VALOR GLOBAL 

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor total de R$33.920,00 (trinta e três mil novecentos e 

vinte reais). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Constituem direitos da CONTRATANTE receber o 

objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber 

o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento ajustado e, 

b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do 

Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) apresentar o fornecimento na forma ajustada; 

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais decorrentes da execução do presente Contrato; 

c) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas; 

d) todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO 

Fica expressamente reconhecido ao CONTRATANTE o direito de rescindir o 

presente contrato nas hipóteses previstas no art. 77 e seguintes da Lei 

Federal nº. 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

previstas no art. 86 e seguintes da mesma Lei quando for o caso. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente o 

presente contrato para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitados os direitos da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES 

Em caso de inobservância por parte da CONTRATADA do aqui estabelecido, 

garantida a defesa prévia, sofrerá ela as seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa de 10% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar coma Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer 

obrigações assumidas pela Contratada, a esta será aplicada multa de 1% 

(um por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso, num 

limite de 20 dias, quando será considerada inexecução total do 

contrato. A importância deverá ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias 

contados do recebimento da notificação, perante a Secretaria DE 

Administração e Finanças, sob pena de ser inclusa no art. 87, IV, da 

Lei Federal nº. 8.666/93, garantida a ampla defesa. Na aplicação dessa 

sanção administrativa serão admitidos os recursos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA LEGISLAÇÃO 

O presente contrato é regido, em todos os seus termos, pela atual 

legislação federal sobre licitações e contratos administrativos (Lei nº 

8.666/93), alterações e pela Lei nº 10.520/2002 e pelos preceitos de 

direito público, a qual terá aplicabilidade também onde este contrato 

for omisso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO  

As partes elegem o foro da Comarca de Lauro Muller/SC, para dirimir 

quaisquer dúvidas surgidas da aplicação deste instrumento.  

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 03 

(três) vias de igual teor e forma. 

 

Lauro Muller- SC, 20 de outubro de 2021. 

 

 

 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE LAURO MULLER META CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 

REGINA RAMOS ANTUNES CHARLES SCHELTER 

DIRETORA GERAL 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 de Lauro Muller. 

 

 

Departamento Jurídico de Lauro Muller/SC 
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