
MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÓES E CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 043/201gDI

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 1 23/201 gPMA

DISPENSA N'043/2019DI

J lt

O MUNIcíPlo DE PALMAS oE MONTE ALTO, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob n" '13.982.590/0001-47, com sede na Praça da Bandeira, n'.230, Centro,
I\ilunicipio de Palmas de Monte Alto - BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.

MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob no.

117.756.885-34, e RG n". 0156455250 - SSP/BA, residente de domrciliado à Praça do Bonfim,
n"16, Bairro Bonflm, Palmas de Monte Alto - Bahia, CEP: 46.460-000, doravante denominado
CONTRATANTE e, do outro lado, a Empresa TRANS BARBOSA TRANSPORTES NOVA

GRANADA LTDA, inscrita no CNPJ sob no 22.979.341/0001-93, com sede à Rua Angelo
Belarmino Moro, no 29 - Bairro Parque das Américas, Nova Granada - São Paulo' CEP:

15.440-OOo, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, Sr. José Antônio Barbosa,
portador do RG no 21 .101 .261-o8/SSP-BA e CPF no 0'18.859.808-17, residente e domiciliado
na Rua lrineu Bilalba Prates, no 105 - Bairro Parque das Américas, Nova Granada - São
Paulo, CEP: 15.440-000, de ora em diante denominada CONTRATADA, por forÇa do
PROCESSO DE DISPENSA - PAD No 12312019, e pela Lei 8.666/93, tendo entre si como
justos e acordados a celebração do presente contrato, mediante às seguintes cláusulas
contratuais abaixo descritas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

O obteto do presente contrato é a "LoCAçÃO DE vEícuLO vAN coM 15 LUGARES PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS'
DURANTE O PERíODO OE 03 (TRÊS) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA

ASSINATURA DO CONTRATO", cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas
pela mesma, consta no processo de DISPENSA No 043/20í gDl.

Parágrafo Primeiro: O processo, normas, instruções, assim também a proposta da

CONiRATADA constante na DISPENSA N" 043/2019D1, passam a fazer parte deste

instrumento contratual independente de transcriçóes.

CLÁUSULA SEGUNDA . DOS PRAZOS

§ '10. Este instrumento vigorará até por 3 (três) meses, com eficácia legal após a da data da

publicação do seu extrato no Diário OÍicial do município, tendo início e vencimento em dia de

expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

§ 2". O objeto contratado pela administração pública possui caráter contínuo, podendo, o

ãontrato, sei prorrogado por iguais e sucessivos períodos com a não interÍupção do serviços de

transporte de paciente, com fulcro no art. 57, ll da Lei 8.666/93, Íirmando-se para tanto, aditivos

ao pacto original, desde que nenhuma das partes se manifeste em contrário com antecedência

mínima de 15 (quinze) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA . OO VALOR GLOBAL
pela prestação de serviços supÍacitados, a CoNTRATADA, receberá a importância de Rs

tS.S0ô (dezêsseis mil e quinhentos reais), global, sendo R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos

reais) mensal, cuja despesa correrá pela seguinte dotaÇão orçamentária, fixada de acordo com o

termo de referência da DISPENSA N" 043/2019D1'

PAS/MICROONIBUS RENAULÍ/IVAST I/ARTICAR 19, 2O1OI2O1 1, ETG481 8, PRATA,DADOS DO VEiCULO

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

05. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2,070 - GESTÁO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPROJETO/ÂTIVIOADE
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MUNIC|PIO DE PALMAS OE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

ELEMENTO DE
DESPESA

3390.39.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa
Jurídica

FONTES 02

cLÁusuLA euARrA - Do pAGAMENTo lj '' 
^ 

3 tJ

O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme a prestaçáo de serviço mediante
apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor competente.

cLÁusuLA QUTNTA - DA rNExEcuçÃo oo corurnaro
A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigaçóes contratuais,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades previstas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA. DAS OBRIGAçÕES DAS PARTES

i da CONTRATADA:

a) Prestar os serviços descritos na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta

apresentada;

b) Responder pelos vícios;

c) Receber o preço estipulado na Cláusula Terceira;

d) Não kansferir, total ou parcialmente, o objeto deste contratoi

e) Comunicar à MUNlciPlo DE PALMAS DE MONTE ALTO os eventuais casos
fortuitos e de força maioÍ, imediatamente após a veriÍicaÇáo do fato e apresentar
os documentos para a respectiva aprovaÇão, em até 02 (dois) dias consecutivos,
a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

f) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações aqui assumidas, todas as condições de habilitaçáo e qualificação
exigidas no PAD123/2019PMA, da qual resultou o presente Contrato;

1. Do veículo: exigências, fiscalização e vistoÍia
1.1. O veiculo ofertado para a prestaÇão do serviço deverá estar em perfeito estado de

conservaÇão, exigindo-se que:

1.2. Pa.a veículo com capacidade mínima de 34 passageiros: sejam dotados de assentos de
fácil limpeza, corlina nas janelas para proteção solar, borrachas de vedação nas pôrtas
para amenizar a entrada de poeira;

1.3. As vistorias aconteceráo no local indicado pelo Administraçáo, em 05 (cinco) dias após

contratação pelo Prefeito Municipal.

1 3.1. O veículo destinado a condução coletiva de de paciente somente poderá circular nas

vias após preenchidos os seguintes requisitos:

a) Registro como veículo de passageiros;

b) Autorizaçáo do órgão de trânsito e ainda pintura de faixa horizontal na cor

amarela, com quarenta centimetros de largura, à meia altura, em toda a extensão

das partes laterais e traseiras da carroceria, com o distico DE PACIENTE'

c) O proponente vencedor submeterá o veÍculo a vistorias periódicas (semestrais)

na forma do Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções Normativas e atenderá
as convocações periódicas para visloria, sempre que se fizerem necessárias, a

critério da Administração:

1.4. O Municipio de PALMAS DE MONTE ALTO poderá Íiscalizar o veículo e a documentaçáo

do proponente vencedor em qualquer local e hora onde os mesmos se encontrem;
.1.5. O Proponente deverá afixar nos veículo que prestarão os serviços, autotizaçáo 1aÍa

circulação emitida por Órgão ou Entidade Executiva de Trânsito do Estado, na parte

interioido veículo, em local visível, com inscrição da lotaçáo permitida, observando-se a
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MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTAOO OA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÓES E CONTRATO

capacidade máxima estabelecida pelo fabricante, na forma do disposto no Código d&
Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 23109/1997;

1.6. O proponente deverá instalar nos veículo todos os equipamentos necessários ao bom
desempenho das Íunções, de acordo com o disposto no Código de Trânsito Brasileiro e
Íesoluções pertinentes,

1.7. O proponente se obrigará a substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após
ser contatado, qualquer veículo que venha a ser danificado ou apresente defeitos que
impeça circulaçáo ou coloque em risco a integridade íísica dos usuários;

Ii. DO CONTRÂTANTE:

a) Pagar as despesas inerentes ao Contralo no valor, condições e situaÇões
estipuladas na cláusula quarta;

b) Receber o(s) serviços(s) descritos na Cláusula Primeira.

ParágraÍo único. E obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados nesle instrumento.

cúUSULA SÉTIMA. DA FISCALIZAçÃO
A fiscalização da prestaçáo de serviço será através de órgão competente do MUNICíP|O DE
PALMAS DE MONTE ALTO, atraves do Servidor.

a) A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer prestação de serviço que não
esteja s.endo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato ao
MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO, responsável pela execução do Contrato. O
gerenciamento deste instrumento caberá ao MUNICIPIO OE PALMAS DE MONTE
ALTO, atraves do Gestor do Contrato, Sr. JARDEL RAMOS DE SOUZA, CPF:
009.565.73s-50.

b) Cabe à Fiscalização veriÍicar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a
indicação do seu valor.

c) Das decisões da Fiscalizaçáo poderá a Contratada recorrer ao MUNICíPlo DE PALMAS
DE MONTE ALTO, Íesponsável pelo acompanhamento do contrato, no pÍazo de 10 (dez)
dias úteis da respectiva comunicaÇão. Os recursos relativos a multas seráo feitos na
forma prevista na respectiva cláusula.

d) A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização náo eximirá a Contratada da
integral responsabilidade pela execuçáo do objeto deste contrato.

e) Fica assegurado ao MUNICíP|O DE PALMAS DE MONTE ALTo o direito de, a seu
exclusivo critério, acompanhar, Ílscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente
ou através de terceiros, a prestaÇão de serviço pela licitante vencedora, com livre acesso
ao local de trabalho para obtenÇão de quaisquer esclarecimentos julgados necessários a
prestação de serviços.

cúUsULA oITAVA- DA SUBCONTRATAçÃO

a) Na hipótese de subcontratação, a subcontratada deverá atender todas as

exigências técnicas prevista neste contrato, notadamente o quanto previsto na

cláusula terceira.

b) A subcontratação parcial do serviÇo não exime a CONTRATADA das
responsabilidades previstas neste contrato ou mesmo do edital do certame,
respondendo pelos serviÇos executados pelos subcontratados.

c) Não se caracteriza subcontrataçáo quando a prestaÇão de serviço de transporte
de paciente Íor executada direlamente pelo fornecedor (pessoa .iurídica ou física).

CúUSULA NONA - DA REVISÃO DE PREÇOS

A revisáo de PREÇOS obedecerá às disposiÇoes constantes na Lei Federal no.8.666/93, e suas
alterações posteriores.

J9
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MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO OA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATO

cLÁusuLA DEcTMA - DAs sANçÕES coNTRATUATs tr' ':'fr 40

Em caso de descumprimento de qualquer cláusula ou condição ora estabelecida, o (a)

contratado(a) ficará, após o exercício do direito de defesa, sujeita às seguintes penalidades,
mediante publicação divulgada no Diário do MUNICíPlO OE PALMAS DE MONTE ALTO:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com
o MUNIC|PIO DE PALMAS OE MONTE ALTO pelo prazo de até 02 (dois) anos;

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contralar com a MUNICíP|O DE
PALMAS DE MONTE ALTO, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puniçáo ou até que seja provada a sua reabilitaçáo perante a própria autoridade
que apltcou a penalidade que será procedida sempre que a contratada ressarcir o

MUNIC|PIO DE PALMAS DE MONTE ALTO pelos prejuízos resultantes e depois
de decorrido o prazo da sanção aplicada;

d) A multa será graduada de acordo com a gravidade da infraçáo, nos seguintes
limites máximos:

l. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocaÇão,

ll. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
o valor da parte do serviço não realizado;

lll. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviÇo não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO

Arnda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, perfeiÇáo e especificação do ob.leto deste contrato.

CLÁUSULA OÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

Reconhecidos os direitos da AdministraÇão, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N".

8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda:

a) Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que
náo subsistam condiÇóes para a continuidade do mesmo;

b) Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o
pÍosseguimento de sua execução.

§ 1o. lvlediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 15 (quine) dias, poderá

haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de
autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência
administrativa e relevante interesse pÚblico, na forma estabelecida no art. 79, §§ 1o e 2'' da Lei

Federal No. 8.666/93.

§ 2". Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes,

precedida de autorizaÇão escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja

conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art.79, inciso ll e §'1", da Lei Federal

N" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, flcando ciente a CONTRATADA das

estipulaÇóes contidas nos Arts. 68 a 71 da Lei Federal n'. 8.666/93.
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MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO

ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÓES E CONTRATO

cúusulA DÉctMA QUARTA - vtNcuLAÇÃo t., ' i.' 
' 
41

Este Contrato regula-Se pelas suas cláusulas e pelos preceitos contidos na Lei Federal no

8.666/93 e suas alteraçóes posteriores.

DÉCIMA QUINTA - DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS

Nas notas Ílscais deverão estar de acordo do a planilha de medição aprovada pelo responsável
devendo conslar nesta o número do Processo Administrativo, número deste contrato e ser
emitidas com os seguintes dados:

SECRETARIA DE SA DE

RGÀO FUNDO N4UNICIPAL DE SAUDE DE PALMAS DE I./ONTE

CNPJ 11 453 571/0001-06

LOGRADOURO

BAIRRO

MUNIC Pr0
ESTADO

CEP

71 J6ôt-Z I tJ I 3662-2114

DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de PALMAS DE MONTE ALTO, estado da Bahia, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por

mais privilegiado que se.1a.

E por assim estarem de acordo, aJustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes

a seguir firmam o p resente contr em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito,
na presenÇa das 02 (duas) munhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos
legais e resultantes de di

PALI\iIA§ DE l\ilONTE ALTO, estado da Bahia, 29 de julho de 2019

1

MUNIC PIO DE LMAS OE NTE ALTO-BA
IV1ANOEL R BENS VICE E DA CRUZ

C NTRATA E

NS BARBOSA TRANSPORTES
NOVA GRANADA LTDA
José Antônio Barbosa

CONTRATADA

uq\()3s. e l

T

TESTEMUNHAS

Nome
CPF: 03ollt /éít)

Nome:
CPF: 6

PRAÇA DA BANDEIRA

230 _ SALA

CENIRO
PALMAS DE IÚONTE ALTO

BAHIA

46 460-000

TELEFONE
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