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SECRETARIA DE AssuNTos JURÍDlcos

coNTRATO No. O80r2o2o
PRocEsso LtclrATÓRlo No 06í/2020
DISPENSA EMERGENCIAL NO 011/2020

pREFETTURA MUNtctpAL oo pÀúiSrarpÊ, tuoo 91.1 conÍormidade com o especiÍicado na Dispensa no

coNrRArAçÃo oE EMPRESA efm 1994eÃ-o.9ç
ÃúÉür-ìHcias urt sEM coNDUroREs' PARA

Âie-lrún As NEcEsslDADEs Do SAMU oA

ijne'ÈÈúúnn MUNtctPAL Do PAULISTA/PE' PoR

rtlÈóba sEcRETARIA oE slÚoe, cELEBRAIIí,DE
üú'lõo o uuHtcÍpto oo PAULISTA E' Do-ourRo
iÃbõ;- A- ËúÈnese MEDLTFE LocAçÃo DE

rtilãürnls EeutPAMENros LTDA, Nos rERtlos
QUE SE SEGUEM:

o MUNICípto Do PAULISTA, pessoa jurídlca de direito pÚblìco interno, com sede na Praça Agamenon

Magathães, s/no, centro, p"ur,rtiÉÉ,1Ã.'.,iiò no cNpJ/MF 
-sob_o. 

n" 10.408.839/0001-17, por meio do Fundo

Municipat de Saúde, instituiOo so!ã òÌl Ë.1 n' OS.ZS t . r t y0O01-23, com sede àAv 
-Brag|l, 

222,Júaranguape

t, cEp: 53441_600, n.rt" .,o r.pË-rJnüJa, nostermos do Dêcreto Municipal no 20120í7, pela SecÍetária de

saúde nomeada através da pàrt.iì" 
"; oog2o17, Sra. Fabiana Damo Bernart, brasileira, divorciada'

odontótoga, inscrìta no CRO-PS toú o n; pe-Có-9160, portadora Cédula de ldentidade no 7 032 504 SDS/PE

inscrito no CpF/MF sob o n" Oig.AAZ.ZZq-33, residente e domicìliada ne cidade de ReciÍe/PE' doravante

denominado simplesmente CONTRATANTE'

..NTRATA9A: MEDLTFE LocAçÃo DE MÁoutNAs E^QU|PAMENToS LTDA, pessoa jurÍdice de direito

orivado, inscrita no cNPJ/MF sob,no 29.932.92210001.19, com sede Rua,Bom Jesus, no 183' sa|a 030,1,

Ë;.ïÜÈË,ïËp,'30õãìó.rzó úste ato representada por seu administrador, Sr. lgor-Lim^â sá. brasileiro'

casado em comunhão p"r.i"r o" ò"ni, enipresário, Ìnècrito no CPF/MF n"- 032.083.334'80 e_Portador do

Carteira Nacionat Oe nauititaçao n;óàãoátàegaO DÊTRANPE, residente e domiciliado na Rua Baixa Verde'

no 287, Apto 803, Btoco a, oeioy, êËe, 1ã.or õ-zso, Recìfe/pE, doravante denominado CoNTRATADA'

doravante denominado simplesmente CONTRATADA'

FUNDAMENTAçÃO lUnÍotcn:

Fundamenta-se o presente instrumento na licitaçâo realizada sob a modalidade de Dispenea no 01112020 '

com basê no Artigo 1., Oa t-"i É"d"r"l n' 13.97912020, que d,spÕ€ sobre as medidas para enfrentamento

da emergência de saúde paorcàáà-iÃpõ,tância internacional dàconente do coronavírus responsâvel pelo

sufto de 2o1g:elaborada pen cômúsaó permanente de Licitagão de saúde, instituída por meio da Portaria

no.0l}l2o2o,datada de zl oe ianãiro ae-zoio, regloa pela Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores'

""j" 
pi*ãi"" nà OettZOZO, cóm todos seus anexos e, principalmente, a. proposta. da CONTRATADA'

i*i"r"ni".ór o ofÍcio no a3íà020, da Secretaria de saúàe, que solicita a lavÍatura deste contrato integra

o pÍesente, independentemente de transcrição

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a C9NTBIIIIIO DE EMPRESA PARA LOCAçÃO DE

ÀúEúLÃHCiIS UTI SEM COìóÚrôÉÈS, PAR,A ATENóER AS NECESSIDADES DO SAMU DA

I

k
-*

0't112020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR OO

2.1. O valor total do presente contrato ê de
cONTRATADA, e tabela descritiva

PÍaça Agamenon

cento e oitenta mil reais), conforme proposta da

l

53.401-441
Fone: 3433-3636 E-mail:

- Paulista/PE
0 408.839/0001
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1

LOCAçAO de Ambulância UTl, sem condutor,

oa'a atender ao SAMU Paulista.

Rl,reuLÂt{cn TlPo c, runcÃo
R[4eULÂNCtR UTI - Ambulância furgão

superior de '10,5m3 interno, Potência mínima

129cv, Direção hidráulica, Ar condicionado
Dianteiro original de fábrica, cilìndrada superior

a 2.250, Rodas Aço 6,5, Pneus 225165 R16,

Tanque de combustivel mínimo de 851, carga

útil mínimo 1.530, garantia de um ano ou 100

mil km, Medidas externas: comprimento

superior a 5.540, altura superior a 2.490,
medidas internas salão ambulância

comprimento superior a 3,080, altura superior

a 1,890. Descritivo Transformação: lsolamento

termo - acústico sem emendas para total

assepsia, conforme ABNT NBR 14.561/2000;

revestimento interno nas laterais e teto em

(PRFV) Fibra de vidro, conforme ABNT NBR

14.561/2000; piso antidenapante em fibra de

vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000;

armário superior com portas deslizante em

acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de

cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000;

balcâo com bancada para medicamentos, local

para guarda e fixação de prancha, portas

deslizantes em acrílico, local para

armazenamento de bateria e bancada para

medicamento, confeccionada em Fibra de

Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR

14.561/2000; armário para acondicionamento

de cilindros de oxigênio 16 litros,

confeccionada em Fibra de Vidro de cor clara,

conforme ABNT NBR 14.561/2000; banco

lateral para 03 pessoas com cintos de

segurança individual, estofamentos em courvin

de alta resistência, com encosto de cabeça,

assentos e encostos das costa individual e

local para lixeira descartável; banco do

assistente revestido em courvin de alta

resistência com poltrona anatômica giratoria,

com cintos de segurança não rekáteis e

encosto de cabeça. maca retrátil de aluminio

com colchonete e cintos de segurança;

iluminação interna com 03 luminárias

halógenas no teto, 03 Luminárias no teto em

Leds e 06 Luminárias em Leds nos armários;

marcador digital para bateria; iluminação em

Leds na cor azul no beral de acabamento do

armário lado esquerdo e beral

de acabamento do banco baú; 01 Farol de

embarque instalado sobre a porta traseira; 04

Tomadas internas 2P+T 11Ovca; 02 Tomada

Interna 12 Vcc; caixa de disjuntores instalado

no armário de fácil acesso; bateria auxiliar de

100 Ah; painel de controle central com chaves

disiuntores térmica: chave qeral para desligar

Und z

\

\\
\

15.000,00 30,000,00

/

180.000,00

I

7>
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Doaulista. oe.oov. br CNPJ: 10.408.839/000 1 -'í
Praça Agamenon Magalhães,

:i\ i

ila\o\ÉFone: 3433-3636 E-mail: paulista@oaulista.pe.qov.br

Item Descrição UND.
Quant
idade

Valor
Unitário

R$

Valor
Mensal

R$

Valor Total
06 {seis)
meses

R$

I

5*
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cLÁusuLA ïERCETRA - DA DorAçÃo onçamentÁnta

3.1 A presente- contrataçâo corÍerá através da seguinte dotação orçamentária:

NOTA 0E EMPENH0:2020 - 769

Atlvldede: 4521 - Enírêntamento da Emergência CONVID-19

Elomsnto: 3390.39 - outros.Serviços de Ïerceiros - Pessoa Juridica

Fonte: 12130000 - Transfeíência Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Govemo Estadual

vaÍor E3timativo Emlo

CLÁUSULA OUARTA - DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA

4.,1 Os veículos deverão ser entregues de em até 02 (dois) dias, a partir da assinetura do contrato, na Sede

da Secretaria de Saúde, localizada na Avenlda Prsfelto Geraldo Pinho Alvsst 222, Ìúart,.ngua9e | -
Paulist.rPE Fone: (81) 99602.4837, no horário de 8:00 às 15:00 horas, em dias úteis, mediante prévio

agendamento telefônico.

CLÁUSULA OUINTA - DO PAGAMENTO

S.1, O CONTRATANTE providenciará empenho para cobrir as despesas com o obleto deste contrato;

5.2. O pagamento será efetuado em até 0s(cinco) dlae corridos, após a prestagâo dos servigos no final de
pada mês1om a apresentação da Notia Fiscal/Fatura, devidamente atestado o pelo setor técniCo competente,

comprovando a prestação do objeto deste contrato.

5.3 O CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo

com as especiÍcagôes constantes no Termo de ReÍerência do Proceeeo no' 06112020.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA, DA EFICÁCIA E DOS PRAZOS

6.1 O presente contrato terá a vigència de 06 (seis) contados a partir

instrumento. de 07 dE abril de 2020 a 05 outubro de
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos
conforme Artigo 40 H, da Loi no 13.979/2020.

da situação

Praça Agamenon lvìagalhães, s/n,

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

sistema elétrico do furgão; conveÍsor de 12 v
para 110vca de voltagem para 1000 Watts;
reles com ÍusÍvel, Sinalização bana com sirene
de 100 watts eletrônica e 05 tomi luzes de

advertência Íìxadas nas laterais do veiculo,

sendo trê.s em cada lado e 02 na traseiral

sistema de oxigênio com suporte paÍa cilindro

de 16 litrost instalação de um cilindro de

oxigênio de 16 litros com válvula e manômeko;

03 Comandos paÍa koca de cilindros no painel

central; régua de oxigênio de 03 pontas com

Íluxômetro/ aspirador /umidiÍìcador. instalação

de 01 ventilador / exaustori vidÍo íixo e com
pelicula iateada nas duas portas traseirâs;
vidro de correr e com pelicula jateada na porta

lateral; vidro de coner lunto à divisória enke a
cabine do motorista e a Co paciente; instalação

de 0'1 suporte para Soro fixado no baìaúske;

balaústre fixado no teto; acabamentos em

sicaflex (vedação de todos os cantos

existentes); reÍorço fixado no piso, embaixo de

todas as rodas da maca em alumínio.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 180.000,00 (cento s oitonta mil roais) 180.000,00

Fone: 3433-3636 E-mâil: oaulista@paulista. oe.qov. br CNPJ: 10 408

por perÍodo
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cr-Áusuu sÉrrua - DA FrscAltzAçÃo

7.'1. A fiscalizagão do objeto será exercida pelo CONTRATANÌE, por meio de unidade competente na forma
qué lhe convier:

7,2. À.CONTRATANTE é reiervado o dìreito de, sem que de qualquer.forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizaçâoi

7.3. A supervisão por parte do CONTRATANTE, sob qualquer Íorma, não isenta ou diminui a responsabilidade

da CONTMTADA, na perÍeita execução de suas tarefas.

7,4. O acompanhamento e a fìscalizaçâo da execução do contrato consistem na verificação da conformidade

da prestaçâo dos serviços e da alocaçâo dos recursos necessários, de forma a assegurar o peÍÍeito

cumprimento do ajusté, dèvendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente

designados, na foima dôs artigos. 67 e 73 da Lêi n:8.666, de 1993, e do art. 6o do Decreto no 2.271, de 1997

7.5, O representente do Contratante deverá ter à experiência necessária para o acompanhamento e controle

da execuçâo dos serviços e do contrato.

7,6. A verifìcação ha adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos

neste Termo de Referència.

7.7. O Íìscal ou gestor do contrato, ao veriÍìcar que houve subdimensionamento da produtividade pactuadã'

sem perda da qüalidade na execugâo do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta
pÍomove a adequaçâo contratuai à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de

ãftera9ão dos valôres contratuais previstos no S 1o do artigo 65 da Lei no 8.666' de'1993.

7.8. Se Íor.o caso, a conformrdade do material a ser utilizado na execugâo dos servigos deverá ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relaçâo detalhada dos mesmos, de acordo

tom o estabelecido no Termo de ReÍerência e no contrato, informando as respectivas quantidades e

especiÍìcações técnicas, teis como: marca, qualidade e forma de uso.

7.g. O representante do Contralante deverá promover o registro das ocorrèncias veriÍicadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contÍatuais, conforme o disposto nos SS 1o e 20

do art.67 da Lei no 8.666, d€ 1993.

7,10. Os serviços deverâo ser executados com base nos parâmetros mÍnimos a estabelecidos no Termo de

ReÍerência.

\

.L

cLÁusuu orravn - DAs oBRtcAçoEs DA coNTRATADA

8.1. Constituem obrigaçÕes da CONTMTADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei n'8.666/93,
as seguintes:

8,1.1 . Obedecer às especificaçÕes constantes neste contrato,

80.1.2. ResponsabilizaÊse pela entrega do objeto, ressaltando que todas as despesas_de- Íansporte e

oútras necessárias ao cumprimento dè suas obrigaçóes serão de responsabilìdade da GONTRATADA;

8.Í.3. Realizar a entrega dentro do prazo estipulado na cláusula quinta deste contrato;

g.1.4. O retardamento não,lustificado na entrega do objeto considerar-se-á como inÍração contratual;

8.1.5. Resoonsabilizar-se pelos danos causados diÍetamente à Admin ou a terceiros,
Íeduzindo essa

8.1,6. Manter com a CONTRATANTE relação sempre formal, escrito, ressalvados os

entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverâo ser de

decoíentes de sua culpa ou dolo na execugâo deste contrato, não exclui
responsabilidade a fiscalizaçâo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

Píaça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE (

Fone: 3433-3636 E-mail: oeulista@Daulista. oe.oov. bÍ CNPJ:
53.401441.

10.408.839/0001- -$
,4fi0\y
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8.1.7, Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto deste contrato,
compreendidas todas as despesas incidentes . direta ou indiretamente no custo, inclusive os
previdenciários e fiscai!, tais como impostos ou taxas, tustos de deslocamento necessários ao
fornecimento dos bens objeto deste contrato;

8.1.8. Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigaçóes
assumidas, todas as condiçÕes de habilitação e qualilïcagão exigidas no Procesao no. 06í/2020'
consoante o que preceitua o lncl8o Xlll do artigo 55 da Loi no.8.666/93, atualizada.

8.1,9. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência.

8.1.'lO. Não permitir a utilizagão de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatoíze anos; nem pêrmitk a utilizagâo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, peÍigoso ou insalubre;

8,1.11, Manter durante toda a vigência do contrato,,em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condiçÕes de habilitagão e qualiÍìcaçáo.exigidas na licitação;

a.t.tz. úao se beneÍiciar da condição de optante pelo Simples Nacional, exceto para atividades de
' prestagão dê serviços previstas nos $$5o-B a 5o-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006;

8,1.13, Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contratò de prestação de serviços
mediante cessão de mâo de obra,'exceto para atividades previstes nos $$5o-B a so-E, do artigo 18, da
LC 123, de 2006, para Íns de exclusâo obrigatória do Simples Necional a contar do mês seguinte eo
da contratação, conforme previsáo do arl17, Xll, art.30, S1o, ll e do art. 31, ll, todos da LC í23, de
2006.

8.1.14. Apresentar ao CONTRATANTE comprovante de entÍega e recebimento do reÍerido coÌÍìunicado
à Receita Federal, no prazo de 05 (clnco) dias úteis contados da assinatura do contrato.

8,1.15. Fornecer os materiais e equipamentos, Íerramentas e utensÍlios necessários, na qualidade e
ouantidade esoecificadas neste Contrãto e Termo de Referência.

8.í.16. Os veÍculos deverão'atender as especificaçÕes constante neste Contrato e Termo de
RefeÍência:

8.1,17. O proponente deverá possuir seguro total inclusive para cobrir danos a terceiros, dos veÍculos
locados. As despesas Íìcarâo a cargo da CONTRATADA.

8.í.18. Reposigão dos velculos em caso de pane elétrica ou mecânica imediatamente.

8.1,19. Reposição dos veÍculos imediatamente em caso de colisão ou qualquer que inviabilize o uso do
vetcuto.

8.1,20 Manutenção preventiva e coíretiva quando necessário.

8.1.21 . Assistência técnice em todo Estado de PERNAMBUCO.

- DAS OBRIGAçOES DO CONTRATANTE

9.1. Constituem obrigaçÕes da GONTRATANTE:

9.1. Exercer a Íiscalizaçâo da execução do objeto contratado;

9.1,2. Tomar todas as providências necessárias ao fÌel cumprimenlo das contratuais;

9,1,3. EÍetuar o pagamento devido, na foÍma estabelecida na cláusula

Agamenon Magalhães, s/n, - Paulista/PE 1-441 .

Fone: 3433-3636 E-mail: 4[!9@1@p4ljg8g.gg[ CN PJ: 10.408.839/0001-
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g,1.4, Facilitar por todos os mêios ao cumprimento da execuçâo pela CoNTRATADA.T dando-lhe

acesso e promovendo o oom entenãiÀento entre seus Íuncionáriòs e empregados da CONTRATADA'

cumprindo com as obrigaçÕes pré-estabelecides;

9.í.5. Comunicar por escrito à CONÍMTADA qualquer irregularidade encontrada

g.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma lhe é destinada e'se as especificagôes sâo as

mesmas descritas no têrmo de referência do Proêes3o no' 06í/2020:

9.1.7,Comunicar'porescritoàCONTRATADAonãorecebimentodoobjeto'apontandoasrazÓesde
sua náo adequação aos termos contratuais;

9.1.8. O CONTRATANTE, é reservado o direito de' sem que de qualquer f"Pl t-"t-11lj:-,1pleìitude

dessa responsabitidade, exercei ã r*i. ãrpìã e comptdta nscâtizaião sobre o cumprimento das

especiÍicaçôes e condiçóes deste contrato;

9.1.9. Exigir o cumprimento de todas as obrigaçóes assumidas pela CONTRATADA' de acordo com

as clâusulas contratuais e os termos de sua proposÌa;

g..1,10. Exercer o acompanhamento e a Íìscalização dos serviços, por servidor especialmente

ã"riô-n.oó,ã"ãddo ;m ;egistro próprio as fathas detectadas, indicando dia, mês e ano, befi como o

nome dos empregados 
"u"ntuát,i"-ít" 

erwolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade

competente para as providèncias cabÍveis;

g.1.1í.. NotiÍìcar a GoNTRATADA por escrito da Ocorrência de eventuais imperfeiçóes no curso da

execuçâo dos serviços, Íixando ptazo ?a'a a sua correção;

9.1.12. Paoar à CONTRATADA o valor resultante da prestagão do servigo, no prazo e'condições

ã"iào"r"ciì'"t no Proce3so no. 061Ì2020 e inatrumonto contratuali

g.1.13, Efetuar as retençÕes tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CoNTRATADA

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAçÃO bOS SERVIçOS

10.,1 A execução dos serviços será realizada em todo o território do MllnicÍpio do Paulista e do terfitÓrio do

Estado pernambuco, durante zl tüniãe qü"t.) horas por dia, sste dia3 por semana, determinados pelo

Orgào, respeitanao as jornadas òe traOattio, deúendo a'CONTRATAD4 colocar à disposição, na sede do

CõúinlieHf e, as ambulâncial sem os motoristas, como também mairter reserva técnica da frota locada

À" n'f"f O" empresa no Estado-dt Pernambuco, tudo rigorosamente de acordo com as especifìcagôes

estabelecidas neste Termo de Referência.

10.2. A demanda do Órgâo tem como base as seguintes caractèrísticas:

10.2.1 O serviço deverá ser executado de acordo com o determinado neste Termo de Referència não

oúsJrvancia dóstas condiçóes impfióara na não aceitagão do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de

reclemação ou indenizaçáo por parte da inadimplente.

. 10,2.2,Os veÍculos locados deverâo está em perfeitas condições'

í0.2.3. Cada veÍculo deverá ter cobertura de seguro por conta da CONTRATADA

,t0.2.4. A manutengãó dos veÍculos correrá por conta da CONTRATADA, inclusive substituição de peças'

pneus e acessorlos.

10.2.5. O combustÍvel será por conta do CONTRAT

10.2,6.. Na documentação dos veÍculos locados' deverá
sendo permitidas sublocaçÕes.

o nome oa Contratada, nâo

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Pauli{ta/PE I

Fone: 3433-3636 E-mail: psu!s!A@pAg!]slaIggey.U CNPJ:
iEP53.401-441. \.
10.408.839/0001-1
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10.2,7. Certificado de Vistoria emitido pela Vigilância SanitáÍia do Münicipal ou Estadual, onde este deverá
ser afixado na área interna dos veÍculos.

10.2.8. Os velculos seráo aoresentados imediatamente. a partir da assinatura do contrato, ficando a
CONTRATADA na obrígatoriedade de atender essas solicitaçôes no prazo estipulado, e deverão estar
sempre em perfeita condiçÕes de uso e limpeza.

10.2,9. Nos casos de falhas mecânicas, manutenção corÍetiva e preventiva dos veÍculos, a CONTRATADA
fìca obriqada a substituir imediatamente o veiculo poÍ outro com as mesmas caracteÍÍsticas e condições
contrataãas NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS, CiCTTNO DA AREA DO GRANDE RECIFE.

10,2,10. No preço deverão estar incluÍdos todos os custos como: franquia livre sem limitês de
quilometragem, seguro obrigatório, seguro com cobertura total, manutençáo, IPVA, licenciamento, tributos,
adesivagem e quaisquer óutras despesas que se fizerem necessárias à execuçâo dos serviços, encargos
fìscais e comerciais que ficarão a cargo da CONTRATAOA.

í0.2.11. O CONTMTANTE designará servidor para proceder à Íiscalizaçâo e acompanhamento da

execução do contrato, devendo o me6mo anotaí em Íegistro próprio todas as ocorrências a ela relativas,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, e entregará à

Administração em até 02 (dois) dlas útols anteriores ao término do mès em curso.

4,2,12. Oserviço executado estará sujeito à eceitaçâo plena do Contratante que, se for o caso, re,leitará ou

aceitarâ defìnititamente, mediante laudo de inspeçâo, inclusive Íicando a Contratada obrigada a substituir
imediatamente o velculo por outro, caso o mesmo esteja irnpossibilitado de prestar os serviços objeto deste
Termo de Referência.

í0.2.13. O CONTRATANTE designará um servidor, cujo propósito çerá o acompanhamento da execugão

do contrato e a conferêhcia das parcelas executadas com as especiÍicaçôes contidas no Termo de

Referência. Caso o serviço executado esteja de acordo com aquele instrumento, a Comissâo emitirá o

Termo de Recebimento Definitivo; entretanto, se estiver em desacordo, rejeitará o recebimento do mesmo.

10.2.14. A CONTRATADA ficará obrigada a substituir de imediato, sem ônus para ao CONTRATANTE, o
que vier a ser recusado.

10.2.1õ. O veiculo deverá ter no máximo 03 (três) anos de uso.

cLÁusull oÉcrul - DAs coNDrçÕEs DE HAB|LITAçÃo

10.1. A CONTRATADA Íìca obrigada a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condiçÕes

de habilitaçáo e qualiÍicação exigidas no Proc€sso no. 06í/2020, em compatibilidade com as obrigaçÕes por

ele assumidas.

11.3, A rescisâo de que trata o item 11.2 inciso I desta cláusula, acarreta as
prejuízo das sanções previstas nestê contrato e na Loi Fedoral no 8.666/93'

1 1.1. O descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condição deste contrato, assim como a execução

do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condiçóes, dará direito ao

CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer

direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam

de acordo com as prescriçÕes ora pactuadas.

11.2, Este contrato poderá ser rescindido:

| - por ato UNILATERAL da cONTRATAiitTE, nos casos dos incisos la xll e XVll do art.78 da Lei

Fsderal n.o 8,666/93, atualizada;
ll - AMIGAVELMENTE, por acoÍdo entre as partes, reduzido a termo no processo de

que haja conveniência para a Adminìstração;
lll - JUDICIALMENTE, nos termos da legislaçáo.

Praça Agamenon , s/n, Centro -
Fone: 3433-3636 E-mail: oaulista(ôoaulista. oe.qov. br CNP

desde
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a) Retençâo dos créditos decorrentes deste contrato até o limite dos prejuízos causados à

CONTRATANTE;
b)'Assunção imediata do ob.leto deste contrato pela CONTRATANTE, no estado e local em que se

encontrar;
c) Execugão da garantia contratual, se houver, parâ ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores

das multas e indenizaçÕes a ela devidos.

ctÁusute oÉcrua secunol - pENALIDADES

12.1. A CONTRATADA que, no decorrer da contratação, cometer qualquer das infraçÕes previstas na Lei no

8.666, de 1993, e na Lei n" 10.520, de 2002, sem prejuÍzo da responsabilidade civil e criminal, ficará sujeita
âs seguintes sançÕes:

12.1.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem preJulzos

signifÌcativos ao objeto da conÍatação;

12.1,2. Multa moratória de até'1 % (um) poÍ cento por dia de atraso injustificado sobre o valor da

contrataçáo, até o limite de 10 (dez) dias;

12.1.3. lrlulta compensatória de até 20 % (vinte) por cento sobre o valor total do contÍato, no caso de

' inexecuçáo total,

'l.2.'1.4, Em caso de inexecução parcial, a multa compensatórie, no mesmo percentual do subitem ecima,

será aplicada de Íorma proporcional à obrigação inadimplida;

12.1 .5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o (a) SECRETARIA DE SAUDE, pelo prazo

de até dois anos:

12.1.6. lmpedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal consequente
descredenciamento do Registro Cadastral do MunicÍpio, pelo prazo de até cinco anos;

,2.1,7. Declaaçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçâo Pública Munlcipal,
enquanto perduÍarem os motivos determinantes da punìçâo ou até que seja promovidâ a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTMTADA

. ressaÍcir a AdminisÍação pelos prejuizos causados;

12.2. A aplicaçâo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

asseguÍará o contraditório e a ampla defesa, observando-se no que couber as disposiçóes da Lei no 8.666,
de 1993.

12.3. A autoridade competente, na aplicaçâo das sanções, levará em consideraçáo a gravidade da conduta
do infrator, o ca[áter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observedo o principio

da proporcionalidade.

12,4, As sançÕes aqui previstas são independentes entÍe si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das

multas, cumulativamente, sem pÍejuÍzo de outras medidas cabÍveis.

12.5. As penalidades previstas nos subitens 9.1.1 a 9.1.7 importarâo na inclusâo da contratada no CãdasÍo
de FornecedoÍes lmpedidos de licitar e Contratar com o MunicÍpio de Paulista/PE

ctÁusutl oÉctua tencetm - Do vtsro oA AssEssoRlA JURÍDIcA

1, Este oresente contrato terá o visto de Assêssoria JurÍdica da CONTRATANTE,
no parágrafo único do art. 38 da Lei n o 8,656/93.

cLÁusuLA pÉcrMA QUARTA - Do suPoRTE LEGAL

'14.1, Paía execução do presente contrato bem como para a regulação dos casos
no 8.666 de 21106193, a Lei no 8.883 de 08/06/94, a L€i no 9.648 de 27105198

no 13.979/2020.

Praça Magalhães, s/n,

de acoroo com o

Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@oaulista.pe.oov. br CNPJ: 10.408
-441.
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clÁusulR oÉcrrvrl eurxrl - DAS orsposrçoES FrNArs

15.1. Aplicar-se-á a Lei Federal no 8666/93, com suas posteriores modificaçÕes, nos casos omissos
presente contrato.

tS.Z. Ê. competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, o Foro da Comarca
Paulista/PE, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

do

do

E, para flrmeza e como
em 04 (quatro) vias de
e achado conforme, vai

de assim haverem entre siajustado e contratado, Íoi lavrado o presente contrato
teor e forma, uma das quais se destina à CONTRATADA, o qual depois de lido

pelas partes contratantes.

Paulista, 07 de abril de 2020.

Bernart

ïrrlat,37470

Locação De Máquinas Equipamentos

Contratada



EXTRATO DO CONTRATO O8O /2020

CoNTRATO N" 080/2020
PROCESSO LICITATóruO NO I 06\ I2O2O

MODALIDADE: Dispensa n' 01 l/2020
PORTARIA DA CPL: Portaria n'.07812020, datada de 2l dejaneirode2020
FUNDAMENTAÇÃO t BCII-: Artigo 4", da Lei Federal no 13.97912020

CoNTRATADA: MEDLIFE LOCAcÁO nn rrlÁQUlXls EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF: n' 29.932.9221000 l -19
oBJETo: coNTRÁTAçÃo DE EMPRESA pARÁ LocAÇÃo DE AMBULÂNcrAs url sEM coNDUToREs, PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DA PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE.
vALOR ToTAL: R$ | 80.000,00 (cento e oitents mil reais)
NOTA DE EMPENHO: 2020-769
Atividade: 4521 - Enfrentamento da Emergência CONVID-19
Elemeoto: 3390,39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte; 12130000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Estadual

PRAZO(S): Vigência 06 (seis) meses, contados da assinatura do instÍumento contratual, de 07 de abril de 2020 a 06 de outubro de

2020.
ASSINATU RÁ: 07 t04 / 2020

Fsbisna Dsmo Bens

O DE SERVIDOR PARA

Fsbirnr Drmo B€rrart, Secretária Municipal de Saúde, através do pr€sente instrumento, designa o Servidor infra-assinado, como

responsávcl pelo Acompadhamento e Fiscalizâção do presente CohtrÀto, na forma dos AÍt.67 e 73 da Lei n' E.666/93, devendo

informar à Administração sobre eventuais vÍcios e irregularidades, propor soluções e sanções que entender cabível para a

regularização das faltas e defeitos observados, conforme dispostos no contrato referido.

O servidor declara neste ato estar ciente de sua indicação,.bem como de suas funções, de aoordo com a lei no 8.666/93 ou aos termos

e cláusulas do contÍato supracitado, sujeitendo-se às sanções previstas na referida Lei c nos regulamentos pÍóPrios, sem pÍejuízo dâs

rcsponsabilidades qdministÍativas, civil e criminâl por culpa ou dolò tenha dado causa.

PUBLICAçÃO NO DIÁRIO OFICTÂL

D.o.M.E.pF.tQa/Ç6,4dDD.o.u: / / .D.o.E.PE(cEPE)t I t

@kr#
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Praça Agamenon Magalhâes, s/n -PE 53.4011441. ':(lFone 3433-0072 E-mail: oaulista@paulista. pe.qov. bÍ CNPJ í 0.408.839/0001-í 7

Ciente: Servidor/Fiscql
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u'ï, , Fundo de saúde da cidade do paulista - cNpJ: 09.2si .11stooo1-23

filffiÏfl Fundo de Saúde da Cidade do pautista
,ffi"dï; Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 769

Data: 07104t2020 Anexo: 0 Valor: 180.000,00

Órgão: 1B SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unid.Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid.Gestora. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 10 122 2904

No da Ficha: 1719
APERFEIçOAMENTO DA ATENçÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op. Esp: 452 1 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊruCIN COVID-1 9

Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç. 0099 sEM APLTCAçÃO
Fonte de Rec.: 12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadr

SubElem. Emp.: 074 ouTRos sERVrÇos DE TERCETROS, PESSOA JURÍDtCA
Fonte de Recurso (TCE) 37-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do êoverno Federal - Bloco

Aditivo No

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

No Licitação

Data Inicial

No Contrato Data Homologação

Data Final

Favorec.. 35197 MEDLIFE LOCAÇÃO DE MAQUTNAS E EQUTPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 29.932.922t0001 -1 9 Insc. Mun:

ldent.:
Endereco: RUA BOM JESUS. SALA 0301. 183'

Insc. Estadual:

Bairro: RECIFE
CEP: 50.030-170

Cód.Banco:033 Agência:

Cidade: RECIFE
Fone:8132227482

3757 -X CIC: 130079389 -
Fax:

Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total

coNT. p.J. pt LocAÇÃo DE AMBULÂNCTAS r.iTr, SEM
CONDUTORES, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU
PÂTII ISTA.PE. NESTE MOMENTO DE PANDEMIA DO
coRoNAVÍRUS (COVTD l9), TAL CONTRATAÇÃO ESTÁ
DESTINADA AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE
SAÚDE PUBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS CONF. LEI FED. N' I3.979, DE
06102/20Z0, ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N" 926, DE
2OIO3I2O. CF.OFICIO 25612020- CPL E PARECER SAJ/DP N'
107t202b. (PARA CONFECÇÃO DE CONTRATO).
VALOR CONF. OF.256120.

SubAções

ValorEmpenhado/-\ 180.000,00

'eseftel'asìf'aii? uiaP gY* ,Je Saúde

Saldo Ant. Orç. 240.000,00

Jessica Gonçalves Costa

Agente Orçamentário

Pessoa Atesto Liouidacão:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Atual 60.000,00

7eq
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