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INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONTRATO EMERGENCIAL DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA 

DE SEGURANÇA DO TRABALHO E 

COORDENAÇÃO SESMET QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O INSTITUTO SOCIAL 

MAIS SAÚDE E MACEDO, 

CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO EIRELI 

Pelo presente Instrumento Particular e na melhor forma de direito, de um lado 

como CONTRATANTE, assim designado INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE, 

pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Casa do Ator, nº 1.117, 

Conjunto 163, 16º Andar, Vila Olímpia, CEP: 04.546-004, São Paulo – SP, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.963.002/0001-41, neste ato 

representado por sua Diretora Presidente, Sra. CARLA SOARES ALVES; 

e, de outro lado como CONTRATADO, assim designado MACEDO, 

CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI, pessoa jurídica 

de direito privado, com matriz na Travessa Ipojucan, n. 216, Sala A, Santarenzinho, 

CEP: 68.035-330, Santarém - PA, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 

18.759.032/0001-30, neste ato representado por RAIMUNDO MACEDO DE 

SOUSA FILHO, em conjunto com INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE, 

doravante denominadas “Partes”. 

Tem entre si justo e avençado o presente instrumento, doravante denominado 

“Contrato”, mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente aceitam 

e outorgam, a saber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA 

DE SEGURANÇA DO TRABALHO E COORDENAÇÃO SESMET, sem 

caráter de exclusividade, contudo em caráter emergencial, referente ao 

Contrato de Gestão nº 105/2020-SEMSA/FMS, firmado entre o 

CONTRATANTE e o Municipio de Santarém, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Santarém – SEMSA, no Estado do Pará, consubstanciado nos 

moldes abaixo: 

1.1.1. O CONTRATADO, compromete-se a prestar serviços médicos 

conforme Anexo I, parte integrante desde ajuste, para atendimento 
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aos pacientes, conforme demanda, do Hospital Municipal de 

Santarém e Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h de 

Santarem. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

2.1. Cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos, as obrigações e deveres 

assumidos no presente contrato. 

2.2. Notificar o CONTRATADO quando houver falhas na prestação de 

serviços, fixando-lhe prazos para possíveis correções. 

2.3. Pagar ao CONTRATADO o valor ajustado no presente instrumento, desde 

que cumpridas regular e integralmente as obrigações assumidas pelo 

CONTRATADO, dentro dos prazos estabelecidos neste Contrato. 

2.4. Assegurar o acesso dos funcionários do CONTRATADO ao local da 

prestação de serviços, durante a vigência do presente Contrato, desde que 

devidamente identificados por crachá. 

2.5. Credenciar, perante o CONTRATADO, mediante documento hábil, 

servidor autorizado a solicitar, aprovar, acompanhar e fiscalizar a prestação 

de serviços e/ou fornecimento ora contratados. 

2.6. Dar ciência ao CONTRATADO por meio de notificação formal, fixando-

lhe prazo, para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na 

prestação de serviços. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

3.1. O CONTRATADO responsabilizar-se-á pelo fiel cumprimento do objeto 

do presente Contrato, competindo não só, mas a planejar, conduzir e 

executar a prestação de serviços, com integral observância das disposições 

deste ajuste, obedecendo aos projetos, especificações técnicas, de segurança 

e medicina do trabalho, zelando pelo patrimônio e instalações públicas 

administradas pelo CONTRATANTE.  

3.2. O CONTRATADO responderá pelas obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, acidentárias, securitárias e éticas, relativas aos seus 

empregados, representantes, prepostos e/ou terceiros contratados por este, 

para o fornecimento conforme objeto deste Contrato, em qualquer tempo. 

3.3. Fornecer Nota Fiscal ao CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

4.1. Para habilitar-se ao pagamento da prestação dos serviços e/ou 

fornecimento ora contratados, o CONTRATADO deverá apresentar ao 

CONTRATANTE: (I) Nota Fiscal com a descrição e o período de prestação 

de serviços e/ou fornecimento, bem como mencionar número do contrato, 

(II) Relatório completo da prestação de serviços e/ou fornecimento/escala 

médica, (III) todas as certidões negativas de débitos (CNDs) de âmbito 

federal, estadual e municipal, e (IV) Declaração informando que não houve 

alteração no contrato social, em caso de não alterações, via e-mail, para 

endereço eletrônico nfe@institutomaissaude.org.br até o dia 05 (cinco) do 

mês subsequente a prestação de serviços/fornecimento. 

4.2. Pela efetiva prestação de serviços e/ou fornecimento, o CONTRATANTE 

pagará ao CONTRATADO o valor bruto mensal de R$ 2.400,00 (dois mil 

e quatrocentos reais). 

4.3. O CONTRATADO entregará ao CONTRATANTE, junto à toda nota 

fiscal emitida referente a prestação de serviços e/ou fornecimento, um 

relatório com a especificação do valor a ser pago. 

4.4. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 20 (vinte) do mês subsequente 

a prestação de serviços. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

5.1. O presente Contrato entra em vigor na data de sua assinatura e terá 

vigência pelo prazo de 2 (dois) meses, iniciando-se em 01 de setembro de 

2020 e término em 31 de outubro de 2020. Devendo em caso de prorrogação 

ser celebrado um termo aditivo a este estipulando novo prazo de validade 

do presente instrumento. 

5.2. Tratando-se como de fato se trata, de Contrato em Caráter Emergencial. O 

CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente 

contrato, oportunidade esta em que responderá perante o 

CONTRATADO, pelo pagamento dos valores na forma deste instrumento 

até a data da rescisão contratual, devendo fazê-lo por escrito com ciência 

inequívoca da outra parte e, antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis. 

5.3. Sem prejuízo das hipóteses previstas nas Cláusulas acima, o presente 

Contrato poderá ser rescindido de imediato e de pleno direito, a critério da 

parte inocente, mediante simples comunicação por escrito em quaisquer 
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dos seguintes casos: 

a) Falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial, pedido de 

recuperação judicial ou extrajudicial requeridas ou homologadas. 

b) Mútuo acordo. 

c) Reiteradas reclamações, por parte dos membros das unidades, no 

tocante à qualidade, da prestação de serviço. 

d) Recusa na apresentação dos documentos previstos neste contrato ou 

no Manual de Compras disponibilizado no sítio eletrônico do 

CONTRATANTE, ou ainda, quando formalmente solicitados pelo 

CONTRATANTE, bem como nos períodos preestabelecidos. 

e) Rescisão do contrato de gestão entre o CONTRATANTE e a 

Administração Pública. 

f) Com o fim da situação de emergência, da qual deu origem ao presente 

Contrato. 

5.4. Na ocorrência de rescisão contratual, o CONTRATADO apresentará ao 

CONTRATANTE, relatório completo da prestação de serviços, até a data 

da rescisão, bem como a respectiva fatura para pagamento, 

proporcionalmente aos serviços prestados até àquela data. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. Observados o zelo, eficiência, presteza e ética, as prestações de serviços 

serão realizadas com independência técnica, sem qualquer relação de 

exclusividade e subordinação hierárquica. Ficando consignado que as 

PARTES são pessoas jurídicas de direito privado, inteiramente autônomas 

e independentes entre si, não gerando o presente contrato vínculo entre as 

partes, tais como intermediação e representação civil ou comercial, ou 

vínculo empregatício. 

6.2. Qualquer alteração pretendida pelas PARTES em relação ao presente 

instrumento deverá ser formalizada através de Termo Aditivo, 

devidamente firmado pelas partes. 

6.3. Toda e qualquer correspondência, comunicação e demais contatos entre o 

CONTRATADO e CONTRATANTE, relativos a prestação de serviços 

e/ou fornecimento e providências decorrentes ou com base no presente 
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contrato, somente terão valor se efetuados por escrito, protocolizada por 

uma das PARTES. 

6.4. Ao CONTRATANTE, cabe o direito de realizar fiscalizações e avaliações 

periódicas da prestação de serviços e/ou fornecimento realizada pelo 

CONTRATADO, com vistas à identificação da sua qualidade, cabendo-

lhe o direito de sugerir melhorias, na hipótese de inadequação do mesmo. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 

7.1. Fica eleito o foro Central da Cidade de Santarém/PA, como único 

competente para dirimir toda e qualquer dúvida do presente Contrato, 

renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E assim, por se encontrarem justos e contratados assinam as PARTES o presente 

Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença 

de 02 (duas) testemunhas, maiores e capazes, para que surtam seus regulares 

efeitos de direitos. 

Santarém – PA, 01 de setembro de 2020. 
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