PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS
ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.798.905/0001-09
CONTRATO N°. 09812017-FMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024/2017 de 18/01/2017
DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021/2017-D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS E A EMPRESA E A
EMPRESA
GENIVALDO
DOS
ARAUJO
SANTOS/GENIVALDO TRANSPORTES.
O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, Estado da Bahia. Entidade de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ
n°. 13.798.905/0001-09, com sede na Praça João Nery Santana, 197-Centro, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, inscrito no CNPJ sob o n°. 13.848.041/0001-84, neste ato representada pela Gestora do
Fundo a Sr' ZAIRE ORMONDE DE SOUZA ALMEIDA, inscrita no CPF sob o n°. 639.362.245-87, residente e domiciliada
na Rua Alfredo Alves de Brito, 244 - Centro na cidade de Oliveira dos Brejinhos - BA e legalmente ratificado pelo seu
Prefeito o Sr. Carlos Augusto Ribeiro Portela, brasileiro, casado, inscrito no RG sob o n° 9.550.076-5 SSP-SP e CPF (MF)
sob o n° 673.985.298-72, residente e domiciliado na Rua Daniel Leite, 20 - Centro - Oliveira dos Brejinhos-Ba, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa GENIVALDO ARAUJO DOS
SANTOS/GENIVALDO TRANSPORTES, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 17.228.364/0001-26 e isento de Inscrição Estadual,
com sede à Av. das Oliveiras, 252 - Centro - Oliveira dos Brejinhos-Ba, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Genivaldo
Araujo dos Santos, brasileiro, empresário, portador(a) da cédula de identidade n.° 25.640.201-2 SSP-SP e do C.P.F. n.°
550.512.945-53, residente e domiciliado na Av. das Oliveiras, 252 - Centro - Oliveira dos Brejinhos-Ba, doravante
denominada simplesmente CONTRATADO , RESOLVEM, em conformidade com as qualificações exigidas pela Lei Federal
8.666/93 e posteriores alterações, procedimento vinculado a DISPEJDE LICITAÇÃO N° 02112017-D, ratificada pelo
Gestor Municipal em 2ejaeiro..1e201, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO CONTRATUAL
Contratação de empresa para o transporte terrestre de pacientes assistidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Oliveira dos
Brejinhos, para tratamento médico nas cidades de Ibotirama e Barreiras-BA.
CLÁUSULA SEGUNDA DO VALOR CONTRATUAL, E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
2.1. O valor global do presente Contrato será de R$ 7.950,00 (sete mil e novecentos e ), que serão pagos de acordo as
autorizações de passagens realizadas, pelo setor requisitante. obedecendo a planilha referencial, abaixo transcrita.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

valor da passagem por pessoa

Transporte para os dias: Segunda/Quarta/Sexta
1

OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA / IBOTIRAMA-BA (IDA E VOLTA)

30,00

2

OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA 1 BARREIRAS-BA (IDA E VOLTA)

90.00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para a efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante da sua
regularidade fiscal e trabalhista, compreendendo:
1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta-dívida ativa da União e Contribuições
Federais), expedida pela Secretaria da Receita Federal;
III - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);
IV - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - CRF;
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os pagamentos ora avençados serão feitos pela CONTRATANTE por depósito bancário ou
boleto, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais pela CONTRATADA, as quais deverão ser encaminhadas à
CONTRATANTE, com antecedência em relação à data prevista para o pagamento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Todos os impostos e taxas federais, estaduais ou municipais, bem como todos os encargos
sociais e previdenciários que incidirem ou vierem a incidir em função deste contrato, serão de responsabilidade exclusiva
da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUARTO: As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação orçamentária
para o exercício vigente, abaixo especificada:
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02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde / Fonte de Recursos (02)
2.068 - Manutenção da Atenção Básica - PAB/ Fonte de Recursos (14)
3.3.9.0.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO - PESSOA JURIDICA
CLÁUSULA TERCEIRA DOS PRAZOS
3.1. O presente instrumento terá vigência da data de assinatura deste instrumento será de 20 de janeiro de 2017 à 28 de
fevereiro de 2017, sendo os serviços executados imediatamente após assinatura do presente termo. No exclusivo
interesse da PMOB, esta poderá emitir tantas quantas Ordens de serviços, ou Ordens de Paralisação que se façam
necessárias para o bom desenvolvimento dos trabalhos;
3.2 O presente instrumento somente poderá ser alterado, no todo ou em parte, mediante a celebração de Termos Aditivos.
3.3. Este Termo de Contrato ou seus aditamentos vigerá em seus efeitos desde a data de sua assinatura.
PARÁGRAFO ÚNICO - diante da discricionariedade da administração, no tocante a contratação do objeto, e devido a
peculiaridade deste certame, fica consignado que a parte contratante não se obriga a adquirir o valor acordado na sua
totalidade, se esta não for necessária para a administração, sem que com isto importe em inadimplência.
CLÁUSULA QUARTA DA FISCALIZAÇÃO
4.1. Os serviços, objeto deste Contrato será prestado pela CONTRATADA e fiscalizados pela CONTRATANTE e/ou pelos
seus prepostos credenciados.
4.2. A Ação total ou parcial da Fiscalização não reduzirá nem eximirá a CONTRATADA de quaisquer das responsabilidades
perante a CONTRATANTE ou terceiros.
4.3. São obrigações da Fiscalização:
4.31. Acompanhar os serviços, sendo lícito opinar, propor modificações, aprovar ou rejeitar qualquer das suas etapas,
considerando o superior interesse da CONTRATANTE.
4.3.2. Comunicar à CONTRATADA, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou procedimentos a adotar sobre os
assuntos relacionados com este Contrato;
4.3.3. Solicitar, por escrito, a suspensão de pagamento de quaisquer faturas emitidas pela CONTRATADA, no caso de
inobservância de exigências amparadas em disposições contidas neste Contrato, até a regularização da situação. Os
pagamentos sustados serão efetuados tão logo as exigências da Fiscalização sejam atendidas pela CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA FORMA DE PAGAMENTO

'

5.1. O prazo de pagamento não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de
adimplemento de cada parcela.
5.1.1. Para efeito do disposto neste Contrato, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do
serviço ou de parcela deste, bem como qualquer outro evento contratual cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de
faturamento como documento de cobrança.
§ 1° - O Valor pactuado no presente contrato é fixo e irreajustável.
§ 2° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes da
execução dos serviços, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente,
impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
§ 3° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente
devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será
considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
5.2. Os pagamentos poderão ser sustados nos seguintes casos:
5.3. Quando a CONTRATADA deixar de atender aos itens 5.1 e seus sub itens;
5.4 Não cumprimento do prazo, em obediência às condições estabelecidas no Contrato;
5.5. Erro ou vício das faturas.
5.5.1 Na ocorrência da hipótese prevista no item 5.5 acima mencionado, a fatura será devolvida para respectiva correção,
contando-se o prazo de seu vencimento a partir da data da sua nova apresentação.
5.6. Fica vedado o CONTRATANTE pagar, sob quaisquer títulos, indenizações ou ressarcimentos devidos pela
COI4TRATADA em face da legislação fiscal, previdenciária, social ou trabalhista.
5.7. Os faturamentos dar-se-ão de acordo com os serviços efetuados dentro do mês, ou seja, aqueles que venham a ser
realizados entre o primeiro e o último dia do mês, até o limite estabelecido na planilha de especificação;
CLÁUSULA SEXTA DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
6.1. Em face do prazo mínimo de concessão do reajuste dos preços que é superior a 12 meses, o objeto do presente termo
não será reajustado.
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CLÁUSULA SETIMA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
FORMA DE
7.1. Na hipótese de pagamentos efetuados após o prazo de que trata o item 5.1. da Cláusula Quinta
PAGAMENTO, a CONTRATANTE se obriga a pagar compensação financeira por atraso de pagamento, compreendida
entre o 310 (trigésimo primeiro) dia, ou seja, entre a data do inadimplemento da obrigação que lhe deu origem e a data do
seu efetivo pagamento.
7.2. A compensação para a hipótese de atraso de pagamento de que trata este item será calculada com base na TR (Taxa
referencial de Juros) ou outro índice substitutivo, desde o mês do inadimplemento da obrigação que lhe deu origem, até o
mês do seu efetivo pagamento, ressalvando-se que, na hipótese da legislação federal que trata desta matéria vier
eventualmente a modificar esta regra ou índice, os cálculos da indenização por atraso de pagamento serão processadas
segundo as novas normas atinentes à compensação financeira.
-

CLÁUSULA OITAVA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. são obrigações da CONTRATADA:
8. 1.1 Cumprir as determinações, bem como resolver as soluções que vierem a ser exigidas junto aos órgãos de fiscalização
e controle;
8.1.2 Manter os serviços nos dias especificados pela CONTRATADA;
8.1.3 Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do
contrato, não onerando a CONTRATANTE quaisquer ônus sob quaisquer títulos, quer por via administrativa ou judicial. Sua
inadimplência, com referência a esses encargos, não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto do contrato.
8.1.4 Para a efetivação do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar comprovante da sua regularidade fiscal e
trabalhista, compreendendo:
1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta-dívida ativa da União e Contribuições
Federais), expedida pela Secretaria da Receita Federal;
II Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);
III Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS CRF;
-

-

-

-

CLÁUSULA NONA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
advertência;
11 multa, na forma prevista neste Contrato;
III suspensão temporária de participar em licitação da CONTRATANTE pelo prazo de 2 (dois) anos.
9.2. Pelo não cumprimento do prazo contratual, a CONTRATANTE aplicará à Contratada a multa monetária correspondente
a 0,1% (hum décimo por cento) do saldo do valor contratual, por dia de atraso, salvo se a justificativa do atraso for aceita
pela Fiscalização da CONTRATANTE. Caberá, ainda, a aplicação desta multa nos seguintes casos:
a) Dificultar os trabalhos de fiscalização dos mesmos;
9.21.. Na aplicação das multas a que se refere o "caput" deste subitem, a CONTRATANTE se limitará a aplicação de
valores correspondentes ao percentual máximo de 20% do saldo do valor contratual.
9.2.1.1 Ocorrendo qualquer possibilidade de se exceder o limite percentual previsto no subitem 9.2.1 anterior, essa situação
consistirá em motivo para que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente este Contrato, independentemente da aplicação
das outras penalidades previstas no inciso 1, desta Cláusula.
9.3. A multa a que se refere o item 9.2. anterior não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente este Contrato
e aplique as outras sanções previstas no item 9.1, desta Cláusula.
9.4. A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia de execução deste Contrato, ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
9.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela
sua diferença, que será descontada pela CONTRATANTE dos pagamentos eventualmente devidos, ou cobrada
judicialmente.
9.6. As sanções previstas nos incisos 1 e III do item 9.1, desta Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso
II, do mesmo item, facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
9.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for
impdsta dentro do prazo estabelecido.
-

-

-

CLÁUSULA DECIMA DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1. O não cumprimento total deste Contrato enseja sua rescisão, independentemente de notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial, além da aplicação das sanções previstas, desde que ocorra qualquer dos seguintes motivos:
10.1.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais e especificações;
10.1.2. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais e especificações;
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10.1.3. Lentidão no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a presumir a não execução dos serviços no prazo
estipulado:
10.1.4. Subcontratação total ou parcial do contrato: a associação do contratado com outrem; a cessão ou transferência,
total ou parcial, do contrato; bem como a fusão, cisão ou incorporação da pessoa jurídica da contratada, que afete a boa
execução contratual;
10.1.5. Decretação de falência ou pedido de recuperação judicial ou extrajudicial;
10.1.6 Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do
contrato:
10.1.7 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Prefeito
Municipal e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;
10.1.8. Supressão, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite de
25% (vinte e cinco por cento):
10.,1.9 Suspensão da execução deste Contrato, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 8 (oito) dias,
salvã em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA o direito de
optar pela suspensão ao cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação:
10.1.10 Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes dos passageiros já
transportados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem ou guerra, assegurado a CONTRATADA,
o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação:
10.1:11 Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.
10.2. Este Contrato poderá ser rescindido na ocorrência de quaisquer dos seguintes motivos:
10.2.1. Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos itens 10.1.1. a 10.1.13,
desta Cláusula:
10.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação que deu origem a este Contrato,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE:
10.2.3. Judicial, nos termos da legislação:
10.2.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e
a ampla defesa.
10.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório fundamentado da Secretaria Municipal
responsável e autorização escrita do Prefeito Municipal.
10.4. No caso de haver rescisão pelo motivo expresso no item 10.1.12, desta Cláusula, a CONTRATADA será ressarcida
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
10.4.1. Devolução da garantia contratual se houver:
10.4.1. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão:
10.5. A rescisão contratual motivada por qualquer das condições definidas do item 10.1.1 a 10.1.12 e 10.1.16, desta
Cláusula, acarreta as seguintes conseqüências para a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções previstas na Cláusula
Décima - Das Sanções Administrativas:
10.5.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE e dos valores das multas e indenizações a
ela devidos:
10.5.2. Retenção dos créditos decorrentes da execução deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados a
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1. Dos atos praticados com respeito a este Contrato cabe, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, RECURSO, a contar da
publicação do ato no DIARIO OFICIAL E QUADRO DE AVISOS da CONTRATANTE ou da comunicação do fato pelo
Gerente de Contrato da CONTRATANTE, nos casos de:
11.1.1. Rescisão do contrato e/ou aplicação das penas de advertência ou de multa, contado da comunicação pelo Gerente
de Contrato da CONTRATANTE;
11.1.2 Suspensão temporária, contado da publicação do ato no DIARIO OFICIAL E QUADRO DE AVISOS da
CONTRATANTE.
11.2. O recurso previsto no caso do item 11.1.1 terá efeito devolutivo, podendo o Prefeito Municipal, motivadamente e
presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto efeito suspensivo.
11.2. O recurso será interposto pela CONTRATADA se assim o desejar, dirigido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
11.4. Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada à
CONTRATADA.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
12.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários nos serviços de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
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12.2. E vedada a subcontratação, a sub-rogação ou transferência ou cessão parcial ou total deste Contrato, porquanto a
CONTRATANTE não pode contratar com terceiros estranhos ao procedimento licitatório.
12.3. Na hipótese de ocorrência de descontinuidade do fluxo financeiro que implique na emissão de termo de paralisação
pelà 'CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar no prazo máximo de até 20 (vinte) dias, contados da
data do recebimento do respectivo termo, os custos decorrentes dessa medida.
12.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento,
iniciando-se e vencendo-se estes prazos em dia de expediente na CONTRATANTE. Considerar-se-ão os dias
consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrário.
12.5. O presente contrato reger-se-á pelas normas em vigor, podendo ser alterado com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:
12.5.1. Unilateralmente pelo MUNICÍPIO:
12.5.2. Por acordo das partes:
12.5.2.1. Quando conveniente à substituição da garantia de execução;
12.5.2.2. Quando necessária à modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento, sem a correspondente contraprestação dos
serviços prestados;
12.6.2.3. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuição do MUNICÍPIO para a justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extra contratuai.
-

-

-

-

-

-

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA DO FORO CONTRATUAL
13.i. As partes elegem o Foro da Comarca da CONTRATANTE, com exclusão de quaisquer outros por mais privilegiados
que sejam para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos de sua execução.
13.2. Assim, estando justos e pactuados, assinam as partes este TERMO DE CONTRATO, em 02 (duas) vias de igual teor
e para um só efeito jurídico e legal, na presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas.
OLIVEIRA DOS BREJINHOS- a, 20 de janeiro de 2017.
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