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CONTRATO n.º 18.2021 

 

Termo de Contrato celebrado entre o 

Município de São Pedro de 

Alcântara-SC e Fabiano Erik Ring 

Viana Me 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, com sede na 

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 01.613.101/0001-09, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 

CHARLES DA CUNHA, inscrito no CPF sob o nº 066.071.219-93, portador da Carteira de Identidade 

nº 5.399.905, doravante denominado de CONTRATANTE e, de outro lado, FABIANO ERIK RING 

VIANA ME, pessoa jurídica de direito privado, localizada na Rua Augusto Nicolau Deschamps, nº 

62, Bairro Centro São Pedro de Alcântara/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 35.797.068/0001-28, 

doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente contrato, levado a efeito através do 

Processo Licitatório dispensável, com fulcro no inciso IV, do art. 24, da Lei 8.666/1993,  instaurado 

por força da decisão judicial prolatada nos autos da nº 5013598-94.2020.8.24.0064\SC, que desde 

já integra o presente contrato, regendo-se pelas cláusulas e condições abaixo elencadas e 

mediante sujeição mútua às normas constantes na Lei nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 

pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98, ao Edital nº 24.11\2021 e à proposta, da forma que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O CONTRATADO fica credenciado para prestar sessões de hidroterapia na criança que 

postulou por esse direito e obteve chancela judicial por meio de Decisão que deferiu tutela de 

urgência, prolatada nos autos da ação nº 5013598-94.2020.8.24.0064\SC, que tramita perante a 

Vara da Infância e Juventude e Anexos da Comarca de São José-SC. Frisa-se que tal decisão foi 

consubstanciada por realização de avaliação técnica- médica. 
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1.2. Inicialmente, o presente contrato tem por escopo a contratação de 2 (duas) sessões 

semanais de hidroterapia, a serem executadas dentro do prazo contratual de 180 (cento e oitenta) 

dias, tendo como finalidade a reabilitação motora do paciente criança, portador do CI 10Q053. 

1.3. Ficam também fazendo parte deste contrato, as normas vigentes, as instruções e, 

mediante aditamento, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante sua vigência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

2.1- Os prazos de execução e vigência do objeto desta contratação são de 180 (cento e oitenta) 

dias, contados a partir da assinatura do Contrato, com prazo para encerramento previsto para 03 

de outubro de 2021, podendo ser prorrogado mediante alteração do enquadramento legal que 

autoriza contratação direta, pelo prazo que subsistir a necessidade da criança e mediante chancela 

judicial. 

2.2- Inicialmente, foi acordado o dia 13\04\2021 para a realização da primeira sessão. 

2.3- O Poder Público poderá suspender definitiva ou temporariamente a execução dos serviços, 

através de comunicação por escrito à contratada que eventualmente, sem prévia concordância da 

fiscalização da Secretaria de Saúde e Assistência Social, deixe de executar os serviços contratados 

sem motivos plenamente justificados. 

2.4- As partes contratantes ficam sujeitas às normas constantes da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações, sendo que os casos omissos também serão resolvidos através da aplicação da referida 

lei. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

3.1. Os serviços ora contratados serão prestados diretamente por profissional credenciado e 

habilitado tecnicamente para realização de hidroterapia em paciente criança, mais 

especificamente pela pessoa do CONTRATADO. 

3.2. É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal habilitado 

para execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários sociais, 

fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma 

hipótese poderão ser transferidos ao CONTRATANTE. 

3.3. Para o cumprimento do objeto deste contrato o CONTRATADO se obriga a: 
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a) Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados; 

b) Responsabilizar-se, pela saúde dos funcionários, seus salários, encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais e fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como, pelo seguro 

para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de 

imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamentos e quitação; 

c)   Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do Art. 70 do Código de 

Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados do CONTRATADO intentarem 

reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE; 

d)  Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional do pessoal 

necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais 

e Previdenciárias; 

e)   Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no 

desempenho dos serviços objeto do presente Contrato; 

f)  O CONTRATADO não poderá ceder o presente contrato a terceiros, tampouco sub-contratá-lo, 

no todo ou em parte; 

g)  Informar à CONTRATANTE eventual alteração de sua razão social, de seu estatuto ou contrato 

social, enviando cópia xerox autenticada da Certidão da Junta Comercial; 

h) O CONTRATADO é responsável pela indenização de danos causados, decorrentes de ato ou 

omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência, praticadas por seus empregados, 

profissionais ou prepostos, ficando assegurado ao CONTRATADO o direito de regresso. 

§ 1º – A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pela 

Secretaria da Saúde, não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO nos 

termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos. 

§ 2º – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos 

causados por defeito relativos à prestação de serviço nos estritos termos do Art. 14 da 

Lei Federal nº. 8.078 de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

3.4. As obrigações do CONTRATADO versam no sentido de responsabilizar-se pelo atendimento da 

criança no tempo em que ela permanecer nas sessões, disponibilizando de todos os 

equipamentos, EPIs e demais materiais para a realização da sessão, devendo, ainda: 
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I – Avaliar os relatórios médicos por ventura encaminhados; 

II – Fornecer à criança as adaptações necessárias de equipamentos, EPIs e demais 

necessidades para realização das sessões de Hidroterapia; 

III – Acompanhar a evolução física e motora da criança conforme as especificidades da 

sua CI. 

 

3.5. O CONTRATADO deverá apresentar um relatório mensal da evolução do paciente e atividades 

realizadas com o mesmo. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONTRATANTE 

4.1. O município deverá adimplir o valor do contrato correspondente às sessões realizadas pelo 

CONTRATADO até a data disposta na cláusula de vencimento; 

4.2. O CONTRATANTE deverá solicitar as sessões por escrito sempre no início de cada mês e com 

antecedência mínima de 24h (vinte e quatro horas). 

4.3. Fica sob responsabilidade da CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de São Pedro de 

Alcântara, o transporte da criança, acompanhada de um responsável, no percurso compreendido 

entre a sua residência até o local em que serão realizadas as sessões hidroterapia e o efetivo 

retorno. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO: 

5.1- O preço a ser pago pela execução total do objeto deste contrato é de R$ 5.200,00 (cinco mil e 

duzentos reais), referente às sessões que se realizarão ao longo dos 180 (cento e oitenta) dias da 

vigência contratual. Cada sessão tem o valor unitário de R$100,00 (cem reais), tendo sido 

ajustadas 2 (duas) sessões semanais, conforme decisão judicial, sendo o valor mensal atrelado ao 

número sessões realizadas no mês; 

5.2. O pagamento dos serviços será efetuado em até 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal 

ou RPA (recibo de profissional autônomo), que deverá conter atestado de conformidade assinado 

pelo responsável da Secretaria Municipal de Saúde. 
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§ 1º - Na fatura/nota fiscal ou RPA deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS 

e ao ISS, caso ocorra o fato gerador destes ou outros impostos, sob pena de retenção dos 

valores no ato do pagamento. 

§ 2º - Fica expressamente estabelecido que o preço acima estão incluídos todos os custos 

diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto especificado na clausula primeira 

deste instrumento, constituindo-se na única remuneração devida. 

5.3. Para efetivo pagamento, a contratada deverá apresentar mensalmente à Secretaria Municipal 

de Saúde, até o 5º dia útil do mês subseqüente a prestação dos serviços, relatório listagem de 

prestação de contas, devidamente carimbada e assinada, contendo as seguintes informações: 

a) Nome completo paciente beneficiado  

c) Assinatura do paciente beneficiado ou na sua impossibilidade colocação da digital ou 

responsável;   

d) Tipo de procedimento realizado (exame, consulta, etc);  

§ 4º - Não serão objeto de pagamento os serviços não efetuados dentro da boa técnica 

profissional. 

5.5.  O CONTRATADO terá direito somente aos valores pactuados, não podendo solicitar repasse 

de valores referentes a quaisquer procedimentos realizados fora do contido no contrato; 

5.6- Os preços contratados são fixos, não estando sujeitos a qualquer reajuste. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

6- Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas: 

6.1- Por acordo das partes: 

6.1.1- Quando conveniente à substituição da garantia de execução. 

6.1.2- Quando necessário à modificação do regime de execução do seu objeto, em face da 

verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originais. 

6.1.3- Pela imposição de quaisquer tributos ou encargos legais criados posteriormente e que 

onerem sobremaneira a execução do objeto, bem como a superveniência de disposições legais, 

quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 

preços contratados. 
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6.1.3.1- Em ocorrendo quaisquer das situações descritas no item supra, poderão as partes, por 

mútuo acordo, revisar este contrato para mais ou para menos, conforme o caso e a conveniência 

da Administração Pública. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

7. Este contrato poderá ser rescindido: 

7.1- De forma amigável, por acordo entre as partes e reduzido a termo, desde que haja, com 

antecedência de 05 (cinco) dias, autorização escrita e fundamentada, assinada pelo Prefeito 

Municipal em fundamento da conveniência pública. 

7.2- Por ato fundamentado e unilateral da CONTRATANTE, desde que na ocorrência, 

independentemente, de qualquer das seguintes condicionantes: 

7.2.1- O não cumprimento e/ou o cumprimento irregular, pelo CONTRATADO, de qualquer das 

cláusulas contratuais. 

7.2.2- O cometimento, por parte do CONTRATADO, de quaisquer dos casos elencados nos 

subitens 8.1.1 e 8.1.2 supra; 

7.2.3- Caso ocorra a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato. 

7.2.4- A associação do CONTRATADO com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 

como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste contrato, salvo por autorização 

expressa da CONTRATANTE, após regular consulta. 

7.2.5- A decretação de falência ou dissolução civil do CONTRATADO. 

7.2.6- A alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura do CONTRATADO que 

prejudique a execução do objeto deste contrato. 

7.2.7- Razões de interesse público, invocadas pela CONTRATANTE, de alta relevância e amplo 

conhecimento, justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal e exaradas em regular 

processo administrativo. 

7.2.8- A ocorrência, invocada pela CONTRATANTE, de caso fortuito ou de forma maior, 

regularmente comprovada e impeditiva do início/continuidade da execução do objeto deste 

contrato. 

7.3- Por ato praticado pelo CONTRATADO, desde que não tenha concorrido para motivo da 

rescisão, garantido o contraditório e amplo defesa. 
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7.4- A pedido do CONTRATADO, quando a CONTRATANTE, após regular processo administrativo: 

7.4.1- Não cumprir e/ou cumprir irregularmente quaisquer cláusulas deste contrato; 

7.4.2- Suprimir parte do objeto que acarrete modificação do valor inicial atualizado, superior a 

25% (vinte e cinco por cento) do valor total deste contrato. 

7.4.3- Suspender a execução do objeto, por ordem escrita do Prefeito Municipal, por prazo 

superior a 60 (sessenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem, 

guerra ou qualquer outra situação calamitosa devidamente comprovada por Decreto Municipal. 

7.4.4- Atrasar por mais de 90 (noventa) dias os pagamentos devidos, relativos ao objeto deste 

contrato, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem, guerra ou qualquer outra situação calamitosa devidamente comprovada por Decreto 

Municipal, ficando assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento de suas obrigações até ser normalizada a situação. 

7.4.5- Alegar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado e que 

impeçam a execução deste contrato. 

7.4.6- Por força de ordem judicial. 

Parágrafo único: qualquer que seja o caso da rescisão, a mesma deve ser informada por escrito, 

sendo considerado vigente o contrato após trinta dias do recebimento da comunicação via AR. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO: 

8.1- A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente, impedindo os efeitos 

jurídicos que este, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

8.2- A nulidade não exonera a CONTRATANTE do dever de indenizar o CONTRATADO pelo que 

esta houver executado até a data em que ela for declarada, e por outros prejuízos, regularmente 

comprovados, contanto que não lhe sejam imputáveis, cabendo à CONTRATANTE promover a 

responsabilidade de quem deu causa à nulidade. 

 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta de dotação orçamentária e 

financeira especifica da Secretaria da Saúde e Desenvolvimento Social, assim designada: 
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Elemento de despesa para proteção social de alta complexidade: 

11.01.2.056.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 (13); 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO: 

10.1- No ato da liquidação da despesa, oriunda deste contrato, a CONTRATANTE, pelo seu serviço 

de contabilidade, comunicará aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da 

União e do Estado, as características e os valores pagos ao CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES: 

11.1- Pelo atraso e/ou inexecução total ou parcial deste contrato, o CONTRATADO sujeitar-se-á as 

seguintes sanções: 

11.1.1- Pelo atraso injustificado na entrega do objeto elencado no subitem 1.1, da Cláusula 

Primeira, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado deste contrato, sem prejuízo da 

conseqüente responsabilização por perdas e danos à CONTRATANTE; 

11.2- Ainda, pelo descumprimento de quaisquer outras cláusulas contratuais, sem prejuízo das 

sanções supra, o CONTRATADO poderá sofrer a imposição de: 

11.2.1- Advertência escrita. 

11.2.2- Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, por um prazo de até 02 (dois) anos, aplicada pelo Prefeito Municipal. 

11.2.3- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação ao 

Prefeito Municipal, a qual será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a CONTRATANTE 

pelos prejuízos resultantes da infração e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

11.3- A imposição das sanções acima descritas não impede que a CONTRATANTE rescinda 

unilateralmente este contrato e aplique outras sanções previstas na Lei n.º 8.666/1993. 

11.4- A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou na ausência destes, cobrada judicialmente como 

dívida ativa. 

11.4.1- Da aplicação de qualquer multa, será o CONTRATADO intimado a efetuar o recolhimento 

aos cofres municipais no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
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11.5- Ante a imposição de quaisquer sanções ao CONTRATADO, ser-lhe-á conferido o direito de 

defesa prévia. 

11.6- Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO se este deixar de recolher qualquer 

multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto. 

11.7- O descumprimento total ou parcial, de quaisquer das obrigações estabelecidas no 

instrumento contratual, sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas na Lei no 8.666/93 e às 

seguintes que poderão ser aplicadas discricionariamente pela Administração, garantida o prévio 

contraditório e ampla defesa em Processo Administrativo, na Forma do § 2º, do art. 87, da Lei nº 

8.666/93. 

11.8- Excetuados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comunicados e comprovados 

pelo CONTRATADO, o não cumprimento das obrigações contratuais sujeita o CONTRATADO às 

sanções previstas nos incisos I, II e IV do artigo 87 e artigo 78, seus incisos e parágrafo único da Lei 

Federal nº  8.666/93 e suas alterações. 

11.9- O CONTRATADO terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da sua notificação, para se 

pronunciar a respeito das sanções aplicadas pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, a 

penalidade passa a ser considerada como aceita na Forma como foi apresentada e não dará direito 

o CONTRATADO a qualquer contestação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

12.1- Dos atos decorrentes deste contrato, praticados pela CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, 

caberão os recursos previstos no art. 109 e seguintes da Lei n.º 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: 

13.1- As partes elegem os meios consensuais para dirimir os conflitos oriundos desta contratação, 

cabendo à nomeação de mediador ou conciliador capacitados para tanto. Somente se não houver 

sucesso na mediação ou conciliação, o foro da Comarca de São José/SC será eleito para dirimir 

quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

14.1- Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, as normas da Lei nº 8.666/1993, 

os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado. 

Assim acordadas e ajustadas, CONTRATANTE e CONTRATADO assinam este instrumento em 03 

(três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas presenciais. 

 

 

 

 

 

 

São Pedro de Alcântara, 13 de Abril de 2021. 

 
 
 

___________________________________________ 
Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara 

CHARLES DA CUNHA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
FABIANO ERIK RING VIANA ME 

CNPJ 35.797.068/0001-28, 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 



  ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
CNPJ: 01.613.101/0001-09 
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