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CONTRATO nº.   056/2020/SMS 

 

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as 

seguintes declarações e cláusulas: 

 

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 017/2020/SMS, Art. 4, da Lei Federal 13.979/2020. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 06307/2020 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4000.33903900 FONTE 0114000 

 

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40, 

com sede na Praça João Thiago dos Santos, Centro, Lauro de Freitas/BA, neste ato representado por sua 

Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho. 

 

CONTRATADA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA BAHIA, inscrita no CNPJ: 

06.058.917/0001-23, com sede na Rua Dantas Bião, nº 170, Alagoinhas Velha, Alagoinhas, Bahia. CEP: 

48.030-030, neste ato representada pelos seus atos constitutivos e procurações em anexo, que abaixo 

subscreve.  

     

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Contratação de Organização Social para locação de 01(uma) 

unidade móvel, com estrutura física para realização de atendimentos ambulatoriais e coleta para testes de 

COVID-19 (rápido e swab), com o mínimo de 03 (três) salas de consulta ambulatorial, 01 (uma) sala para 

coleta, 01 (um) sanitário e 01 (uma) copa, com capacidade de no mínimo 300 (trezentos) atendimentos por 

dia e até 50 (cinquenta) exames de teste diagnóstico para COVID-19, conforme discriminação no Termo de 

Referência requisitado pela Secretaria Municipal De Saúde no processo supra e descrição abaixo: 

 

Item Especificação 
Prazo da 

Locação 
Valor Total 

 

 

01 

Unidade de saúde móvel com 03 consultórios e espaço para 

realização de teste diagnóstico, 01 copa e 01 sanitário. A contratada 

ficará responsável pela contratação de 01 motorista com habilitação 

categoria E durante toda a duração da locação, além das despesas 

com combustível, manutenção, disponibilização de gerador e 

documentação que garanta a circulação do veículo. O veículo deverá 

estar disponível de segunda a domingo, das 08:00 às 16:00 hs, 

durante a duração do contrato. 

 

 

30 dias 

 

 

R$ 151.874,36 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DO CONTRATO: O presente instrumento de contrato terá vigência 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da sua assinatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO:  

3.1. O presente Contrato tem o valor global estipulado em R$ 151.874,36 (cento e cinquenta e um mil 

oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos); 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

 

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO:  

 

4.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos contado do atesto na nota fiscal/fatura pelo 

responsável pela fiscalização do contrato;  

4.2. O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela 

indicada; 

 



                           PREFEITURA MUNICIPAL DE 

                            LAURO DE FREITAS 
 

Página 2 de 4 
 

4.3. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que 

a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no 

que se refere às retenções tributárias;  

4.4. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, 

iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura 

corrigida;  

4.5. Antes do pagamento, será verificada a regularidade trabalhista e fiscal;  

4.6. A nota fiscal deverá ser entregue juntamente com as certidões fiscais (FEDERAL, FGTS, MUNICIPAL, 

ESTADUAL e TRABALHISTA). 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 

5.1. Disponibilizar a unidade móvel com estrutura para realização de consultas ambulatoriais e sala para 

coleta de testes de diagnósticos laboratoriais, de segunda a domingo, das 08h às 16h; 

5.2. Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva da unidade móvel, inclusive no que tange às 

peças; 

5.3. Contratar motorista, habilitação categoria “E” vigente, para conduzir a unidade móvel durante toda a 

vigência contratual, devendo arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais deste 

profissional; 

5.4.  Responsabilizar-se pelo combustível da unidade móvel durante toda a vigência contratual, 

independentemente dos roteiros necessários e quantidades, que serão estabelecidos pela Secretaria Municipal 

de Saúde; 

5.5. A unidade móvel deverá contar com gerador próprio, para ser utilizado em casos de impossibilidade de 

ponto de energia convencional nos locais designados pela Secretaria de Saúde; 

5.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando a CONTRATANTE 

autorizada a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

5.7. Dispor de mecanismos para pronta substituição da unidade móvel, em caso de quebra ou acidente, de 

forma a não interromper ou prejudicar a realização dos serviços por parte do município; 

5.8. Emitir a nota fiscal da fatura mensalmente, até o quinto dia útil subsequente ao mês de vencimento da 

locação da unidade móvel. 

5.9. Providenciar, por sua conta, todos os registros e licenças, exigidos por leis ou atos dos órgãos federais, 

estaduais e municipais competentes, para que o município possa utilizar a unidade móvel para o fim que se 

destina, bem como o seguro da unidade;  

5.10. Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, 

tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com a 

locação pretendida, inclusive no tocante aos seus empregados, dirigentes, subcontratados e prepostos (Art. 

71, Lei 8666/93);  

5.11. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à ADMINISTRAÇÃO ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na prestação do serviço contratado;  

5.12. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo e 

corrigindo prontamente a todas as reclamações; 

5.13. A CONTRATADA terá o prazo de 48(quarenta e oito) horas, para disponibilizar a Unidade Móvel para 

a Secretaria de Saúde, contados a partir do recebimento da solicitação da Ordem de Serviço (OS) que será 

encaminha por e-mail eletrônico. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 

 

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do serviço de locação contratado por servidor designado 

para esse contrato, pertencente à SESA, mediante a Ordem de Serviço e nota fiscal, conforme orientação do 

Fiscal do Contrato; 

6.3. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao CONTRATADO; 
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6.4. Comunicar ao CONTRATADO qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas obrigações; 

6.5. Disponibilizar guarda municipal e ou afim durante a vigência contratual para acompanhar o atendimento 

e durante a noite, para a vigilância da unidade móvel e dos equipamentos; 

6.6. Responsabilizar-se pela parte de estrutura externa, se necessária, que acompanhará a unidade móvel, tais 

como: cadeiras, toldos, mesas, disciplinadores, banheiro químico, etc. 

6.7. Responsabilizar-se pela higiene e limpeza da unidade móvel, inclusive no que tange aos produtos de 

limpeza a serem utilizados. 

6.8. Responsabilizar-se pelos insumos e materiais que serão utilizados pelos profissionais de saúde e pelos 

pacientes, durante os atendimentos na unidade móvel;                         

6.9. Efetuar o pagamento das faturas, em até 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO:  

 

7.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade 

da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, 

especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.2.A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos 

no Termo de Referência e neste Contrato; 

7.3.O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no Termo de Referência e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

7.4. Os serviços ora avençados serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS, através do 

servidor, Denis Braz Rolim mat.: 07.1905-7, e, na sua ausência, poderá ser um outro servidor por ele 

indicado devidamente documentado. 

 

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO:  

 

8.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

8.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do 

art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência;  

8.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 

direito à prévia e ampla defesa. 

8.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.4. Constitui motivo para rescisão antecipada, antes do prazo inicialmente previsto, sem qualquer ônus para 

o município, a hipótese de findar a situação atual de calamidade pública. 

 

CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: As sanções relacionadas à execução do 

contrato são aquelas previstas no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93 e 

demais normas de direito administrativo pertinentes. 

 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e validade 

jurídica na presença de duas testemunhas abaixo, elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para 

decidir as questões oriundas deste pacto. 

 

Lauro de Freitas (BA),  23 de junho de 2020. 
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_________________________________________________                                 

                                                               MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS/BA – CONTRATANTE  

 Moema Isabel Passos Gramacho – Prefeita 

 

 

_________________________________________________                                 

                                                                  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  

Maria Isabel Andrade e Silva – Secretária Municipal de Saúde 

 

 

______________________________________________________ 

                                                                     INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA 

BAHIA – CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

____________________________             ______________________________ 

NOME:                NOME: 

R.G.                 R.G 
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