
  

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE IPUAÇU  

Município  de Ipuaçu – SC. CNPJ n. 95.993.028/0001-83 
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CONTRATO FMS Nº 37 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE IPUAÇU – SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXPCIONAIS APAE- IPUAÇU/SC   

 

CONTRATANTE: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPUAÇÚ, entidade de direito público, inscrito 

no 95.993.028/0001-83, com sede na rua Zanella n. 818, Centro no Município de Ipuaçu, doravante 

denominado SMS/SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. DENILSO CASAL, brasileiro, 

separado, portador da carteira de identidade nº 1.785.421 SSP/SC, expedida pela SSP/SC, e inscrito no 

CPF nº 611.993.899-00 e o Sr. IVO DE FREITAS, Gestor do Fundo Municipal de Saúde CPF n. 

714.603.309-00, RG n. 1.699.874 SSP/SC, denominados para este instrumento simplesmente de 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPCIONAIS APAE- IPUAÇU/SC  

pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Lamer, n.º 677, na cidade de Ipuaçu-SC CEP 

89.832-000,inscrita no CNPJ sob o número 060.080.502/0001-56, representada pelo Sr. Gilberto 

Bevilaqua, portador da Cédula de Identidade sob nº 2.874.334-2 e do CPF/MF 733.768.509-25, residente 

e domiciliado na cidade de Ipuaçu-SC, sito comunidade de Bela Esperança, interior CEP 89.832-000, 

pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se justos e contratados, mediante as 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto credenciar estabelecimentos prestadores de serviços, 

assistenciais/especiais de reabilitação em deficiência intelectual e/ou distúrbios do espectro autista, de 

conformidade com o Edital de Credenciamento n. 02/2015, devidamente homologada e ratificada pelo 

CONTRATANTE, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, 

assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir 

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

Parágrafo único.  A Secretaria Municipal de Saúde promoverá a divisão equânime dos serviços em 

havendo mais de que um interessado. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços referidos na Cláusula Primeira serão executados pela CONTRATADA, nas dependências 

deste conforme identificado no Anexo I, no projeto/plano de ação apresentado e parecer da Secretaria 

Municipal de Saúde Anexos ao Processo. 

Parágrafo Primeiro - A eventual mudança de endereço da CONTRATADA será imediatamente 

comunicada ao 

CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter os serviços ora contratados em outro 

endereço, podendo, ainda, rever as condições do contrato e, até mesmo rescindi-lo, se entender 

conveniente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – NORMAS GERAIS 

Os serviços ora contratados serão prestados diretamente por pessoal da CONTRATADA; 

Parágrafo Primeiro - Para os efeitos deste contrato consideram-se profissionais do próprio 

estabelecimento 

CONTRATADO: 

1 – o membro do seu corpo de pessoal ou clinico; 

2 – o profissional que tenha vínculo de emprego com a CONTRATADA; 

3 – o profissional autônomo que, eventualmente ou permanentemente, preste serviço a CONTRATADA, 

ou seja, por este autorizado. 

Parágrafo Segundo: Todas as contratações a serem efetuadas deverão estar de acordo com as normas e 

regras do sistema único de Saúde (SUS) e normas do Conselho Nacional de Assistência Social CNAS. 

 

CLÁUSULA QUARTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA ainda se obriga a: 

a – Manter sempre atualizado relatórios de serviços realizados; 

b – Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o pacientes para fins de experimentação; 

c – Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a 

qualidade na prestação de serviços; 

d – Afixar aviso, em local visível, de sua condição de entidade integrante do SUS, e da gratuidade dos 

serviços prestados nessa condição; 

e – Justificar ao paciente ou a seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da 

decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste contrato; 

f – Notificar o CONTRATANTE de eventual alteração de sua razão social ou de seu controle acionário e 

de mudança em sua diretoria, contrato ou estatuto, enviando ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 



  

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE IPUAÇU  

Município  de Ipuaçu – SC. CNPJ n. 95.993.028/0001-83 

Rua Zanella n. 818, Centro. Ipuaçu – SC. Cep 89.832-000. 

E-mail: ipuacu@ipuacu.sc.gov.br 

 

trinta (30) dias, contados a partir da data do registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta 

Comercial ou do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; 

g - prestar os serviços na forma ajustada; 

h - assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas, entre a CONTRATADA e 

seus empregados ou prepostos; 

i - efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais e trabalhistas de seus empregados nas datas 

determinadas pela legislação em vigor; 

j - cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, 

obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais EPIs quando necessário; 

k - manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento; 

l - apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo 

a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no presente contrato, em especial, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

m - assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente 

contrato; 

n - Reparar, corrigir, remover substituir às suas expensas, no total ou em parte o objeto do presente 

contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 

o - permitir e facilitar a Fiscalização, a inspeção dos serviços a qualquer hora, devendo prestar todos os 

informes e esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, por escrito; 

p - disponibilizar profissionais habilitados para a realização dos serviços objeto deste contrato; 

q - responsabilizar-se, tecnicamente, tanto na realização dos serviços quanto na divulgação de seus 

resultados; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

A CONTRATADA é responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a 

terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou 

imprudência praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado a 

CONTRATADA o direito de regresso. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO 

Os serviços, objeto do presente contrato serão remunerados em até R$ 12.085,92 (doze mil e oitenta e 

cinco reais com noventa e dois centavos) mensal de acordo com rapasses do SUS vigente e totalizando  

R$ 145.003,10 (cento e quarenta e cinco mil com três reais e dez centavos) pelo período de 12 (doze) 

meses;, a ser feito por meio de crédito na Conta n. 220555-8 Banco do Brasil, Agência 1927-5, praça 
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de pagamento Ipuaçu-SC em nome da Contratada, e, entendido este como preço justo e suficiente para a 

total execução do presente objeto. 

 

 CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, 

constante do Orçamento do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2015 – Fundo Municipal de 

Saúde. 

Parágrafo único: Havendo prorrogação contratual deverá ser promovido o correto empenhamento da 

despesa através do Setor de Compras e de Contabilidade. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento do presente contrato será efetuado mensalmente, até o 10° dia útil do mês subsequente ao 

da prestação de serviços, mediante apresentação de nota fiscal e da prestação de contas dos recursos 

repassados conforme prevê o item n. XIV – Do Pagamento, 14.1 do edital abaixo transcrito: 

... 

14.1 - O pagamento/repasse de valores derivados do presente processo e futuro contrato 

será efetuado mensalmente, até o 10º dia útil do mês subsequente ao da prestação de 

serviços mediante ofício do responsável da entidade onde deverá constar as seguintes 

informações e ser acompanhado dos documentos abaixo mencionados: 

- Identificação do oficio (numeração/data/nome do responsável pela elaboração e 

responsável legal da entidade; assinatura); 

- Prestação de contas dos recursos repassados no mês anterior em forma e modelo a 

serem definidos pela contabilidade do Município observada a legislação vigente 

devidamente acompanhada dos documentos fiscais hábeis de geração de despesas; 

- Certidões negativas atualizadas: Federal, Trabalhista e FGTS. 

... 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

À CONTRATADA será aplicada multa pelo CONTRATANTE, na importância de 10% (dez por cento) 

do valor global do contrato, pela execução irregular do contrato, e em caso de descumprimento das 

cláusulas contratuais e legislação atinente. Na eventual aplicação de multa, o seu quantum será 

automaticamente descontado do valor a ser pago à CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO: 

A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, tampouco subcontratá-lo, no todo ou em parte, 

a nenhuma pessoa física ou jurídica sem autorização expressa da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos 

no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

Ocorrendo motivo que justifique e/ou aconselhe, atendido em especial o interesse do CONTRATANTE, o 

presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE a qualquer momento, 

mediante notificação para imediata suspensão dos serviços. A CONTRATADA poderá a qualquer tempo 

denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar previamente a Administração, com antecedência de 30 

(trinta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A fiscalização na prestação dos serviços ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

O contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser 

prorrogado a critério da Administração, mediante firmação de termo aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato, perante o foro da 

Comarca de Abelardo Luz - SC. Ao firmar este contrato declara a CONTRATADA ter plena ciência de 

seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente. Justas e contratadas, firmam as 

partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 

presentes ao ato. 

Ipuaçu – SC, 01 de dezembro 2015. 

 

CONTRATANTE:  Mun. de Ipuaçú – SC Denilso Casal - Prefeito Municipal_______________ 

         

Mun. de Ipuaçú – SC Ivo de Freitas  – Gestor do FMS________________________ 

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPCIONAIS APAE  

Administrador Sr. Gilberto Bevilaqua __________________________ 

 

De acordo/Visto/Jurídico. Dr. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445________________ 

Testemunhas 

 

Raqueli Biasotto                                            Francilei S. Carneiro   

Comissão de Licitações                                 Comissão de Licitações  

 


