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CONTRAT0 N° 070#021

pROcEssO ADMINrsTRATlvo NO 077#02i
DISPHNSA DE LICITACA0 N° 051#021
0 FUND0 NINICIPAL DE SAUDE -FUNSAUDE, inscrito no CNPJ: 13.150.314/0001-12, situado na
Run Dr. Jose Gongalves de Sa, n° 24, Centro, Estado da Bahia, doravante denominado CONTRATANTn e
neste ato representado por DERISVALDO JOSH DOS SANTOS, Prefeito Municipal, portador do RG n°
560.448, SSP/SE e do CPF n° 256.775.785-68, e a pessoa Juridica REDCOR - ATENDIMENT0
REDICO S/S LTDA, inscrita no CNPJ n° 02.888.903/0001-86, situado a RUA SANTOS DUMONT, N°
35, CENTRO, PAUL0 AFONS0reA, neste ato representado por seu representante legal,
ARISTOTELES PAIVA FHRREIRA portadora do RG n° 00.949.937-77 SSP/BA e do CPF n°
124.258.695-49, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato,
que se regefa pelo artigo 24, IV da Lei Federal n° 8.666/93, mediante as clausulas e condig6es a seguir
ajustadas:

I - CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJETO
1.1 Constitui objeto do presente contrato a CONTRATACA0 DE ErmRESA ESPECIALIZADA EM
SERVICOS DH URGENCIA EM AMULANCIA UTI M6VEL, PARA REMOCA0 DE PACIENTES
ENCAMINHADOS PELA SHCRETARIA MUNICIPAL DH SAUDE PARA 0UTROS UNIDADES
HOSPITALARES FORA D0 DOMIcfLI0 JEREMOABO, cuja descrigao detalhada consta na Proposta
Comercial apresentada pela CONTRATADA, que passa a fazer parte integrante deste instrumento
contratual, independentemente de transcrig5es.

§ 1° - A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condig5es deste contrato, acrescimos ou
supress6es na aquisi9ao do objeto licitado, de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atunlizado

do contrato, conforme Art. 65 da Lei n° 8.666/93.

H - CLAUSULA SEGUNDA - DOTACAO ORCAMENTARIA
2. I . As despesas para o pagamento deste contrato correrfro por conta dos recurs

da Dotapao Orcanentaria

a seguir especificada:

Orgao: 03.12.00 -FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE;
Classificacao Programatica: 10.301.005 / 10.302.005;
Projeto Atividade: 2062; 6000; 6010
Elemento de Despesa: 33.90.39.00
Fonte de Recursos: 02; 09 e 14.

Ill - CLAUSULA THRCEIRA - PREC0 E CONDICOEs DE pAGAMnNTo
3.1. 0 valor global deste contrato e de R$ 144.000,00 (CENTO E QUARENTA NIL REAIS), de acordo
com a Proposta de Prego apresentada pela CONTRATADA, parte integrante (anexo) deste contrato.
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§ 1° - 0 pagamento sera efetuado ap6s liquidacao da despesa, no prazo de ate 30 (trinta) dias, mediante a
apresenta9ao de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsavel pela verificacao da
prestacao de servigo.

§ 2° - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada devera apresentar, juntamente com o documento de cobranga,
prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, CNDT e prova de regularidade
perante o FGTS - CRI].

§ 3° - Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto houver pendencia de liquidacao de obrigagao
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplencia contratual.
§ 40 -Nao havera sob hip6tese alguma, pagamento antecipado.
§ 5° - Nao havera reajuste de pregos durante o periodo contratado; todavia, se durante o periodo contratual
ocorrer acr6scimo ou reducao dos valores dos mesmos, determinados pelo Govemo Federal e em conformidade
com a legislacao pertinente, os precos do Contrato serao readequados, a fim de manter o seu equilfbrio

econ6mico financeiro, devendo a comprovacao ser feita pela apresentacao ao CONTRATANTE, por parte da

CONTRADADA,

da razao

que

autorizou

o

referido

aumento/reducao

e

utilizando-se

os

mesmos

indices/percentuais utilizados/autorizados pelo Governo Federal;

§ 6° - No caso de atraso de pagamento, sera utilizado, para atualizacao do valor mencionado no caput desta
Clausula, o indice Nacional de Precos ao Consumidor - INPC/IBGE.

§ 7° - Nestes precos estao incluidas todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram da execucao destc
Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, administracao, tributos,

cmolumentos e contribuic6es de qualquer natureza.
§ 8° -Decorridos 15 (quinzc) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem que a
CON'.I.`RATADA apresente a documentagao habil para liberagao dos seus cr6ditos, o Contrato sera rescindido

unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando assegurado a CONTRATADA, tao somente, o direito ao
recebimento do pagamento dos fornecimentos efetivamente prestados e atestados.

I_V - CLAUSULA OUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA
4.1. 0 prazo de vigencia do presente contrato tera inicio em 09/02/2021 ate 08/08/2021, conforme previsto

no art. 24, da lei 8.666/93. i dispensfvel a licitagao:

IV - nos casos de emerg6ncia ou de calamidade pdblica, quando caracterizada urg6ncia de atendimento

de situacao que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a seguranca de pessoas, obras, servi¢os,
equipamentos e outros b.`ns, pdblicos ou particulares, e somente para os hens necessfrios ao atendimento
da situa¢ao emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e servicos que possam ser conclu{das no

pray.o maximo dc 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrencia da
cmergencia ou calamidade, vedada a prorrogacao dos respectivos contratos;

V - CLAUSULA OUINTA - DAS PENALIDADES
5.1. 0 descumprimento parcial ou total de qualquer das suas clausulas, sem justificativas aceitas pelo 6rgao ou

cntidadc promotor da dispensa da licita¢ao, sujeitara o licitante ou o contratado as seguintes sang5es previstas

na Lei n° 8.666/93, garantida a pr6via e ampla defesa em processo administrativo:
a) Advertencia;
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b) Declarap5o de inidoneidade para participar de licitapao e impedimento de contratar com a Uniao, com
6rgfros e entidades do Estado da Bahia e dos demals estados da federagao, com o Distrito Federal e
Municipios por prazo de ate 05 (cinco) anos;
c) Multa de 0,3°/o (trds ddeimos por cento) ao dia, ate o trigdsimo dia de atraso, sobre o valor da parte de
objeto nfo entregue;
d) Multa de 0,7°/o (sete dedimos por cento) sobre o valor da parte do objeto nao entregue por cada dia
subsequente ao trig6simo.

§ 1° - 0 valor das multas sera, obrigatoriamente, dedurido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de
outrun cieditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 2° - As multas previstas nesta clausula nao tern carater compeusat6rio e o seu pagamento nao eximiri o
CONTRATADO da respousabilidade de perdas e danos decorrentes das infrap6es cometidas.

§ 3° - Retenpao de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendencias do CONTRATADO, junto ao
CONTRATANTE. Durante esse periodo nfro incidira atualizapao monetina;

VI - CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO
6.I. A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao com as consequencias contratuals, e as
previstas na Lei n° 8.666/93.

§ 1°. 0 Contratante podera rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hip6teses previstas mos
incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei 8.666/93.
§ 2°. Nas hip6teses de rescisao com base mos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93, nao
cabe ao Contratado direito a qualquer indenizapao.
§ 3°. Nas hip6teses de rescisao com base nos incisos I,11,Ill, Do art. 79 da Lei 8.666/93.

§4°. Conforme solicitado no termo de referencia, o contrato podera sofrer rescisao antecipada pelo municipio,
tendo em vista a homologagao e contratagao atrav6s de licitagfro (pregao) do presente objeto deste contrato
administrativo.

i-i.[Eijii`=ji'j['!`jj--ii'!E±!ij'i'ii..'`-I-..--`-i¥.-EMREHwii``..i---.-..-

FUNDO MUNlclpAL DE sAfroE - FUNSAUDE
CCNPJ:13.150.314/000l-12

-I-I-i

Rna Dr. Jos6 Cincalves de sa, 24 -Centro

5-^ri

CEP: 48.540-000.

Fone: (Oxx75) 3203-2108 -Site: www.ieremoabo.ba.sov.br

§1° Manter, durante toda a execugao do contrato, as exigencias de habilitagfro ou condic6es determinadas no

procedimento da licitapao que deu origem ao presente Contrato, sob pena de sua rescisfro e aplicapao das
penalidades ora previstas.

§2° Alocar todos os recursos necessalios para se obter urn perfeito fomecimento, de forma plena e satisfatoria,
sem Onus adicionals de qunlquer natureza a Contratante;
§3° Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigac6es e tributos decorrentes da execugfro do Contrato,
inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fomecer ao Contratante comprovante de

quitapao com os 6rgfos competentes;
pro Respousal)ilizar-se per eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas por ela
cometidas na execngfro do Contrato;
§5° Respousal]ilizar-se pelos danos causados diretamente ao Fundo ou a terceiros decorrentes de sun culpa ou
dolo na execucao do Contrato nfro excluindo ou redurindo essa responsabilidade a fiscalizapao ou o

acompanhanento pela Contratante.
§6° Respousabilizar-se pela obtengao de Alvaras, Licengas ou quaisquer outros Termos de Autorizaefro que se
fagam necessalios a execapao do Contrato.

§7° Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado.
§8° Nfro trausferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, sem previa e expressa
anuencia.
§9° Nfro realizar associapao com outrem, cessfro ou transferencia total ou parcial, bern como a fusao, cisao ou
incorporac5o, sem pr6via a expressa anuencia do Contratante.

A Contratante, durante a vig6ncia deste Contrato, compromete-se a:
§ 100 Efetuar o paganento nas condic5es e preap pactuados.
§11° Proporcionar a CONTRATADA todas as condig6es necessinas ao pleno cumprimento das obrigap6es
decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei N° 8.666/93 ;

§12° Designar urn representante para acompanhar e fiscalizar a execugao do presente Contrato, que devera
anotar em registro prdprio, todas as ocorfencias verificadas;
dos fomecimentos,
§ 13° Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada com a
diligenciando mos casos que exigem providencias preventivas e corretivas.
oficial,
§14° 0 CONTRATANTE providenciara a publicapao resumida do CO TRATO'
conforme Pafagrafo Unico do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.

8.2. Caberf ao Contratado:
a) Entrega do veiculo de imediato, de acordo com a necessidade da Secretaria Municip
b) Responsabilizarem-se pelas despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargo sociais,
trabalhistas e comerciais, frete, seguro e demais despesas com transportes ate o destino e quaisquer outros Onus
que possa recair sobre o fomecimento do objeto da presente licitapao;
c) Ressarcir a contratante do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisapao ou interrupefro do
fomecimento dos materials contratados, exceto quando isso ocorrer por exigencia da CONTRATANTE ou
ainda por caso fortuito ou forga maior, circunstincias devidamente comunicadas a CONTRATANTE no prazo
de 48 (quarenta e oito horas), ap6s a sua ocorrencia;

FUNDO MUNlclpAL DE sAfroE - FUNSAUDE
CNPJ: 13.150.314/0001-12

--_r=

53tl

Rua Dr. Jos6 Gongalves de sa, 24 -Centro
CEP: 48.540-000.
Fone: (Oxx75) 3203-2108 -Site: www.ieremoabo.ba.sov.br

d) Receber a quantia estipulada no instrunento de contrato.
e) 0 contratado 6 respousavel pelos encargos trabalhistas, previdenciinos, fiscais e comereials resultantes da
execugfro do contrato, conforme artigo 71 da Lei Federal 8.666/93.

K - CLAUSULA NONA - DAS DISPOSICOHS GERAIS
9.1. 0 CONTRATANTE nfro respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucfro do presente Contrato.
9.2. 0 CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execuefro do Contrato, em compatibilidade com as
obrigap5es ora assumidas todas as condic6es de habilitapfro e qualificapao exigidas.
9.3. 0 presente Contrato nao podera ser objeto de subcontratapfro, cessao ou transferencia, no todo ou em parts.
9.4. Na interpretapao das disposig6es deste Contrato e integrapao das omiss6es, desde que compativeis com os
preceitos de Direito Ptiblico, aplicarao, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos.
9.5. Ap6s o loo (ddeimo) dia de paralisapfro do fomecimento do objeto contratade, o CONTRATANTE, podefa
optar por uma das seguintes alternativas:

a) Promover a rescisfro contratual, independentemente de interpelapfro judicial, respondendo o CONTRATADO

pelas perdas e danos decorrentes da rescisfo;
b) Exigir a execugao do Contrato, sem prejuizos da cobranqu de multa correspondente ao periodo total de
atraso, respeitando o disposto na legislacao em vigor.

X - CLAUSUIA DECIMA - D0 ACOMPANHARENT0 E DA FISCALIZACAO (Art. 67. Lei NI
8.666/93t.

Na forma do que disp6e o artigo 67 da Lei N° 8.666®3 a fiscalizapao da execuc5o sera exercida por
servidor designado por meio de portaria da Secretaria Municipal de Satde, para gerenciar, acompanhar e
fiscalizar execuc5o do presente Contrato.
§ 1° - A fiscalizapfro compete, entre outras atribuig6es, verificar aconformidade da execugao do Contrato
desejada.
com as normas especificadas, se os procedimentos sao adequados para garantir a q

§ 2° - A apao da fiscalizapao nao exonera a Contratada de suas responsabilidades contr

Aplicada as regras constantes de instrumento convocatorio, deve haver vinculapao
aos artigos 3°, 41 e 55, XI, da Lei n° 8.666/1993.

XI - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - D0 FORO
As partes elegem o Foro da cidade de JeremoaboreA, que prevalecera sobre qualquer outro, por mats
privilegiado que seja para dirimir quaisquer ddvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tres) vias de igual teor e forma na
presenca das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achadas conforme.
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JEREMOABO, 09 de FEVHREIR0 de 2021.

DEB0RAII CARVALH0 DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAbDE
SOLICITANTH
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Quarta-feira
3 de Marco de 2021
3 - Ano - N° 3346

Jeremoabo

MuldicIFHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO -ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.809.041/0001-75

EXTRAT0 DO CONTRATO
CONTRATO DE N° 070/2021, DISPENSA DE LICITACA0 N° 051/2021, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 077/2021. OBJHTO: Contratacao de empresa especializada em
servigos de urg6ncia cm ambulancia UTI M6vel, para remocao de pacientes encaminhados
pela Secretaria Municipal de Satide para outras unidades hospitalares fora do domicilio

Jeremoabo.

CONTRATADA:

VALOR GLOBAI.: R$
VIGENCIA:

09/02/2021

MEDCOR - ATENDIMENTO

MEDICO

S/S

LTDA.

144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais).
a

08/08/2021.

DATA

DE

ASSINATURA:

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)

cERTiFicAeAO DiGiTAL: AAPNTzO9KH+8jLBZRzwKGw

Esta edieao encontra-se no site oficial deste ente.

09/02/2021.

