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CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA
SUPRIR

AS

NECESSIDADES

DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

DA
EM

SECRETARIA

MUNICIPAL

ATENDIMENTO

AOS

DE

MUNÍCIPES

BONINALENSES, QUE APRESENTEM OU ESTEJAM EM VULNERABILIDADE
SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA Nº 120/2022.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE
SI O MUNICIPIO DE BONINAL BAHIA

E

A

EMPRESA

RAPIDO

FEDERAL VIAÇÃO LIMITADA, NA
FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço
residencial sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de
Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG
nº 02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.824.705-87, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e como CO-PARTICIPANTES o
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BONINAL, Estado da Bahia,
pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 Sala, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n°
14.827.543/0001-91, neste ato representada pela Senhora Leila Aparecida de
Souza, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, portadora da cédula de
identidade RG nº 13.366.806-10, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 020.215.935-33,
neste ato denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL e a empresa RAPIDO FEDERAL VIAÇÃO LIMITADA, Pessoa Jurídica de
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Direito Privado, Sociedade Empresária Limitada, Porte NORMAL, com sede no ST
SIA TRECHO 1, S/N, LOTE 1430 A 1480, Zona Industrial (Guará), Brasília, Distrito
Federal, CEP 71.200-010, inscrita no CNPJ sob o nº 25.634.569/0001-30 e CF/DF
sob o nº 0733147300151, neste ato representada pela Senhora Alayse Brum
Vinhas, portadora de documento de identidade RG Nº 133073767, expedida pela
Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro
de Pessoas Físicas sob o nº 101.745.827-81, doravante denominada apenas
CONTRATADA, onde a CONTRATANTE, utilizando suas prerrogativas legais, com
base no artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações
posteriores, que diz que é dispensada a licitação “para outros serviços e compras
de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior (23) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que
possa ser realizada de uma só vez”, para casos de DISPENSA DE LICITAÇÃO,
conforme PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2022, RATIFICADA
EM 07/07/2022, originário do Processo Administrativo nº 362/2022, datado de
06/07/2022, resolvem e acordam na celebração do presente INSTRUMENTO
CONTRATUAL, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93, mediante as cláusulas e
condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato o
fornecimento de passagens terrestres para suprir as necessidades da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social em atendimento aos munícipes boninalenses,
que apresentem ou estejam em vulnerabilidade social, neste município de Boninal,
Estado da Bahia, conforme proposta de preços apresentada que fica fazendo parte
deste termo, como se aqui estivesse transcrita.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta
licitação, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: É vedada a subcontratação parcial do objeto, a
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou
parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA,
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não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido
por aquela com terceiros.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO - O Regime de
Execução do presente contrato será o de Empreitada por Preço Unitário.
CLÁUSULA

TERCEIRA

-

DA

VINCULAÇÃO

AO

INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO - A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2022, RATIFICADA EM
07/07/2022, originário do Processo Administrativo nº 362/2022, datado de
06/07/2022, que também passa a fazer parte integrante deste instrumento como se
aqui estivesse descrito, inclusive toda e quaisquer correspondências trocada entre
as partes.
PARAGRÁFO ÚNICO – DA VINCULAÇÃO LEGAL: Este contrato é regido pela Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para
resolução dos casos omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução
do mesmo.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS
RECURSOS – As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento
municipal vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE GESTORA
ORGÃO
09/09 – SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
– FUNDO MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

FONTE DE
PROJETO/ATIVIDAD
PAGAMENTO
E
PROGRAMA DE
TRABALHO
0000
2042
–
DESENVOLVIMENTO
AÇÕES DO FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
2082
–
MANUTENÇÃO
DO
PROGRAMA
DE
BENEFÍCIOS
EVENTUAIS.

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA
3390.32.00
3390.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA - O contrato terá vigência de até 31 de
dezembro de 2022, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado
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por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que em
comum acordo entre as partes, conforme o disposto no art. 57, II, da Lei Federal nº
8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor
deste contrato é de R$ 16.409,02 (dezesseis mil, quatrocentos e nove reais e
dois centavos).
ITEM
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ESPECIFICAÇÃO
PASSAGEM
DE
ÔNIBUS
CONVENCIONAL
-TRECHO
SEABRA-BA/SÃO PAULO
PASSAGEM
DE
ÔNIBUS
CONVENCIONAL-TRECHO
SEABRA-BA/SALVADOR-BA
PASSAGEM
DE
ÔNIBUS
CONVENCIONAL-TRECHO
SEABRA-BA/FEIRA
DE
SANTANA-BA
PASSAGEM
DE
ÔNIBUS
CONVENCIONAL-TRECHO
SEABRA-BA/ITABERABA-BA
PASSAGEM
DE
ÔNIBUS
CONVENCIONAL-TRECHO
SEABRA-BA/BARREIRAS-BA
PASSAGEM
DE
ÔNIBUS
CONVENCIONAL-TRECHO
SEABRA-BA/BOM JESUS DA
LAPA-BA
PASSAGEM
DE
ÔNIBUS
CONVENCIONAL-TRECHO
SEABRA-BA/BELO HORIZONTEMG
PASSAGEM
DE
ÔNIBUS
CONVENCIONAL-TRECHO
SEABRA-BA/LENÇOIS-BA
PASSAGEM
DE
ÔNIBUS
CONVENCIONAL-TRECHO
SEABRA-BA/BRASILIA-DF

QUANT UNIDADE
14

UN

10

UN

10

UN

20

UN

10

UN

10

UN

6

UN

10

UN

8

UN

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

473,99

6.635,86

114,05

1.140,50

82,72

827,20

49,90

998,00

95,48

954,80

95,71

957,10

443,19

2.659,14

17,89

178,90

257,19

2.057,52

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços serão fixos e irreajustáveis.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços ofertados na proposta da Contratada já
estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros,
impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados mensalmente, através
de ordem bancária ou crédito em conta corrente, após recebimento do objeto ora
licitado, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do
objeto licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: 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.
PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento,
Fatura(s), Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta
licitação, apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a
cessão tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente
autorizada, por escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria
Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO SEXTO: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento
da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra
forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - O valor do contrato
será reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o índice que
legalmente vier a lhe substituir.
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PARÁGRAFO ÚNICO: A revisão de preços, nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal
8.666/93, dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço
que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, do Contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei nº.
8.666/93. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas
hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art.
78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das obrigações
contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obrigar-se-á:
a) Cumprir integralmente as condições contidas neste termo e na Proposta de
Preços;
b) Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas a favor de terceiros
envolvidos na execução dos serviços, em particular no que se refere às
contribuições sociais e tributos;
c) Zelar pela boa execução do fornecimento do objeto contratado e o controle dos
recursos humanos empregados;
d) Obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificações exigidas na licitação.
e) Responder, por quaisquer danos que venham a causar a(o) contratante, em
função do objeto do contrato firmado.
f) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e imposto que incidiam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente contrato, bem como observar e respeitar as legislações federal, estadual
e municipal, relativas ao objeto do contrato;
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g) Assumir todas as despesas, direta ou indiretas oriundas das obrigações
assumidas para cumprimento do objeto contratual, sem qualquer ônus para a
parte contratante;
h) Assumir, em relação aos seus empregados, todas as despesas decorrentes da
execução dos serviços objeto deste contrato, tais como: salários, seguros de
acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeições e outras
que venham a ser criadas ou exigidas pelo governo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das
obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se-á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial
até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto
ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,
§1º da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE
exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA
obrigada a facilitar o exercício deste direito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO

SEGUNDO:

A

presença

da

fiscalização

não

atenua

a

responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação
dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata
correção das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
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PARÁGRAFO QUINTO: As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou
entidade contratante em nada restringe a responsabilidade única, integral e
exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.
PARÁGRAFO SEXTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pela
Senhora Leila Aparecida de Souza, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social,
deste Município de Boninal, Estado da Bahia.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Fica designado o Servidor Marcelo Neves de Sousa, no
cargo de Diretor de Planejamento da Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social, deste município de Boninal Estado da Bahia, como responsável pelo
acompanhamento e Fiscalização da execução do contrato em questão, nos termos
da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA GESTÃO DE CONTRATOS
13.1. O Contrato necessita de acompanhamento diário, semanal ou mensal. Assim
sendo, a execução do Contrato será objeto de acompanhamento, controle,
fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE para o fim
especialmente designado.
13.2. Cada Parte deverá designar, por escrito, um profissional devidamente
qualificado para atuar como Gestor do Contrato, o qual poderá praticar atos, nos
limites do Contrato, que se destinem a acautelar e a preservar todo e qualquer
direito da Parte representada.
13.3. O Gestor de Contrato será uma atividade a ser atribuída a pessoa com
capacidade técnica e gerencial, devendo possuir conhecimento sobre o objeto da
contratação e terá por funções:
a) Coordenar a atividade do Fiscal do Contrato, solicitando-lhe todas as
informações que entender necessárias;
b) Manter registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do
objeto contratado, inclusive o controle do saldo contratual;
c) Aprovar o pagamento das faturas ou notas fiscais, garantindo que as etapas
anteriores de conferência foram realizadas, os serviços foram aprovados pelo
Fiscal da CONTRATANTE, bem como a documentação exigida na medição
devidamente checada;
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d) Participar de reuniões de entendimento com a CONTRATADA ou o seu
preposto, caso o fiscal da CONTRATANTE entenda necessário, garantindo que
elas sejam documentadas por meio de atas com as devidas assinaturas.
13.4. Tanto a designação, quanto qualquer alteração dos dados dos gestores
indicados

deverá

ser

imediatamente

comunicada,

por

escrito,

física

ou

eletronicamente, à outra Parte, sendo que a notificação ou comunicação dirigida
servirá para produzir todos os efeitos contratuais consequentes.
13.5. Fica, desde já, assegurado o direito da CONTRATANTE de fiscalizar e vistoriar
a exata e pontual execução do objeto do Contrato e o cumprimento das demais
obrigações, a qualquer tempo. Sempre que solicitada pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA deverá comprovar o cumprimento de tais obrigações.
13.6. A fiscalização da execução contratual deve ser efetuada pelo Fiscal de
Contrato, sendo uma atividade pontual, devendo ser exercida por pessoas com
conhecimento técnico, nomeados pela CONTRATANTE e CONTRATADA, podendo
ser documento à parte, como e-mail, com a concordância de ambas as Partes, para
fiscalizar e acompanhar a execução contratual de modo a apoiar o Gestor de
Contrato.
13.6.1. Caberá ao Fiscal de Contrato acompanhar a execução das atividades de
prestação de serviços ou fornecimento de bens, informar irregularidades
verificadas ao Fiscal da CONTRATADA, por escrito, ficando responsável pela
parte operacional. O Fiscal de Contrato deverá verificar o cumprimento dos
prazos e condições assumidas pela CONTRATADA, fiscalizar o fornecimento de
bens, conferir a quantidade e a qualidade dos serviços, e demais características
conforme Contrato, receber reclamações dos usuários dos serviços prestados ou
dos bens fornecidos, exigir solução dos problemas que venham a ser
reportados, e dar o DE ACORDO na medição mensal, autorizando a emissão da
Nota Fiscal pela CONTRATADA, por escrito.
13.6.2. Toda e qualquer fiscalização, verificação ou inspeção do objeto realizada
pela CONTRATANTE e/ou por terceiros prévia e expressamente indicados por
essa deverá ser acompanhada pela CONTRATADA, e não a eximirá das
responsabilidades decorrentes do Contrato.
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13.7. A CONTRATANTE poderá requerer à CONTRATADA todas as informações
que considerar necessárias, obrigando-se a CONTRATADA a fornecer-lhe
imediatamente todos os dados para a certificação do cumprimento das
especificações que deverão ser parte integrante do Contrato, caso haja, bem como
assegurar-lhe acesso aos locais de execução das obras, dos serviços, do projeto, de
fabricação, de testes ou de montagem de quaisquer partes ou componentes do
objeto.
13.8. A CONTRATADA compromete-se, nas suas obrigações com terceiros
contraídas em decorrência do Contrato, a incluir dispositivo que permita à
CONTRATANTE visitar, inspecionar e verificar, nos locais onde estiverem sendo
realizados, o projeto, a fabricação, os serviços, testes, montagem, armazenagem,
acondicionamento e transporte dos materiais, equipamentos, peças e componentes
incluídos no objeto.
13.9. A CONTRATANTE poderá rejeitar qualquer item, serviço, componente ou
material incluído no objeto que não esteja de acordo com as especificações e
obrigações da CONTRATADA, ou que apresente falhas de fabricação ou cujas
características técnicas sejam diferentes daquelas especificadas, comunicando à
CONTRATADA no ato ou por escrito, as razões da rejeição. Os reparos ou as
correções necessárias para corrigir tais falhas ou defeitos serão efetuados pela
CONTRATADA às suas próprias expensas, sem prejuízo das demais medidas
cabíveis.
13.10. A omissão ou a inspeção e liberação pela CONTRATANTE de qualquer item,
serviço, componente ou material incluído no objeto não isentará a CONTRATADA da
total responsabilidade pela execução do objeto e garantia, tampouco implicará a
aceitação final do objeto pela CONTRATANTE. Quando falhas, defeitos ou erros
forem constatados durante a execução do objeto ou durante o período de garantia, a
CONTRATADA será a única responsável por efetuar, às suas expensas, a remoção,
demolição, reparo, reconstrução ou complementação na extensão necessária para
atender os requisitos das especificações e demais documentos contratuais.
13.11. A aprovação ou aceitação de desenhos, manuais e demais documentos pela
CONTRATANTE não diminuirá ou extinguirá qualquer responsabilidade ou
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obrigação da CONTRATADA prevista no Contrato, especialmente as obrigações
relativas à garantia de qualidade e desempenho do objeto.
13.12. A CONTRATANTE determinará a paralisação e/ou regularização das
atividades que estejam sendo comprovadamente executadas em desacordo com os
desenhos, documentos técnicos, normas técnicas, serviços contratados ou normas
de segurança do trabalho aplicáveis ou que coloquem em risco o patrimônio da
CONTRATANTE ou de terceiros, não sendo estas eventuais paralisações e/ou
regularizações motivadoras de reivindicações futuras de qualquer natureza pela
CONTRATADA.
13.13. A CONTRATANTE, a seu critério, poderá determinar a paralisação imediata
do objeto quando julgar que as condições mínimas de segurança, meio-ambiente e
saúde não estiverem sendo observadas. Os trabalhos somente deverão ser
reiniciados após a adoção das medidas corretivas ou preventivas cabíveis. A falta de
cumprimento ou reincidência nas irregularidades apontadas implicará a paralisação
total das atividades, podendo a CONTRATANTE rescindir motivadamente o
Contrato.
13.14. O período de paralização não poderá servir como justificativa de eventuais
atrasos na execução do objeto por parte da CONTRATADA, nem a desobriga do
pagamento das multas eventualmente previstas.”
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES - O descumprimento parcial
ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela Contratante,
sujeitará a contratada às seguintes sanções, previstas na Lei Federal nº 8.666/93,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de
contratar com este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da parte do objeto não entregue;
d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
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PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo
Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta cláusula não têm caráter
compensatório

e

o

seu

pagamento

não

eximirá

o

CONTRATADO

da

responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARAGRAFO

TERCEIRO:

Retenção

de

pagamento

enquanto

perdurarem

quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse
período não incidirá atualização monetária;
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas
pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito
Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto
contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.
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PARAGRAFO QUINTO: Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do
objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes
alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da
rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na
legislação em vigor.
PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único
do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS –
LGPD
17.1. Os dados pessoais de quaisquer pessoas, obtidos, acessados, processados,
transferidos, compartilhados em decorrência deste Contrato ou em decorrência de
qualquer outro documento derivado deste Contrato, ou da relação entre as Partes,
serão tratados pelas Partes exclusivamente para cumprimento das finalidades e
obrigações previstas neste Contrato, devendo ser protegidos nos termos da Lei nº
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD) e de outras diretrizes legais
aplicáveis. Exaurida a finalidade, ou quando da extinção do presente Contrato, os
dados pessoais tratados deverão ser eliminados pelas Partes, de forma segura e
definitiva, exceto conforme previsão legal.
17.2. As Partes se comprometem a cumprir com todos os princípios da LGPD,
inclusive o dever de informar com transparência os respectivos titulares sobre,
dentre outros, a finalidade de processamento e o compartilhamento necessário dos
dados pessoais coletados.
17.3. As Partes declaram que as atividades de Tratamento de Dados Pessoais no
âmbito da execução do presente Contrato serão executadas de forma lícita, correta
e transparente relativamente aos respectivos titulares e de acordo com os princípios
consagrados na LGPD, responsabilizando-se integralmente por todo e qualquer
dano ou prejuízo em razão de seu descumprimento.”
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA ANTICORRUPÇÃO
18.1. As Partes declaram conhecer e atuar conforme as normas de prevenção à
corrupção previstas na legislação brasileira, tais como: a Lei n.º 12.846/13 e o
Decreto 8.420/15, bem como, conjuntamente, todas as leis estaduais e municipais
e/ou outras leis antissuborno, leis anticorrupção, leis sobre conflitos de interesses,
leis sobre licitação, internacionais, quando cabíveis, normas ou regulamentos com
finalidade e efeito semelhantes aplicáveis às Partes (coletivamente, "Leis
Anticorrupção"), além de se comprometerem a cumpri-las fielmente, bem como,
exigir o seu cumprimento por parte de seus sócios, administradores, Colaboradores,
Representantes e Terceiros relacionados.
18.1.1. A CONTRATADA afirma, também, ter conhecimento do Código de Ética
e de Conduta dos Fornecedores e/ou Prestadores de Serviços, das políticas, dos
canais de denúncias, consequentemente, dos documentos que integram o
Programa de Integridade do Grupo do qual a CONTRATANTE faz parte, e que
estão

disponibilizados

na

página

eletrônica:

compliance.guanabaraholding.com.br, sendo considerados pelas Partes,
como parte integrante do presente Contrato, portanto, a CONTRATADA declara
que, as regras e diretrizes previstas nos seguintes documentos serão exigidas e
cobradas dos seus sócios, administradores, Colaboradores, Representantes e
Terceiros.
18.2. A CONTRATADA assegura que, nenhum sócio, conselheiro, diretor,
administrador, empregado, Colaborador, Representante, Terceiros, independente da
forma de vínculo, é enquadrado como: (a) empregado, diretor ou representante de,
ou pessoa que de outra forma atue oficialmente para, ou em nome de (i) um governo
nacional, estadual, província, municipal ou subdivisão política ou jurisdição local do
mesmo, (ii) um departamento, conselho, comissão, tribunal ou agência, civil ou
militar, de qualquer um dos supramencionados, independentemente da forma em
seja constituído, (iii) uma associação, organização, empresa ou empreendimento de
propriedade do governo ou controlado pelo governo, ou (iv) um partido político; (b)
Agente Público e/ou Pessoa Politicamente Exposta. Caso seja, a CONTRATADA
declara que o mesmo não teve ou terá qualquer papel na busca, obtenção,
aprovação e execução do presente Contrato.
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18.3. As Partes declaram que, não ofereceram, direta ou indiretamente, e
comprometem-se a não oferecer Vantagens Indevidas a Terceiros, nem solicitar,
prometer ou aceitar para benefício próprio ou de outrem, ofertas com o propósito de
celebrar ou alterar o presente Contrato, furtar-se do cumprimento de qualquer
obrigação, dever e/ou compromisso bem como alcançar qualquer outro fim, sob
pena de nulidade do Contrato.
18.4. A CONTRATADA, na execução do Contrato, deverá manter livros e registros
contábeis que registrem de maneira completa, correta e precisa todos os
desembolsos de fundos e outras transações desenvolvidas pela CONTRATADA em
nome da CONTRATANTE e/ou do Grupo do qual ela faz parte, devendo dar à
CONTRATANTE e/ou a quem por ela for indicado, mediante solicitação prévia,
acesso aos livros e registros. Os livros e registros deverão possuir controles
contabilísticos suficientes para prover certeza de que todas as transações são
executadas de acordo com os termos e condições do presente Contrato.
18.5. Quando tiver conhecimento e/ou houver risco de violação das Leis
Anticorrupção e/ou do presente Contrato, a CONTRATADA deverá relatar
imediatamente à CONTRATANTE e/ou ao Grupo do qual ela faz parte.
18.6. O descumprimento desta Cláusula e/ou do Programa de Integridade do Grupo
poderá implicar na solicitação do afastamento do Colaborador da CONTRATADA na
prestação de serviço do objeto do Contrato firmado com a CONTRATANTE e
demais empresas que integram o Grupo do qual ela faz parte, no bloqueio da
CONTRATADA para novas aquisições e/ou serviços, na aplicação das multas
contratuais e perdas e danos, além da imediata resolução dos contratos vigentes por
culpa única e exclusiva da CONTRATADA, ainda, ressalvado o direito de regresso,
de acordo com as demais normas do Grupo do qual a CONTRATANTE faz parte e
demais cláusulas do presente Contrato, e, ainda, o possível encaminhamento de
denúncias aos órgãos governamentais apropriados.”
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.
Boninal (BA), 07 de julho de 2022.

CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

LEILA APARECIDA DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CO-PARTICIPANTE

ALAYSE BRUM VINHAS
RAPIDO FEDERAL VIAÇÃO LIMITADA
CONTRATADA

EDUARDO MEGGIOLARO DE CASTRO
RAPIDO FEDERAL VIAÇÃO LIMITADA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .............................................................
Nome: Carmem Maria Araújo Brandão
CPF nº: 000.822.815-99
02 - .............................................................
Nome: Holdimar Alonso Paiva
CPF nº: 058.341.655-16
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3ª HOMOLOGAÇÃO CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022
PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 139/2022

A Prefeita Municipal de Boninal, Estado da Bahia, Celeste Augusta Araújo
Paiva, no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 43, Inciso VI, da Lei
Federal nº 8.666/93, fundamentada no relatório apresentado pela Comissão
Permanente de Licitações “CPL” e tendo constatado a regularidade da
licitação

na

modalidade

de

CHAMAMENTO

PÚBLICO

PARA

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº 002/2022, datado de
25/03/2022, originário do Processo Administrativo nº 139/2022, datado de
14/03/2022, cujo objeto define-se como a prestação de serviços médicos
através

de

clínicos

gerais,

especialistas,

exames,

consultas,

para

atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da Rede Pública
Municipal de Saúde, interessadas em prestar serviços de saúde nas
especialidades

médicas,

destinados

a

pacientes

em

situação

de

vulnerabilidade grave ou não, de urgência ou não e por ordem judicial, dos
quais o Fundo Municipal de Saúde não possua em seu quadro de
profissionais da saúde, conforme solicitação do Fundo Municipal de Saúde,
para atender aos munícipes deste Município de Boninal, Estado da Bahia,
HOMOLOGA o referido processo licitatório e ADJUDICA o resultado em
favor, nas condições apresentadas, à empresa abaixo relacionada:
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1) RANGEL CARNEIRO MASCARENHAS CLÍNICA MÉDICA-EPP, Pessoa
Jurídica de Direito Privado, Empresário Individual, Empresa de Pequeno
Porte, com sede na Rua Cláudio Pereira Jorge, nº 52, Casa, Bairro Centro,
Município de Irecê, Estado da Bahia, CEP 44.900-000, inscrita no CNPJ sob
o nº 11.078.059/0001-19 e Inscrição Municipal sob o n° 000.005.306/001-70,
para prestação de Serviços Médicos Especialista em Psiquiatria, no
atendimento ambulatorial, no Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS),
conforme escalas de trabalhos e horários determinados pelo Fundo Municipal
de Saúde, deste Município de Boninal, Estado da Bahia. Carga horária: 20hs
(vinte horas) semanais para realização das atividades (ITEM 04), totalizando
o valor global de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), na
forma seguinte:
ITEM

04

DESCRIÇÃO
QUANT
Nº
VALOR
VALOR
DOS
UNIDADE
ANUAL VAGAS UNITÁRIO GLOBAL
SERVIÇOS
Prestação de
Serviços
Médicos
Especialista
em
Psiquiatria, no
atendimento
ambulatorial,
no Centro de
Atendimento
MESES
12
1 12.000,00
Psicossocial
(CAPS),
conforme
escalas
de
trabalhos
e
horários
determinados
pelo
Fundo
Municipal
de
Saúde, deste
144.000,00
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Município
de
Boninal, Estado
da
Bahia.
Carga horária:
20hs
(vinte
horas)
semanais para
realização das
atividades
VALOR GLOBAL

144.000,00

Na oportunidade DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis
para a contratação do referido interessado.

Boninal (BA), 02 de agosto de 2022.

Celeste Augusta Araújo Paiva
Prefeita Municipal
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