
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

TERMO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 292/2020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 02.13 1/2020 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 911/2020 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E 
RAI'II)O SOCORRO - TRANSPORTE E 

VICOS6 1)E EMERGENCIAS 
.1 (MATRIZ E FILIAIS) 

O MUNICÍ 
à Rua: ipi 
pessoa jurídic 
com sede a Av. Lima 
representado pelo Se 
SOUSA, denominado 

e FUNDO 
interno, inscrito no CNP 

s, n° 1559, Bairro: São Sebastiao, Pat 
Secretário Municipal de Saúde JOSE 

ONTRATANTE, e do outro 1 

interno, com sede 
DE SAÚDE, 

42.822.0001-03, 
- PB, Neste ato 

NCISCO DE 
a: RÁPIDO 

SOCORRO - 

CONTRATADO, 
PROCESSO AI» 
02.131/2020, de ac 
2020, alterada pela 

,Ldiç 

04.EFILIAIS).CNlJ:36.965.005/001-EIRELI (MAR    
Malvino Filho, n°30. casa A. Jardim Sorrilandia, Sousa1Pl3. 0,+-P.  :,)- 4  

representada legalmentepelo Sr iel'trson Venicius Andra. 
066.812.374 0,'e RG n: 3276886 SSP.'PR, doravante de 

eciprocaniente outorgam e 

entre si justo e contratado a realizaç 
ISTRATIV() N" 292/2020 - DISP 
com o artigo 4° da lei Federal n° 
ida Provisória n 1)26  de 20 de m 

ites das cláusulas seguintes 
saber: 

ORTE E SERVIÇOS  DE EME GENCIAS MEDICAS 
iço: Rua: João 

!C40, neste ato 
e Pontes, CPF: 

implesmente de 
) e vinculado ao 

SA DE LICITAÇÃO N° 
.979. de 6 de fevereiro de 

e 2020, mediante 
t 

Contratação emeeii.ciãl para pré 	 de locação de veículo tipo 
(ambulância) a cargo da Secretária de saúde, como medida de proteção para o 
enfrentamento de emergência de amparo social e saúde de importância internacional 
decorrente do corona vírus (COVID-19), condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UND. 
ValOr 

Unitario 
Valor Total 
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CLÁUSULA TER inciso II). 

Os serviços deverão  
não contrariem o in A von0  

§ 1°, os caso 
Prefeito Muni 
para se pronuni  
contrariem o in 

1SSOS, por ventura existente. serão COI11LW 

que o encaminhará à Assessoria Jurídic 
11  

devendo ser resolvido nos moldes da 1c 
ssC público. 

ados ao Excelentíssimo 
doMunicípio de Patos, 
lação igente e que não 

,`CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇOES 
DOS CRITÉRiOS DE ATALIZAÇÃ() MONETÁRIA-Ç,,  IJ 	 RIA E 

rt. 55, inci 

stante no Processo 
nos c 	: 	os. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Ambulância 	de 	Suporte 
Avançado: 	veículo 
destinado ao atendimento e 
transporte 	de pacientes de 

001 alto risco em emergências 
pré-hospitalares 	e/ou 	de 
transporte inter- hospitalar 
que necessitam de cuidados 
médicos intensivos. 

06 Mês R$12.000,00 R$ 72.000,00 

002 
Ambulância 	Simples 
Remoção Tipo Furgão 

06 Mês R$8.000,00 R$48.000,00 

TOTAL R$ 120.000,00 

CLÁUSULA SE À EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 

O respaldo 
Federal n° 1. 
20 de março dt 
292/2020 e que) 

co do presente Contrato se encontra consubstanciado artigo 4 da Lei 
'. de 6'#c fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória ii 26. de 
:020, nos termos da proposta constante no Processo Administrativo n'. 
ão contrariem o interesse público nos casos omiss(s. 

O valor global a ser contratado pela empresa mencionada será de R$ R$ 120.000,00 
(Cento e Vinte Mil Reais), valor mensal: R$20.000,00 (Vinte Mil Reais) de acordo 
com os valores especificados na Proposta. 

§ 1° O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE fica reservado o direito de não efetuar o 
pagamento se, por ocasião da não prestação dos serviços do objeto deste contrato. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

§ 2°. Fica o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, após a execução dos serviços, 
responsável em efetuar pagamento concernente ao objeto do presente, mediante a 
emissão de nota fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias. 

§ 3°. Não haverá pagamento de mobilização de instalações, equipamentos ou pessoal. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS E EXECUÇÃO DO CONTRATO (art. 55, 
inciso IV). 

O presente contrato tem vigência de 06 (seis) meses, a contar da data da assinatura. 

A critério do CONTRATANIE tt com antência da Ç(:: TRATADA, este contrato pode 
ser prorrogado medinte termo aditivo, conforme legislação vigente.  

O contratado prestara os ser 
execução nos moldes estabele 
Administrativo 

ato, bem como procederá sua 
rciaL ora anexada ao Processo 

CLÁUSU 
DOTAÇÃ 

íA - DO CRÉDITO PELO QUAL CO 
.MENTÁRIA art. 55, inciso V. 

DESPESA -ESPESA- 

A despesa com a execução do presente objeto deste contrai 
exercício, por conta das seguintes Dotações ()rçamentárias co 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13() FUNDO MUNICIPAL DE SAÜI)E 
CLASSIFICAÇÃo FUNCIONAL: 10122101 )2237 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES EMER(iENCIMS DE COMBATE AO COVil) - 
ELEMENTO D11  DESPESA: 330,3999 1 214 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa 
Jurídica 

no presente 
ir: 

CLÁUSULA CLÁUSULA SÉfl -lo DIREITO  
55, inciso VII e XII 

SPONSAIRLI.  E DAS PARTES (art. 

A (ONTRAT 

1. Ressarcir a Administração do equi atente a todos os danos decorrentes de paralisação ou 
911 

interrupção dos serviços do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por exigência da 
CONTRATANTE-  ou ainda por caso fortuito ou força maior, comprovadamente, 
circunstâncias devidamente comunicadas i contratante no prazo de 30 (trinta) dias, após a 
sua ocorrência; 

2. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de 
prepostos ou estranhos; 

3. Executar os serviços de qualidade, com zelo e eficiência, aplicando os melhores esforços 
para a consecução do presente contrato observados as condições aqui assumidas; 





7 Manter sigilo sob todas as inforniões e dados que tiver acesso, relativos a 
CONTRATANTE. 

A CONTRATANTE obriga-se 

1. Comunicar à 
dos serviços o 

2. Efetuar os 

3. Fiscalizar a prestação dos serviços deste contrato, designani 
execução do contrato, podendo sustar recusar. mandar fazer ou 
não estejam de acordo com as exigências estipuladas lan 
instrumento de 

acionada com a prestação 

êntdconvocatório; 

a acompanhar a 
uer objeto que 

neste Termo quanto no 

4. Esclarecer, pr s dúvidas que lhe sejam apresentadas pela ('ONTRATADA; 

5 Cumprir e exigir o pumnmento das obrigações deste t.Ofl 

que o regem; 
isposições legais 

CLÁUSULA OITA ENALIDADES E MUIjS 5, inciso VII). 

1UIO Clii' 

.nÇõcs à- --- 

posteriores ai 

tento do objeto do Cont 
TRATADA. nos termo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

4. Responsabilizar-se por todas as despesas e providências que tornem necessário ao 
cumprimento do presente contrato. 

5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do Contrato em que se verificar vício, defeito ou incorreção resultante de sua execução. 

6. Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito - CND expedida pelo INSS e o Certificado de 
Regularidade de Situação junto ao FGTS-CRS expedido pela CEF, a CONTRATADA 
deverá anexar à Nota Fiscal-fatura as cópias devidamente atualizadas. 

§ 1° - As sanções de qiïifrata o "caput' dérgtâttáiigüTã, poderão sefdasseguintes naturezas: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Rescisão do Contrato; 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta 
Prefeitura Municipal. 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
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judicialmente. 

49 	§ 5o• As sanções previstas alin 
com a alínea 'h', facultado a de 
de 05 (cinco) dias úteis. 

e 'e, poderio ser ,aplicadas cumulativamente 
nieressado. no respectivo processo, no prazo 

CLÁUSULA 

Este instrum 
65, da Lei 8.666 

CLAUSULA DECIMA 

r alterado na ocorrência de quais 
wões, devidamente comprovado. 

DA RESCISÃO (art. 55, inciso 

ettpu1ados no artigo 

A CONTRAT 
previsto no inci 

poderá rescindir o presente Contrato, unilitteral 
do artigo 79 da Lei Federal n° 8.66.'93 e alteraç 

de acordo com o 

cisão prevista no caput" desta cl; 
m virtude desta decisüo.. salvo o 
mente comprovados. 

16 os direitos da Administração em caso 
a 80da Le 	11 i Federal n' S.bW.'93 e alteraçõi 

j eto, 
com a Lei Fedet 

ontrato poclera ser rcscinwuo quana 
'és de procedimento licitatório na m 

um ônus recairá 
dos objetos deste 

§ 10  - Na ocorrneia da ti 
sobre a CONTRAT 
contrato já realizados 

§ 20  - Fica reconheci 
prevista nos artigos 77 

scisão administrativa 

de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

contratado ressarcir a Administração os prejuízos causados, após decorrido o prazo da 
sanção aplicada. 

§ 2°. Fica fixado o percentual de 0,05% sobre o valor da proposta, a título de multa de mora, 
por dia de atraso na execução dos objetos deste contrato, até o 10° (Décimo) dia, salvo 
comprovadamente justificado pela empresa e aceito pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal; 

§ Y. Ultrapassado o prazo acima mencionado, a empresa adjudicatória ficará sujeita, ainda, 
à multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor adjudicado. 

§ 40. O valor da multa aplicada será descontadodo  pagamento e, quando for o caso, cobrado 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO (art. 67). 

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei 8.666/93 e alterações, fica designado o Secretário 
Municipal da Secretaria solicitante desta Prefeitura para acompanhar a execução e fiscalizar 
o presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N°. 292/2020 (art. 55, inciso XI). 
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O - TRANSPORTE E 
Er%ERGENCIAS 

ATRIZ E FILIAIS) 

MUNICÍPIo 1)1 PAT 
FUNDO M 
JOSÉ F 
Secret O 

CO 

TESTEM ,N 

Noe: 7 '5)5;)  

Patos PB, 09 de Setembro de 2020. 

CLtC Q  

19 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Fica este Contrato vinculado ao Processo Administrativo n°. 292/2020, e proposta acostada 
ao devido processo, e as disposições da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO (art. 55, § 20). 

As partes contratantes elegem o Foro do Município de Patos/PB, como único competente 
para dirimir as questões que por ventura surgirem na execução do presente Contrato, com 
renúncia expressa por qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.  

6 



1 


