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corurnnrlçÃo DE EMeRESA ESPEctALIZADA
pARA opennçÃo E cesrÃo TNTEGRADA DE
SERVIçO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO PARA
pEssoAs cou REsrntçÃo DE MoBtLtDADE ou EM
TRATAMENTo mÉotco, A FtM DE ATENDER As
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
seúoe DE pAULtsrA/pE, euE cELEBRAM o
nnuutcÍpto Do pAULrsrA, E A EMpRESA URJA
socrAL - TEcNoLocrA, cesrÃo e oeennçÃo
LTDA., NA FORMA ABAIXO:

O lvtUttlCíplo DO PAULISTA, pessoa jurÍdica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon
Magalháes, s/no, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o no 10.408.839/0001-17, por meio do
Fundo Munrc:ìpal de Saúde, instituÍdo sob o CNPJ n" 09.251 .11510001-23, com sede à Rua Cleto Campelo,
no 59, Centro, Paulista/PE, neste ato representado, nos termos do Decreto Municipal no 2012017, pela
Secretária de Saúde, nomeada através da Portaria n'00212017, Sra. Fabiana Damo BernaÉ, brasileira,
divorciada, odontologa, inscrita no CRO-PE sob o no PE-CD-9160, portadora Cédula de ldentidade no

7.032.504 SDS/PE inscrito no CPF/MF sob o no 059.682.224-33, residente e domiciliada na cidade de
Recife/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CoNTRATADA: URJA SOCTAL - TECNOLOGTA, GESTÃO E OPERAçÃO UrOl., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.883.22110001-02, com sede à Rua doApolo, 181, Sala ME
16, Bairro do Recife, Recife/PE, neste ato representada por seus sócios administradores, Sr. Waldemar
Farias da Silva Júnior, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de ldentidade no 2.497.210
SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o no 459.288.354-34, residente e domiciliado à Rua José Luiz da Silveira,
no 170, Apt. 1802, Espinhêiro, CEP 52.020-16, Recife/PE, Sr. João Agripino de Vasconcelos de Maia
Fifho, brasileiro, casado, analista de sistemas, Portador da Cédula de ldentidade no 4.121.721 SSP/PE,
inscrito no CPF/MF sob o no 659.843.404-10, residente e domiciliado à Rua Guedes Pereira, no 105, Apt
302, Casa Amarela, CEP 52,060-150, Recife/PE, Sr. Marco Aurélio da Silva, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Cédula de ldentidade RG n" 2.(97.642 SDS/PE, inscrito no
CPF/MF sob o no 499.415.344-20, residente e domiciliado à Rua Jacobina, no 121, Apt. 902, Graças, CEP
52.011-180, Recife/PE, doravante denominada CONTRATADA, doravante denominado CONTRATADA,
têm entre si justo e avençado o presente instrumento contratual, de acordo com o Processo no 04812020,
Pregão Eletrônico no 006/2020, da proposta de preços da CONTRATADA e mediante as seguintes
cláusulas e condições que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus
sucessores, com observância das disposições contidas na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos de direito
público e, supletivamente, os princÍpios da teoria geral dos contratos e as disposiçÕes de direito privado.

CLÁUSULA PRIMEIRA . DA FUNDAMENTAçÃO

1.1. Consubstanciado nos termos da Lei no. 10.520, de 17 de julho de 2002,Lei Complementar 147 de 17

de agosto de2014, Decreto Federal 3.555 de 08 de agosto de 2000, becreto Municipal no 040/2013, e,

subsidiariamente a Lei 8.666 de21 dejunho de 1993, e suas alteraçÕes posterior, bem como pelas normas
e condiçóes estabelecidas, e face à classificação das propostas apresentadas no Pregão, publicado no

DlÁRlO OFICIAL DA AMUPE, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas
que em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito
público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão
eletrônico do tipo MENOR PREçO GLOBAL, elaborado pelo pregoeiro e equipe, instituÍda por meio da

Portaria no 07912020 do dia 2110112020.

cLÁusuLA SEGUNDA - DISPOSIçOeS pnettMlNARES

2.1. Integram o presente contrato os seguintes documentos:

a) Edital do Pregão Eletrônico no 006/2020, com todos os seus Anexos;Qz
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Valor Empenhado: R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)

Nota de Empenho n'2020-000000975
Atividade: 4511 - Desenvolvimento e Qualifìcação da Rede Especializada em Saúde

Elemento: 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Fonte: 121 10000 - Receita's de lmpostos e de Transferências de lmpostos - SaÚde

Valor Empenhado: R$ 1.000,00 (qq mil reais)

se a emitir os respectivos empenhos suplementares.

cLÁUSULA eUtNTA - DO vALOR cONTRATADO E DA DESCRIçÃO DOS SERVIçOS

S.1. O valor do presente contrato é de R$ Z.iaC.ggS,A8 (dois milhões cento e oitenta e quatro mil
novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), conforme proposta da contratada.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURíDICOS

b) A solicitaçáo da Secretaria de Saude para lavratura deste instrumento'contratual, exarada no Oficlo
no 7451202O - SAHGAB/SMS, juntamente com seus respectivos anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA. DO OBJETO

3.í. Constitui objeto deste contrato a oPERAçÃO E GESTÃO INTEGRADA DE SERVIçO DE

TRANspoRTE E-spEctALtzADo PARA pEssoAs coM RESTRIçÃo DE MoBILIDADE oU EM

TRATAMENTO MÉDICO, A FtM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAúDE DE PAULISTA-PE, de acordo com as especificaçóes e nas respectivas quantidades em

conformidade com o Termo de Referência do Processo no. 04812020.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRN

4.í As despesas para o pagamento da presente contratação serão decorrentes das seguintes dotaçôes

orçamentárias:

Nota de Empenho no

Atividade: 4511 - Desenvolvimento e Qualificação da'Rede Especializada em SaÚde

Elemento: 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte:12140000-TransferênciasFundoaFundodeRecursosdoSUSProvenientesdoGovernoFederal

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53'401-441.
E-mail: sai@paulista.pe qov.br CNPJ 10.408 839/0001-17

RENAULT/

MASTER
MINIBUS

161

EXECUTIVE
2.316V

Veículo não adaptado, com

combustível e adesivado

RENAULT/
MASTER

EXTRA
FURGÃO
2.3 16V

Veículo adaptado, com

combustivel e adesivado

75.917,16

Motorista categoria "D", curso de

APH, incluso obrigaçôes sociais

taxas, impostos e conjunto de

@

DESCRTçÃO UNIDADE QTD.

VALORES (R

UNITARIO
íRSì

TOTAL
MENSAL íR$)

TOTAL
ANUAL íR$)

Veiculo/Mês 19,972,96 59.918,88 719.026,56

Veículo/Mês 1 21.991,95 21.991,95 263.903,40

Motorista/
turno

12 N/A 6,326,43 911.005,92

Módulo de Monitoramento
ívciculo inclrri disoositivo móvel)

Und / Mês 4 N/A 6.063,75 24.255,00 ;pflJgo
2.184.995,88
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5.2. A contratação do presente objeto abrangerá os seguintes serviços:

Serviço 1 - Disponibilização e Operaçâo de Veículo Não Adaptado para o Serviço Especial de

Transporte
Serviço 2 - Disponibilização e Operação de Veículo Adaptado para o Serviço Especial de

Transporte;
c) Serviço 3 - Gestão do Serviço Especìal de Transporte,

5.3. Serviço 1.- Disponibitização e Operação de Veículo Não Adaptado para o Sgrviço Especial de
Transporte.

5.3.í. Consiste o Serviço 1 na disponibilização de veÍculo novo, zero quilÔmetros, do tipo van, com

capacidade mÍnima paia 15 passageiros, sendo obedecidos os critérios de especificação técnica do

TR do Processo no.04812020, e operá-lo na execução do Serviço social de Transporte durante a

vigència deste contrato.

5.3.2. Para realizaçâo deste Serviço 1 serâo realizadas as s.eguintes atividades:

a) Disponibilizaçâo de veÍculo novo, zero quilômetros, do tipo van, com capacidade mÍnima para 15

passageiros e 01(um) motorista, para realizar o atendimento aos usuários do serviço especial em até

20 (vinte) dias corridos após a solicitaçáo do serviço e,

b) Adequação do Layout externo do veÍculo disponibilizado, mediante a Produção dos adesivos para

o veÍcuÍo, conforme especificações.

5.3.3. Para a manutenção do veÍculo disponibilizado, deverá a CONTRATADA:

a) Garantir que todos os veÍculos disponibilizados estejam rodando em perfeitas condiçÕes;

b) Realizar reparos em caso de avarias nos v.eÍculos disponibilizados;
c) Realizar manutençâo preventiva, conforme plano de manutençÕes definido pelo fabricante;

d) Realizar as manutençôes corretivas assim que o problema for constatado, viabilizando o retorno à

operação do referido veÍculo disponibilizado, conforme SLA definido e descrito no item 5 da

Infraestrutura e Acordo de NÍvel de Serviço (SLA) do termo de referência do Processo no.

o48t2020;
e) Tratar pendências e problemas ocorridos como veículos disponibilizados;
fi Acompanhar e relatar todo e qualquer serviço relacionado aos veículos disponibilizados, para fins

de relatórios gerenciais;
g) Garantir a substituiçâo dos veÍculos disponibilizadqs por veículos novos a cada 03 (três) anos.

5.3.4. Para a operacionalizaçâo do veÍculo disponibilizado, deverá a CONTRATADA:

a) Iniciar a prestação do serviço em até 20 (vinte) dias corridos após a assinâtura deste contrato e' 
ampliá-lo conforme demanda e solicitação da GONTRATANTE de acordo com as quantidades

. previstas neste contrato;
b) bonsiderar que cada veÍculo percorrerá em média 350 quilômetros por dia, de segunda à sábado,

estando o combustÍvela cargo da GONTRATADA;
c) Óisponibilizar dispositivo móvel, com plano de acesso à Internet e comunicaçâo, para coletar os

dados dos usuários durante a Êalizaçâo do serviço, com tecnologia adequada paÍa

funcionamento com cartÕes inteligentes;
d) Real2ar o atendimento às viageás solicitadas pelos usuários dentro do prazo máximo de até 4

semanas contadas do credenciamejnto junto ao Serviço Especial de Transporte, desde que haja

disponibilidade de vagas nas rotas em curso;
e) Conduzir os veÍculos-de acordo com os roteiros pré-estabelecidos, desde que compreendidos no

horário de funcionamento do serviço, que será de segunda a sábado, das 04:00 às 22:00 h;

0 Coletar os roteiros de percurso periodicamente de acordo com o definido pelos processos

operacionais e apoiar os usuários do serviço sempre que necessário.

5.3.5. Na disponibilização de recursos humanos de
CONTRATADA:

à operacion alizaçâo do serviço, deverá à

a) Disponibilizar motoristas, considerando o horário de funcionamento-do serviço,' 
habilitação com categoria tipo D, curso APH (ATENDIMENTO PRÉ-HOSPIÏA

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441,
É-mail: sai@paulista. oe.qov. br CN PJ 1 0.408.839/0001 -1 7
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para conduzir velculos dispon ibilizados e que apresentem comportamento adequado para lidar

com o público a ser atendido e capacidade de interagir com os sistemas informatizados ao longo

da vigència deste contrato

5.2.6. Para a operacionalização da garagem para guarda de todos os veÍculos disponibilizados, deverâ a

CONTRATADA:

@

Organizar e guardar os veÍculos disponibilizados em garagem prÔprla;

Organizar a guarda, logÍstica diária de separaçãJ e entrega dos insumos de contÍole da operaçâo

doierviço, cómo a escãla dos veÍculos atrelados a um dispositivo móvel e outros instrumentos de

controle definidos conforme processo operacionais do Serviço Especial de Transporte;
Acompanhar as saldas e chegadas de todos os veículos disponibilizados;
Realizar a limpeza completa (lavagem e aspiração) de todos oS veÍculos disponibilizados

semanalmente.

5,3.2. Os veÍculos referidos neste item sâo de propriedade da CONTRATADA e devem ser utilizados para

execuçâo Serviço Especial de Transporte previsto durante a vigênèia deste contrato

5.4. Seniigo 2 - Dlsponlbillzação e operação de voÍculo Adaptado paÍa o soÍvlço Especlal de

Tranrportê.

5.4.1. Consiste o Serviço 2 na disponibilização o, do tipo van,

adaptado para 3 (hês) cadeirantes e I (quátro os critéÍios de

espàciRcaiao técniòa, e operáio na execuçáo do Íante a vigência

do contrato.

5.4,2. Para realizaçâo deste Serviço 2,serão realizadas as seguintes atividades:

a) Disponibilizaçâo de veÍculo novo, zero quilômetro, do tipo van, adaptado para 3 (três)

cadeirantes, 4 (quatro) passageiros e 1 (um) motoristâ, Pa'a rcalizet o atendimênto aos

usuários do serviço espécial em até +5 (quarenta e cinco) dias corridos após a solicitaçáo

do serviço e,
b) Adequa;áo do Layout externo do veículo disponibilizado, mediante â Produção dos

adesivos para o velculo conforme especificaçôes

5.4.3. Para a manutenção do veículo disponrbilizado, dêverá a CONTRATADA:

a) Garantir que todos os velculos disponibilizados estejam rodando em perfeitas condiçôesi

bl Realizar reparos em caso de avaries nos veÍculos disponibilizados;
ci Realizar manutenção preventiva conforme plano de manutençôes definido pelo fabricânte;

di Realizar as manuiençÕes corietivas assim que o problema for constatado, viabilizando o

retorno à operação dò reÍerido veÍculo disponibilizado, conforme SLA defìnido e descrito no

item 5 da infraèstrutura e Acordo de Nível de Serviço (SLA) do termo de referência do

Proceaao no, 048/2020,
el Tratar pendências e problemas ocorridos como veÍculos disponibilizados;
Íl Acompanhar e relatar todo e quAlquer serviço relacionado aos veículos disponibilizados,

para íins de relatórios gerenciais.
g) barantir a substituiçâó dos veÍculos disponibilizados, por veÍculos novos a cada 03 (três)

anos.

5.4.4. PaÊ a operacionalização do veÍculo disponibilizado, deverá a CONTRATAOA:

a) iniciar a prestação do serviço em até 20 (vinte) dias corridos após a assinatura dêste

contrato è amoliá-to conforme demanda e solicitação da CONTRATADA e de acordo com

b)

0)

as quantidades previstas neste contrato;
b) Disponibiìizar dispositivo móvel, com plano de acesso à Internet e comunicação, para' 

coletar os dados dos usuários durante a realizaçâo do serviço, com tecnologia adequada
para funcionamento com cartôes inteligentes;

c) Realizar o atendimento às viagens solicitadas pelos usuários dentro do

até 4 semanes contadas do credenciamento junto ao SeNiço Especial de T
que haja disponibilidade de vagas nas rotas em curso; Õ ,

\-/
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d) Conduzir os veiculos de acordo com os roteiros pré-estabelecidos, desde que
compreendidos no horário de funcionamento do serviço, que será de segunda a sábado,
das 06:00 às 22:00 h:

e) Coletar os roteiros de percurso periodicamente de acordo com o definido pelos processos
operacionais e apoiar os usuários do serviço sempre que necessârio

5.4.5. Na dispon ibilizaçáo de ÍecuÍsos humanos de apoio à operacionalizaçáo do serviço, deverá a

CONTRATADA:

a) Disponibilizar motoristas, considerando o horáno de funcionamento do serviço, com carteira
de habilitaçáo com categoria tìpo D, possuir curso APH (ATENDIMENTO PRE-
HOSPITALAR) com carga horária mÍnima de 20 horas, habilitados para conduzir veÍculos
disponìbilizados e que apresentem comportamento adequado para lidar com o público a ser
atendido e capacidade de inteÍagiÍ com os sistemas informatizados ao longo da vigência
deste contrato.

5.4.6. Para a operacionalização da garagem para guarda de todos os veículos dispon ibilizados,
deverá a CONTRATADA:

a) Organizar e guardar os veículos disponibilizados em garagem própria,
b) Organizar a guarda, logística diária de separação e entrega dos insumos de controle da

opeÍaçâo do serviço, como a escala dos veículos atrelados a um drspositivo móvel e outros
instrumentos de controle deflnidos conforme processos operacionais do Serviço Especial de
Transporte;

c) Acompanhar as saÍdas e chegadas de todos os veÍculos disponibilizados;
d) Realizar a limpeza completa (lavagem e aspiraçâo) de todos os veículos disponibilizados

semanatmente.

5,4.7. Os veículos Íeferidos neste item são de oropriedade da CONTMTADA e devem ser utilizados
para execução serviço especial de transporte previsto durante a vigência do contrato

5,5. Ssrviço 3 - Gestão de Serviço Especial dê Transporte

5.5.1. Este serviço contempla, para cada veículo gerido, a gestão dos cadastros dos usuários
transportados, disponibilização da solução embaÍcada, a roteirização do serviço e a gestão da
operaçáo de tÍansporte através de uma Central de Monitoramento Operacional - CMO, com a
identtÍicação dos usuários transportados e acompanhamento da utilização das Íotas realizadas.

5.5.2. Para realização do serviço 3 devem ser realizadas as seguintes atividades:

a) Disponibilizaçáo de processos automatizados de apoio ao serviço especial de transporte com
uso de solução informatizada, possibilitando:

L A solicitação de cadastro por parte dos candidatos a usuários, veículos, planos de
viagens e equipe de operação do serviço, através da Assistente Social da
Secretaria de Saúde, que registra em foÍmulários online especíÍlcos, com as
informagóes mínimas:dados pessoais do candidato (ex: NlS, CPF, RG, endereço,
baiÍro, região de atendimento, idade, sexo, Íllhos, idade dos filhos, nome da mãe,
nome do pai, ponto de reÍerência, etc.), em modelo compatÍvel com o CADUNICO
Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social, bem como os dados
diretamente ligados ao programa (renda familtar, destino, periodicidade, etc.) e
demais dados que sejam necessários à qualificagáo do candidato ao uso do serviço;

ll. Registro do laudo médico, quando necessário, com dados que qualiÍcam a
enfermidade, severidade, conclusão do laudo, foto do usuário e demais dados
considerados necessários,

lll. Manutenção do cadastro visando manter atualizados os dados de cadastro e dados
diretamente ligados ao serviço;

lV, Complementação das informaçóes cadastrais e a validaçáo dos dados
com base nos critérios. de elegibilidade do serviço, feitas pelos
monitorar o processo de cadastramento, /\

NJ'
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V. Manutençâo de destinos no roteiro dos usuário6, baseada em solugáo informatizada
para otsposilivo móvel e funcionamento com cartôes inteligentes. Esta soluçâo deve
permitir: (i) o uso através de dispositivos móveis por parte do condutor do veículo e
usuário do serviço, portadores de cartóes inteligentes autorizados pafe uso do
serviço; (ii) o recebimento diário ou em outra periodicidade conÍigurável des rotas a

serem cumpridas pela van diretamente no dispositivo móvel; (iii) o registro em
tempo Íeel da entrada e saÍda dos condutores das vans através de cartâo
inteiigente; (iv) o registro em tempo real da entrada e saÍda dos usuários através be
cartllo inteligente; (v) o registro de ocorrências relevantes na execuçâo da rota (ex:

Íalta de usuário, tumulto dentro da van, atraso considerável em funÉo de trânsito,
etc); (vi) a transmissão e a recepçáo dos dados registrados no dispositivo mÔvel e

nos servidores do sistema entre os bancos de dados em execuÉo nesses 2
ambientes em tempo real ou em periodicidade configurável; e,(vii) a definição de
parâmetros para configuração dos dispositivos móveis através de módulo em
execução na CentÍal de Monitoramento,

b) Gestáo do cadastro dos usuários, com informaçóes de origem, destino e a periodicidade do

servlço;
c) DigitalizaÉo de todos os documentos dos usuários em soluçáo integrada com o cadastro dos

mesmos;
dl Roteirização do serviço com apoio de soluÉo informatizada;
e) lmplementaçáo de soluçáo embarcada para suporte ao controle de rota e monitoramento dos

usuários e do veículo monitoÍado paê a Íeelizaçâo do serviço especial de transporte;

0 Gestão da operaÉo através de Central de Monitoramento do Serviço Especial de Transporte,
oossibilitando:

L Monitorar em tempo real as rotas em curso, a localização e pontualidade do veÍculo,

bem como os usuários durante o atendimento, classificando-os como aguardando
embarque, embarcado ou desembarcado;

ll, Programas rotas e a visualizar escala dos condutores;
lll, Monitorar a qualidade de atendimento dos motoristas;
lV. Gerar relatórios gerenciais baseados em indicadores;
V. Realizaçâo de reuniôes sistemáticas de acompanhamento com gestores da

Secretaria de Saúde e dos demais órgãos envolvidos na prestaçáo do serviço
especial de transporte:

Vl. Gestão da atualização e realizaÉo de ãiustes nos processos, instÍumentos e
ferramentas informatizadas sempre que considerado necessário pela SecretiaÍia de

Saúde;
Vll. Realizar 'backup" e fornecer informaçóes sempre que solicitados;
Vlll. Todas as iÍÚormaçóes são de posse da CONTRATADA, mesmo após o término

deste contrato.

CúUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO

6.í. O pagamento dos serviços será realizado em parcelas mensais, Íaturadas mediante e entrega do

produto R;latório Mensal dé Prestação do Serviço de Operação e Gestâo do Serviço Especial de

Transporte.

6.2. A CONTRATANTE providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste contrato.

6.3. O pagamento será efetuado de acordo com a quantidade de veÍculos contratada e com a apresentaçáo

da Nota Èiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando a

execuçâo do objeto deste contrato.

6.4. A CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo

com as especiÍicaçÕes constantes no Termo de Referència do Procesgo n", 0481202'.-,.Lï

Praça Agamenon Magalhães, s/n, CentÍo - Paulista/PE CEP 53 401441.
E-mail: sai@oaulista. oe.aov. br CNPJ 10 408.839/000'1-17
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cLÁusuLA sÉTrMA - DAs coNDrçÕEs oe HlerLrraçÃo

7.1. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condiçÕes
de habilitação e qualiÍicaçâo exigidas no Processo no.04812020, em compatibilidade com as obrigaçÕes
oor ele assumidas

cLÁusuu orrAvA - Do vtsro DA AssEssoRrA JURíDrcÂ

8.1. O presente contrato terá o visto da Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, de acordo com o
estabelecido no parágrafo único do aÍt. 38 da Lei n'8.666/93.

CLAUSULA NONA - OO SUPORTE LEGAL

9.'t, Para execução do presente contrato bem como paÍa a regulação dos casos omtssos, aplicar-se-á e Lei
no 8.666 de 21106/93, a Lei no 8.883 de 0806/94, a Lei no 9.648 de 2705/98 e a legislação especifica
pertrnente à matéria

clÁusuu oÉcrrun - Do pRAzo DE vrcÊNctA

10.1. Este contrato terá a sua vigência Ílxada em 12 ldozel meses, contados a parlir de í í dê agosto de 2020 e

'lO de agosto de 2021, conforme solicitado através do oflcio no 74512020 - SAF/GAB/SMS, podendo ser
prorrogado, na hipótese do Aí. 57, inciso lV, da Loi 8.666/1993, de 21 de junho de '1993, mediante a celebÍaçáo
de termo aditrvo.

CI-ÁUSUU DÉC|MA pRtMEtRA - DA TNFRAESTRUTURA, DAS ESPECIFIGAçÕES rÉCrutCaS oOS
vEícuLos E DA opERAçÃo E cEsrÃo Do TRANSPoRTE

11,1 O detalhamento das condiçÕes deste item encontra-se descritas no Termo de referência do Edital do

Processo n',04812020

ctÁusuu DÉctMA sEGUNDA - Do REcEBtMENTo Dos PRoouros E suA FlscALlzAçÃo

12.1. A CONTRATADA comprovar a execução dos serviços realizados de Operaçáo e Gestão do
Transporte Especial através da entrega à Secretana de Saúde do produto intituledo de Reletório Mensal
com NOME E CPF dos pacientes de Prestação do Serviço de OpeÍação e Gestão do Serviço Especial
de Transporte

12.2. Este produto conterá a descrição dos serviços realizados, os registÍos de ocorrências e problemas

veriÍlcados, registÍos e indicadores da central de monitoramento.

12,3, A fiscalizaçáo do objeto deste contrato será exercida pela CONTRATANTE por meio de unidade
comoetente na forma que lhe convier,

12,4, A CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma Íestringir a plenitude dessa

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fìscalizaçãoi

12.5. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a

responsabilidade da CONTRATADA, na peíeita execução de suas tarefas.

cLÁusuLA oÉcrMA TERcE|RA - DAs oBRtcAçóEs DA CoNTRATADA

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

' ,f 3.,1.1. Estabelecer uma coordenaçào pa.a interlocução sistemática junto à Secretaria de Saúde do

MunicÍpio do Paulista/PE e Equipe Técnica designada pela CONTRATANTE para o

acompanhamento dos serviços contratados,

13.1.2. Zelar pelos princÍpios éticos, técnicos, políticos e metodolÓgicos fixados
Referência do Processo n". O4812020,ç t ,

'J<a

PÍaçâ Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53 401441.
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13.1.3. Disponibilizar quadro têcnico qualificado para o desenvolvimento das atividades;

13.1.4. Responder pela execução flsica e financeira dos servlços contratados;
13.1.5. Reunir-se periodicamente com a Equipe Técnica designada pela CONTRATANTE para

avaliar as açÕes e realtzar os ajustes que se flzerem necessârlo;

13.1.6. Apresentar, mensalmente, os comprovantes de impostos e recolhimentos previdenciários

referentes aos profìssionais contratados;

13,1.7. Fornecer materiais de expediente, equipamentos e utensllios necessários à realização das

atividades previstas;

13.1.8. Utilizar a logomaÍca Municipal fornecida pela CONTRATANTE, no meterial de divulgação e

documentaçáo dos ierviços contratados, inclusive nos veículos locados com recursos flnanceiro do

conÌrato:

13.í.9, Indicar preposto para representá-lo na execuçâo do contrato, na forma do AÉ.68 da Lei

Federal n" 8.666/1993;

13.1.10. A CONTRATADA obÍiga-se, por si, seus funcionários, prepostos, sócios e administÍadores,
guardar/armazenar, todo e qualquer dado ou mateÍial relacionado aos direitos reseÍvados a

ÕONfnAfnltg, devendo manter o mais absoluto sigilo quanto: a integralidade do conteÚdo dos

documentos manejados em rczâo dos trabalhos oÍa conÍatados, inclusrve, não podendo repassar a
teÍceiÍos o objeto contratado, bem como a sua execução, as infoÍmaçÕes obtidas do objeto

conÍatado, bem como a sua execuçáo

cuÁusute DÉctMA eUARTA - DAs oBRtcAçÕEs DA CoNTRAÌANTE

14.1. Constrtuem obíigaçÕes da CONTRATANTE:

14,1,1. Proporcionar as informaçÕes necessárias para que a CONTRATADA possa executaÍ os

serviços dentÍo das normas estabelecidas;

14.1.2. Notificar a CONTRATADA, sobÍe imperÍeiçÕes, falhas ou irregularidades constatadas na

execução dos serviços junto à CONTRATADA, paÍa que sejam adotadas as medidas coÍretivas
necessâflas;

,14.1.3. Desrgnaçáo da equipe técnica Institucional para o acompanhamento do Serviço objeto deste

conÌrato;

14.1.4, Planejat, acompanhar e avaliar a execução do serviço junto a CONTRATADA responsável
pela execução;

,14.1.5, Validar os profissionais selecionados pela CoNTRATAOA para a composiçáo da equipe do

servrço;

í4.1 ,6, Participer dos processos de capacitação da equipe da GONTRATANTE,

í4.í,7. Monitorar a execuçáo técnica e fìnanceira e ÊalizaÍ a liberaçâo dos recursos mgdiante

apÍesentação dos produtos previamente definidos e aprovados;

14.í.8. Autorizar o uso da togomarca (PREFEITURA DO MUNICIPIO DO PAULISTA- PE) para ser

utilizado no mateÍial de divulgaçâo e nos documentos dos serviços contratados;

14,í.9. Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, na

forma do AÉ. 67, da Lel Federal no 8.666/í993;

í4.í.í0. AcomDanhar ê lïscalizar o Íiel cumprimento dos prazos e das condiçôes de
contrato, comunicando à CONTRATADA, as ocorrências quê a seu critério

cortetivas.,rì
\7r-)

praça nga.rnenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441
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cúusulA DÉctMA eutNTA - oA REscrsÃo

í5.í. O descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condiçâo deste contrato, assim como a
execução do seu objeto em desacordo com o estiabelecido em suas cláusulas e condiçôes, dará direito à
CONTMTANTE de rescindi-lo mediante notiftcaÉo expÍessa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer
direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente aos Íornecimentos realizados, desde que estejam
de acordo com as prescriçóes ora pactuadas.

í5.2, O contrato poderá ser rescindido:

| - Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incisos la Xll e XVll do art. 78 da Lei
Federal n,o 8.666/93, atualizadai
ll - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde
que haja conveniència para a Administraçáo; e
lll - JUDICIALMENTE, nos termos da legislaÉo,

15.3. A rescisão de que trata o item 15.2 inciso I desta cláusule, acarÍeta as seguintes consequências, sem
prejuÍzo das sanções previstas-neste contrato e na Lol Federal no 8.666193, atualizada:

a) Retençáo dos créditos decorrentes deste contrato até o limite dos prejulzos causados à
CONTRATANTEi

b) Assunçáo imediata do objeto deste contrato pela CONTMTANTE, no estado e local em que se
encontrar;

c) Execuçáo da garantia contratual 9e houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores
das multas e indenizaçóes a ela devidos.

cr-Áusur-l oÉcrma sExrA - pENALTDADES

16.í, A recusa injustificada da CONTRATADA assinar este contrato, aceitar ou retiraÍ o instrumento
respectivo, dentro do prazo estabelecido, @racle.]'za o descumprimento total da obrigaçáo assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

16.2. Pela inexecugâo total ou parcial do objeto deste contrato, a CONTRATANTE poderá, garantide a
prévia deÍesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

| - advertência;
ll - multa, nos seguintes termos:

a) Em relaçáo ao ptazo estipulado, de í% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento,
por cada dia de atraso;
b) Pela recusa a executar o serviço/fornecimento, caracterizada em dez dias após o
vencimento do prazo estipulâdo, de í0% (dez por conto) do valor do serviço/fornecimento;
c) Pela demora em Corrigir Íalhas do serviço/fornecimento executado, a contiar do segundo dia

da data da notificaçâo da rejeiÉo, de 2oh ldols por cento) do valor do bem ou do serviço' por

cada dia decoírido;
d) Pela recusa a corrigir as falhas no serviço/fornecimento executado, entendendo-se como
recusa o serviço/fornecimento.não efetivado nos cinco dias que se segutrem à data da rejeiçáo:

10% (dez por cento) do valor do serviço/fornecimento rejeitado

16.3. Suspensão temporária de participar em licitaÉo e impedimento de contratar com a

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

í6,4, Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto pedurarem

os motivos deteiminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaÉo perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que seiá concedida sempre que a CONTRATAOA ressaroir a CONTRATANTE,
pelos prejuÍzos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com bas€ no item'16.3.

16,5. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às

tratadas nos incisos 16.3 e 16.4 acima:

l- pelo descumprimento do prazo de execuÉo do serviço/fornecimento; Q'

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulists/PE CEP 53 401441
E-mail: sai@paulista. oe.qov br CNPJ 10 408.839/0001-17
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ll - pela recusa a atender alguma solicitação para correção da execução do serviço/fornecimento,
caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez)dias úteis, contados da

data da rejeição, com a notificação devida;
lll - pela nâo execução do serviço/fornecimento de acordo com as especificações e prazos

estipulados no Edital do Processo'no. 04812020.

16.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às dernais
penalidades r:eferidas no Capítulo lV da Lei Federal no 8.666/93

16.7. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, fìcando o seu total
limitado a 10'/' (dez por cento) do valor contratado, sem prejuÍzo das perdas e danos cabÍveis.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉTrMA - DAs DtsPoslçÕEs FlNAls

17.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei no.

8.66ô/93 e suas alteraçÕes postêriores.

'17.2. Ê competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, o Foro da Comarca do

Paulista/PE, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.3. E, para Íirmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente

contrato em 04
depois de lido e

) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à CONTRATADA, o qual

conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

Fab Damo BernaÉ
de Saúde

Testemunhas:

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441.

l.cPF/MF: <>ç:q .\rp;r "6ì^4 -?L. Teí.?3L\-3s

E-mail: saj@paulista. pe.qov. br CN PJ 1 0.408. 839/0001 -1 7
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURíDICOS

EXÍRATO DO CONTRATO NO. íI/U2(}z()

coNTRATo N0. 'tí1J2020

PROCESSO LtCtrATÓRtO N': 048/2020

MODALIDADE: Pregão Eletrônico n" 006/2020

PORTARIA DA CPL: PoÍterla n" 079,2020 do dia2110112020

FUNDAMENTAçÃO LEGAL: Lei no 10.520, de 17 de fulho de 2002, Lêi Cdmplementar 147, de 17 de agosto de 2014, Decreto

Federaì 3.555 d; 08 de agosto de 2000, DecÍeto Municipal no 040/2013, Decreto Federal n" 7.89212013 e, subsidiaÍiamente a Lei

8.666, de 21 de junho dê 1993, a suas alteraçÕ€s posterioÍes.

CONTRÂTADA:'URJA SOCIAL - TECNOLOGIA, GESTÃO E OPERAçÂO LTDA.

CNPJIMF: 07,883.22110001-02

oBJ DE sERvlço DE

TRA ENTO MÉDICO, A

FIM
VALOR TOTAL: Rl 2.í84.995,88 (doi3 milhõos csnto o oitsntâ s quatro mil novecento3 e novonta o cinco roal! e oltenta e

oito contav03)
NOTA(S) DÊ EMPENHO: 2020-00000097a, 2020-000000975

ATtVtiÀDE(S): 4511 - Desenvotvimento e OualificaçAo da Rede Esp€cializada em Saúde, 12110000 - Receitas de hpostos e de

Transferênchi de tmpostos - Saúde / ELEI,IENTO(S): 3390.39 - Outros Serviços de Teíceiros - Pessoe Juridrcâ / FONTE(S):

12140000 - TransÍerênoas Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fedefal, 12110000 - Rec€itas de

lmpostos e de TransÍerências do lmpostos - Saúde,

PRAZO(S): Vigência 12 (doze) mes6s, contados de 11 de agosto de 2020 a 10 de agôsto de 2021, conformê Oflcio n" 74512020 -
SAF/GAB/SMS.
ASSINATURA: 26/06/2020

Fabiana Damo BemaÍt

Secretárla de Saúde

PARA FISCALIZAçÃO DE CONTRATO

Fabiana Demo BernaÍt SecÍotâÍia de Saúde, através do presente insfumento, designa o Servidor infra'assinado, como

,esp..rár"t Oet. n***hamento e FiscalizaÉo do presente Contato, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei n" 8 666/1993, devendo

informar à Àdminislração sobÍe eventuais vicios e irregulaÍidades, propor soluçÕes e sanções que entender cabivel para a

regularização das faltas e deÍeitos observados, contoÍme dìspostos no contrato referido

O seÍvidor declara neste ato estar ciente de sua indicaçã0, bem como de suas funSes, de acordo com a Lei n0 8 666/1993 ou aOs

termos e cláusulas do contrato supracitedo, sujeitando-se às sanÉes previslas na reÍerida Lei e nos Íegulamentos prÓprios, ssm

pÍejulzo das responsabilidades administrativas, civil e criminal por culpa ou dolo tenha dado causa,

ServidoÍ/Fiscal: lvlatrlcula:

Clonto: ServidorlFitcal

PUBLTCAçÃO NO DIARIO OFICIAL

D.o.U: 

-/-/-. 
D o E PE (CEPE); 

-/
D.O.M,E,PE:

\
s,

@
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Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.1í5/0001-23
i,i'l

f$Jll!f! rundo de Saúde da Cidade do Paulista
Deoartamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 974

Data: 18t0612020 Anexo: 0 Valor: 700.000,00

Orgão: 18 SECRETARIA I\4UNICIPAL DE SAUDE
Unid Orç 18 201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE

Unid.Gestora: '18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PTOgÍAMA: 1O 302 2gO4 APERFEIÇOAMENTO DAATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

N" da Ficha: 418 Modahdade: 2-Global
proj/Ativ/op Esp: 4511 DESENVOLV VìENTO E OUAI-IFICAÇÂO DA REDE ESPECIALIZADA PRÔPRIA DE

Elem Despesa 3390 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 12140000 TransferêncÌas Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder

SubElem. Emp.: 074 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso (TCE) 37-TÍansferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenìentes do GoveÍno Federal - Bloco

Mod da Licitação No Licitação No ConÍato Data Homologaçáo
0-Sem LicitaÇão

Aditivo N' Data lnicial Data Final

FAVOTEC : 4335 URJA SOCIAL - TECNOLOGIA, GESTÂO E OPERACÃO LTDA
CPFICNPJ: 07.883.221 | 000 1 -02

ldent.:

Endereco: R DO APOLO, 181

Barrro: RECIFE
CEP: 50 030-220

Cód Banco: 001 Agênciâ:

Insc. Mun: 828505

Cidade: OLINDA
Fone €i134943086

007 -3 C/C: 1534ô -X

lnsc. Estadual: 0

Fax:

_ry ,_ Histórico; Unid Quantidade Valor Uni:. ValoÍ Total

croi ;rÌi\,'fAÇÀo D| ÌtMt'RES^ P^RA OPERAç]ÀC) D ("'STÀO
Ì;{lÌl(itìAD^ DL SlllìVlç(l Dh TR NSPOI{ l-L DsPECIALITADO
,'^l{^ I'ESSOAS CON{ l{l:STI{IÇAO DL ìriOIìlt,lI)ADU OU lìl\'1
]]ìATA\ÍENTO ]\,Í[DICO. A IINÍ I)I] AfI.]NI)I]R AS
NDCESSTDADES DA SECRITARIA MUNICIP,AL DF
PA(JLIS'I'A-PL CONIìORMD PROCESSO 48/2020.
Ë OFÍCIO 41212020 COMISSÃO PERMANEN E DE

DE CONTRATO.

SubAções

Saldo Ant. Orç. 703 901 ,17

Dt Atesto Dt Previsão Pagamento

Saldo Atr,al 3 901,17

Manoel' JòEìiiirúãrõués Perêira

Pessoa Atesto LiquidaÇão:

www pubhcsoÍt com br - PublicsoÍt Conlebilidade - vêísão 2020 38 3 0 -(83)3022-0800

Agente Orçamentário

w-



/\I "; . Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.25í.115/0001-23

[#]fliJÏSf0 Fundo de saúde da cidade do Paulista

Hr.'.-q , Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 975

Data: 18t06/2020 Anexo: 0 Valor: 1.000,00

Ôrgáo. 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDE
Unid Orç. 18 201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE '

Unid Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE
ProgÍama: í0 302 2904 APERFE|ÇOAMENTO DAATENÇÃO ESPEC|AL|ZADA EM SAüDE

No da Ficha. 417 Modalidade: 2-Global
PÍoj/Ativ/Op.Esp: 451 1 DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE

' Elem Despesa 3390 39 OuÍos ServiÇos de Terceiros - pessoa Jurldica
SubElem Orç: 0099 sEM APLTCAçÃO
Fonte de Rec.: 121í0000 Receitas de lmpostos e de Transferència de lmDostos - Saúde

SubElem. Emp 074 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso (TCE) 10-lmpostos e Transferências Saúde

Mod. da Licitação Contrato Data

Data Final

n-qêm | '^it.^ã^
Aditivo No Data Inicial

FavoÍed.: 4335 URJA SOCIAL - TECNOLOGIA,
CPFICNPJ; 07 .883.22110001-02 Insc. Mun

ldent:
Fndereco: R DO APOLO, íti1

Bairro: RECIFE
cEP 50.030-220

Cód Banco: 00'l Agêncra:

GESTAO E,

82 8505

Cidade: OLINDA
Fone: 8134943086

007-8 C/C: 15346 -X

LTDA
Insc. Estadual:

Fax:

Histór;Co: Unid QuantidaCe Valor Unii. Valor Total
:, 'x t tt rlaç,\.1 DI- tsMPRF.SÀ PARA OPER-AÇÀ(, Ii CDSTÃO

'RAIAMIINIO Mlrl)|CO, ,4 flM I)E ATDNDI.IR AS
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