
JNXDlRR
GOVERNO MUNICIPAL

TERMo DE coNTRATo ADMtNtsrRATtvo DE PRESTAÇÃo DE sERVtÇos No. 60/2020

São partes neste instrumento de contrato administrativo de PrestaÇão de Serviço:

I- CONTRATANTE

PREFEITURA DO MUNICíP|O DE JANDIRA, pessoa jurÍdica de direito público interno, com CNPJ no

46.522.99110001-73,e com sede à Rua Manoel Alves Garcia, 100 - Jardim São Luiz, Município de Jandira, Estado
de São Paulo, neste ato representada pelo Prefeito, Sr. Sr. PAULO FERNANDO BARUFI DA SILVA portador da
Cédula de ldentidade com RG. sob o no 18.095.292-4 e inscrita no CPF/MF. sob o n" 096.706.078-84, doravante
designada CONTRATANTE.

II , CONTRATADA

ocEAN SERVIçOS UÉOICOS LTDA inscrita (a) no C.N.P.J/M.F. sob o no. 08.073.565/0003-72, com sede na

Cidade de Barueri, Estado de Sáo Paulo, na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1.119 - sala 805 -

Cep. 06460-040, neste ato representado (a) por Sócio Presadente, o Sr. JOSÉ ALBERTO ALVES PONTES BELO,
portador (a) da cédula de identidade com R.G. no. 53.265.577-1, lnscrito no C.P.F. /M.F. sob o no. 858.628.354-15,

doravante designado CONTRATADO;

As partes aqui nomeadas e qualificadas tem entre si, certo, justo, combinado e conÍatado o presente contrato
administrativo de fornecimento do objeto mencionado na Cláusula PrimeiÍa, tudo nos termos do procedimento de

licitação sob a modalidade de Contrataçáo direta por Dispensa de Licitação Emergencial n'. 1212020, Processo

Administrativo n". 4.31512020, regendo-se pelo disposto na Lei Federal n". 8.6ô6, at1.24 inc. lV, de 21 dejunho
de 1993, pelo Edital da licitação, pela proposta e condiçáo vencedora do certame ofertadas pela CONTRATADA,
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e
as regras do direato administratavo e as disposiçôes do direito privado, e em especial por este Contrato

Administrativo no. 6012020 pelas cláusulas,sub- clausulas e condições adiante enunciadas, que aceitam e

outorgam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1- O presente contrato tem por objetivo, sob natureza de contrato administrativo, por prazo determinado, a

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIçOS MÉDICOS DE

URGÊNC|A E EMERGÊNC|A NO CENTRO DE COMBATE AO CORONAVíRUS (CCC), em atendimento a

Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificaçôes do Anexo ldo Edital, o qual Íica Íazendo parte

integrante deste contrato, realizando e levando a efeitos com conhecimentos

indispensáveis para a execução e desempenho dos serviços, atribuiçÔes e encarg

prestados, mantendo-os durante toda a execuçáo do contrato.

e dÕes proÍissionais
serviços a serem

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

2- Os serviços conlratados seráo executados na forma de Regime de ExecuÇão lndireta por empreitada por preço

global.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO e DA PRORROGAÇÃO

3- O presente contrato administrativo sêrá pot Wazo determinado de ate 180 (cento e oitenta) dias consecutivos
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ininterruptos, conlados a partir do recebimento da Ordem de Serviços
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3.1 - O presente contrato administrativo, por ser por prazo determinado se reveste de características de ser
celebrado sob condjÇáo resolutiva, náo se contemplando a possibilidade, por parte da CONTRATADA de
paralisação ou lentidão, ou de ocorrêncaa de interrupÇão ou suspensão com o condáo de prorrogação ou
extensão de sua duração ou outros motivos ou razóes e desta forma sua extinçáo deverá ocorrer na data e prazo
prefixado, ou se sem justa causa por parte da CONTRATADA na data de ocorrência de suspensáo , interrupÇão,
paralisaçáo ou lentidão nos serviços prestados deste contrato, sujeitará a CONTRATADA ás cominaçÕes legais e
conÍatuais, além de outras de caráter civil, penal ou criminal, administrativo, se caracterizado, tipificado ou
evidenciado danos, prejuizos ou lesáo à parte CONTRATANTE, em especial nas atividades e serviços públicos
essenciais, inadiáveis ou ininterruptos.

CLÁUSULA QUARTA: Do PREço, DA REVISÃo E Do REAJUSTE

4- Pela execuçáo do objeto do presente contrato administrativo, a CONTRATANTE obriga-se a pagaÍ a
CONTRATADA o valor máximo mensal de R$ 2.638.800,00 (dois milhões ê seiscentos e trinta e oito mil ê
oitocentos reais) referente a prestaçáo dos serviços contratados, de acordo com a tabela de valores
unitários contidos no anexo l, estando incluÍdo no preço todas as despesas diretas, e indiretas, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários, comerciais e quaisquer outras necessárias a plena execuçáo
deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÓES E FORMA DE PAGAMENTO
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5.4. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das obrig;rçfes assumidas neste co

sejam, nem implicará a aprovaçâo definitiva dos serviços execútaÉos.

).'
5.5. Nenhuma quitação será aceita sob reserva ou condiçdo, correndo por conta da

despesas daí decorÍentes.

ntrato, quaisquer que

CONTRATADA AS

t

4.1 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de

disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentaçâo da proposta, de comprovada repercussáo

nos preços contratados, implicaráo revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, observado o que

dispÕe o § 1o do art.58 da Lei Federal n" 8.666/93.

4.2 - Os preços aqui contratados e convencionados não poderâo ser reajustados, salvo para restabelecer a

equaçáo econÔmica-Íinanceira.

5- O pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta será efetuado mensalmenle, com prazo de até 30 (kinta)

dias úteis da data da apresentaÇão da nota flscal/fatura e será feito mediante crédito aberto em conta corrente em

nome da CONTRATADA no Banco indicado pela mesma.

S.í. O pagamento da(s) nota(s) Íiscal (ais) / fatura (s) será condicionado à vistoria,conÍerencia e manifestação

Íormal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, encaÍregada da gestáo, controle, fiscalização e

acompanhamento da execução deste contrato, que emitirá o competente ateste no prazo de até três (03) dias

úteis após a apresentação da nota(s) fiscal(ais) / fatura(s) e após a prestaçâo dos serviços, observado ainda as

disposiçóes dos arts. 73 a 76 da Lei Federal no 8.666/93 no que aplicável

5.2. As notas Íiscais/faturas que apresentarem incorreÇóes serão devolvidas à coNTRATADA e seu

vencimento ocorrerá em até 10 (dez) dias Úteis apÓs a data de sua apresentação válida.

5.3. para fazer jus ao recebimento das quantias pactuadas, a CONTRATADA deverá estar rigorosamente em

dia com suas obrigaçóes tributárias e Fiscais, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários,observado as

disposições da subcláusula, 9.6 dêste instrumento

V
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CLÁUSULA SEXTA: DO ATRASO DE PAGAMENTO

6- Ocorrendo pagamento da (s) nota(s) fiscal(ais) fatura (s), com atÍaso superior a trinta (30 dias) após o prazo

de carência previsto na Cláusula Quinta, desde que a isto não lhe tenha dado causa, terá a CONTRATADA

direito à juros dê mora à razâo de 6% (seis por cento) ao ano desde a data em que o pagamento deveria se dar

e a data em que o crédito ficou disponível, efetuando-se o pagamento complementar dentro de dez (10) dias

corridos que se seguirem.

cLÁUSULA SETIMA: DA SUSPENSÃO DE PAGAMENTO

7- A CONTRATANTE suspenderá o pagamento de qualquer quantia devida a CONTRATADA sempre que

ocorrer circunstância que coloque em risco a realizaçâo dos objetivos do presente contrato e bem assim no

caso de a CONTRATADA se recusar ou diÍicultar à CONTRATANTE ou seus prepostos, a lavre fiscalizaçáo dos

serviços, na Íorma prevista neste contrato, ou ainda no caso de paralisação,suspensáo ou interrupçáo dos

serviços.

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

8- As despesas decorrentes deste contrato serão oneradas por conta da dotaçáo de classiÍicaçáo Íuncional

programática, do orçamento, conforme abaixo:

ORGAO DA
DESPESA

ELEMENTO
ECONÔMICO

FONTE VALOR SECRETARIA

08 12.00 3.3.90.39.00 1 0.302. 1 003 R$ 2.638.800,00 SAUDE

CLÁUSULA NONA: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO - CONTRATO E DOS SERVIÇOS

9- A CONTRATANTE, representada pela Secretaria Municipal dê Saúde como Gestora do contrato, reserva-se

o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços ora contratados, bem como de gerenciar os resultados obtidos

com sua prestaçáo, quando e da Íorma que julgar conveniente, por mêio de terceiros conlratados ou de preposto-

servidor, como Gestor da execuçáo contralual, especialmente destacado e designado por Ato do titulaÍ da

secretaria Municipal gestora do contrato, cabendo à CoNTRATADA designar de sua parte um Gestor contratual.

g.1 - Ao Gestor do contrato da CoNTRATANTE, responsável pelo acompanhamento dos serviços e

gerenciamento dos resultados, bem como pela Íiscalizaçáo e averiguação dos documentos pertinentes às

luestóes trabalhistas e previdenciárias, competirá informar ao Gestor contratual da coNTRATADA sobre

eventuais falhas e/ou correçóes e avaliar os resultados alcançados com a prestaçáo dos serviÇos, podendo

solicitar à CoNTRATADA, a qualquer tempo, a documentaÇáO refeíente à vinculaÇão jurÍdica existente entÍe ela e

o(s) profissional(is) responsável(is) pela execuÇáo dos seÍviços ora ajustados'

9.2 - No desemp enho de suas atividades, é assegurado ao Gestor do contrato o direito de verificar a perfeita

execuçáo do presente ajuste em todos os termos e condiçÓes cu.io representante indicado pelo Sr' (a)

execuçáo do contrato,

JNNDlRâ

Secretário(a), anotará em

determinando o que for n

decisões e providências q

s, sendo certo que as
ser solicitadas a seus

superiores em tempo hábil

registro prôpno todas as ocorrências relaclolSdas com a

ecessário à regularizaçáo das Íaltas ou deÍétt$ observado

ue ultrapassarem a competência do representánte deveráo

para a adoçáo das medidas convenientes I '

FUNCIONAL E

PROGRAMÁTICA
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9.3 - As solicitaçÕes, reclamaÇÕes, exigências e observações relacionadas com a execução das atividades

serão comunicadas por escrito pelo Gestor do contrato.

9.4 - QualqueÍ entendimento entre o Gestor do Contrato e a CONTRATADA será Íeito sempre por escrito, não

sendo levadas em consideração para nenhum eÍeito quaisquer alegaçóes Íundamentadas em ordem ou

declaraÇÕes verbais.

9.5 - A açáo ou omissáo do Gestor da CONTRATANTE responsável pelo acompanhamento dos serviços

contratados não exime, em hipótese alguma, a CONTRATADA, da integral responsabilidade pelos serviços

objeto do presente contrato.

9.6 -A CONTRATADA deverá estar rigorosamente em dia com suas obrigaçÕes tributárias e Fiscais, encargos

trabalhistas, sociais e previdenciários,cuja fiscalizaçáo e constatação será feita pela Secretaria Municipal
gestora do contrato, na forma, condiçóes e critêrios estabelecidos pelo órgáo gestor do contrato, e sempre

antes do ateste da nota fiscal.

cLÁUSULA DÉCIMA: DO PESSOAL

10 - O pessoal que a CONTRATADA contratar para a exêcuçáo dos serviços ora avençados náo terá relaçeo de

emprego com a CONTRATANTE e deste não poderá demandar quaisquer pagamentos, sendo tudo da exclusiva

responsabilidade da CONTRATADA. No caso de vir a CONTRATANTE a ser denunciada judicialmente, a

CONTRATADA a ressarcirá de qualquer despesa que, em decorrência, vier a ser condenada a pagar, bem como

de toda e qualquer despesa relacionada à pÍomoção de sua defesa, incluindo custas, taxas, deslocamentos, bem

como honorários advocatícios.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: OA RESPONSABILIDADE CIVIL

11- A prefeitura, ora CONTRATANTE, nâo responderá,por Íorça do disposto no art. 71 da lei federal n" 8.666/93

solidária ou subsidiariamente, por quaisquer obrigaçÕes assumidas pela CoNTRATADA em razáo do presente

contrato, seja para com os integ rantes de seu pessoal em face da impessoalidade e da náo subordinação, seja

para com os Poderes PÚblicos ou para com terceiros em ge is obrigações de que natureza íorem,

especialmente as decorrentes de relaçÕes empregatícias, previdenciário,acidentário, tributári

e tais obrigaçÕes pela

JâXDIRR

Â1, seja»\
trabalriétgé,

dimplê{rciá dfiscais ou comerciais, de forma que o descumprimento ou ana NTRATA

í0.1 -A CONTRATADA é a única responsável pelos encargos do pagamento dos salários devidos à mão de obra

empregada na realização dos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e tudo

mais que, como empregadora deva satisÍazer, alêm de ficar sob sua integral responsabilidade a observância das

leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros contra riscos de acidentes de

trabatho, tributos e outras providências e obrigaçóes necessáÍias à Íealizaçâo dos serviços ora contratados,e por

tais encargos deverá responder. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos referidos, não

transferirá à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

10.2 -Na hipótese de a CONTRATANTE vir a ser condenada, solidária ou subsadiariamente, nas açÕes

reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados ou ex-empregados da CONTRATADA durante a vigência

contÍatual, ou mesmo em outras açÕes, e se o contrato estiver vigente, o valor de referida condenaçáo poderá ser

deduzido das mediÇóes e do valor das faturas vincendas. Despesas relacionadas à promoçáo de defesa da

CONTRATANTE, ocorridas no curso do processo, tambêm poderáo ser cobradas pela CONTRATANTE da

Contratada. Na eventualidade do contrato ter sido encerÍado e, desde que nâo haja possibilidade de composiçáo

entrê as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CONTRATANTE, a título de condenaçáo

solidária ou subsidiária, a CONTRATANTE ailuizará aÇão de regresso contra a CONTRATADA' com a qual desde

já a mesma expressa concordância, com as duas hipÓteses previstas neste subitem

4
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importará em rescisáo do presente contrato, mediante pré-aviso, notificação judicial ou extrajudicial, ficando ainda
assegurado desde já à CONTRATANTE o direito de acionar em regresso a CONTRATADA caso venha a ser alvo
de qualquer demanda decorrente deste contrato.

11.1 - Caso por decisâo judicial , náo seja reconhecida o disposto no art. 71 da Lei Federal n' 8.666/93, e a
CONTRATANTE efetivamente detectar ou conslatar a inadimplência da CONTRATADA em relaçâo aos direitos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários decorrentes deste contrato, a CONTRATANTE
notificará a CONTRATADA estabelecendo-lhe pÍazo paru que regularize a situaçáo ou apresente defesa sob
pena de rescisão contratual, e devendo ainda a CONTRATANTE comunicar ao Ministério Publico do Trabalho a
inadimplência da CONTRATADA, no caso dos direitos trabalhistas náo pagos ou pagos incorretamente.

í1.2 - Se a inadimplência que descreve a subcláusula 10.1, não Íor regularizada, flca facultado à
CONTRATANTE proceder a retençáo do pagamento relativamente aos valores eÍetivamente existentes pela

inadimplência.

clÁusuLA oÉctue SEGUNDA: D|REtros E PRERRocATtvAS DA CoNTRATANTE

12- Com relação ao presente instrumento de contrato administrativo, ficaráo asseguradas à CONTRATANTE

todos os direitos e prerrogativas previstas no art. 58 da Lei Federal n". 8.666/93.

clÁusula oÉctMA TERcEtRA: DtREtros E PRERRoGATIvAS DA coNTRATADA

13- Com relaçáo ao presente instÍumento de contrato administrativo, fica assegurado a CONTRATADA, os

direitos e prerrogativas:

13.1.- lndenização pelo que houver executado, bem como por outros prejuÍzos regularmente comprovados,

desde que tais prejuízos náo lhe selam imputáveis, no caso de ser declarada a nulidade do contrato

administrativo;

í3.2 - Receber o pagamento do preço avençado no modo e tempo avençados;

13.3 - Revisão contratual para o restabelecimento do equilíbrio econÔmico-flnanceiro inicial, em caso de

alteraçáo unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, na Íorma do disposto nos §§ 5" e

60 do art. ô5 ou ainda em conformidade com o disposto no § 6o, inciso ll do art.65, todos da Lei Federal no

8.666/93.

14- Com relaçáo ao presente instrumento de contrato administrativo constituem deveres, obrigaçÕes e

responsabilldades da CONTRATANTE:

14.1.- O pagamento à CONTRATADA do preço, no modo e tempo ajustados;

14.2.- Comunicar à CoNTRATADA quaisquer irregularidades na execuçáo dos serviços, para adoçáo das

providências cabíveis;

14.3.- Proporcionar todas as facilidades pata qutyT CoNTRATADA possa desempenhar os serviços dentro das

normas do Edital de licitaçâo e do respectivo coftráol

sário, de local para execução dos serviços' sendo uma sala14.4.- Disponibilizar, se Íor o caso e ser nece

sede ou outro órgáo da CONTRATANTE;

a

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
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14.5.-Designar, através do gestor do contrato, funcionário ou terceiro para acompanhar e fiscalizar a execuçáo
dos serviÇos e do contrato;

cLÁUSULA DÉcIMA QUINTA: DEVERES E RESPoNSABILIDAoES DA CoNTRATADA

15.í.- o planejamento da execuÇão dos serviÇos, nos seus aspectos administrativos e técnicos;

15.2.-sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicar à fiscalização, por escrito, qualquer anormalidade

verificada na execução ou no controle técnico dos serviÇos, bem como qualquer Íato que possa colocar em risco

a seguranÇa e a qualidade dos serviços e sua execução dentro do prazo pactuado;

15.3.- atender a CONTRATANTE na determinaÇáo de paralisaÇão dos serviços por motivo de relevante ordem

técnica e de segurança ou, ainda, no caso de inobservância e/ou desobediência às suas determinaçÕes,

cabendo a CONTRATADA quando as razões de paralisaçáo lhe forem imputáveis, todos os Ônus e encargos

decorrentes;

15.4.- aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou supressoes que fizer a CONTRATANTE no

objeto da contratação até os limites legais estabelecidos na Lei Federal no 8.6ôô/93;

1S.S.- manter, durante todo o prazo de execuçáo do contrato, em compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas,

todas as condiçÕes que deu origem ao presente instrumento,em especial as condiçÕes de habilitação e

qualificaçáo

15.6.- prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamaçÕes se obriga a

atender pronta e irrestritamente.

15.7 -D cumprimento integral ao prazo contÍatual e dos respectivos Termos Aditivos de pÍorÍogaçáo de prazo,

sob pena das cominaçÕes legais e contratuais

15.8.- lmpedir que pessoas estranhas ao contrato Íaçam intervençáo nos serviços, objeto deste contrato.

JÍTXDIRR

15.9.- Toda a responsabilidade de que em qualquer caso por lesáo, danos ou prejuizos que'

eventualmente,venham a sofrer a coNTRATANTE,na coisa, propriedade OU pessoa de terceiros, em

dêcorrência de culpa ou dolo da CoNTRATADA, na execuçáo do contrato, Sejam eles causados por si, seus

prepostos,agentesoUfuncionários,bemcomoporpessoasporestaautorizadasapermanecernolocaldos
serviços, co-rrendo por sua exclusiva expensa, os ressarcimentos ou indênizaçÓes que tais danos ou prejuÍzos

possàm motivar, náo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaçáo ou acompanhamento

exercidos pela CONTRATANTE;

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

16- O presente contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela

partes com as devidas justificativas, na Íorma e na ocorrência de

incisos e parágrafos do artigo 65 da Lei Federal n" 8'666/93'

TRATANTE ou por Acordo entre as

h,cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA INEXECUçÃO CONTRATUAL

U uer dos casos previstos nas alíneas,

15- Com relação ao presente instrumento de contrato administrativo, constituem deveres, obrigaçôes e
responsabilidades da CONTRATADA:

4
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17- A inexecuçáo total ou parcial do conÍato enseja a sua rescisáo, com as consequências contratuaas e as
previstas em lei ou regulamento,quais sejam , as sançÕes administrativas, multas e penalidades, a teor do art. 77

da Lei Federal n" 8.666/93, sem prejuízo das demais expressamente previstas neste instÍumento contratual.

17.1 - Pela inexecuçáo total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar á
CONTRATADA as sançóes adminlstrativas previstas nos incisos e parágrafos dos artigos 87 e 88 da Lei Federal
n" 8.666/93.

cúUSULA DÉCIMA oITAVA: DA RESCISÃo CoNTRATUAL

18- Alem da inexecuçáo total ou parcial do contrato, constituem motivos para a rescisão contratual o disposto

nos incisos I a XVlll do art. 78 da Lei Federal n" 8.666/93.

18.1 - A Rescisão contratual poderá ser Administrativa, por ato unilateral e expresso pela CONTRATANTE, ou

Amigável,por acordo entre as partes ou Judicial nos termos da legislaÇáo, a teor dos incisos I a lll do art. 79, com

observância aos parágrafos 1", 2" e 5", da Lei Federal n" 8.666/93.

18.2- A Rescisáo Administrativa por ato unilateral e expÍesso da CONTRATANTE, sem prejulzo das sançÔes

previstas na legislação de regência, implicará nas consequências que descrevem os incisos e parágrafos do art.

80 da Lei Federal no 8.666/93.

18.3- Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo da licitaçáo

que deu origem a este instrumento, ficando assegurado o contraditório e a ampla deÍesa, a teor do paÍágrafo

único do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93.

18.4- A Rescisão Administrativa ou Amigável deverá ser precedida de autorização escrita e Íundamentada da

autoridade competente,consoante dispÕe o § 1" do art. 79 da Lei Federal n" 8.666/93.

18.5- Serão reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisáo administrativa prevista no art. 77,

inciso lX e do art. 55 da Lei Federal n" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS E MULTAS

19 - Nos termos do disposto no artigo 87 da Lei Federal n". 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do

contrato, a CONTRATANTE poderá, assegurando-se o direito de deÍesa à CONTRATADA, aplicar as seguintes

sançóes:

19.1.2- Multas, na Íorma prevista neste contrato;

í9.,1,3- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prêfeitura do

Município de Jandira, por prazo náo superior a 02 (dois) anos;

19.1.4- DeclaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdminisÍação

CheÍe do Executivo Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes

p romovida a reabilitação perante a CONTRATANTE, que será concedid

NTE pelos prejuízos resultantes e depols de decorri p

Pública, por ato exclusivo do

da puniçáo ou até que seja

mpre que a CONTRATADA
razo da sançáo aplicada com

S

ressarcir a CONTRATA
base na alínea anterior.

'19.2- A aplicaçáo da sançâo prevista como multas,

náo das demais sançóes previstas neste contrato.
desta cláusula, não impede a aplicaçáo co ita o

19.1.'l- Advertência;
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19.3- Sem pÍejuízo do disposto no art. 87 da Lei Federal n". 8.666/93, a CONTRATADA fica sujeito às seguintes
penalldades de multa:

19.3.1- multa compensatÓria de 20% (vinte por cento) sobre o valor tolal do contrato, pela recusa injustifjcada
em assinar o Termo de Contrato no pêzo parc o qual for convocada, caracterizando o descumprimento total da
obrigaçáo assumida;

Í9.3.2- multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso ou
paralisação injustificados, até o limite de 10% (dez por cento), após o que poderá ser considerado inÍração
contratual e levarà rescisáo.

19.3.3 - multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, pela inexecução total ou
parcial do contrato ou infraÇão a qualquer das cláusulas contratuais.

19.4 - As multas aplicadas, após regular processo administrativo, serão descontadas diretamente do montante
das garantias quando efetuadas, dos pagamentos eventualmente devidos, ou ainda, quando for o caso,
cobradas judicialmente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DISPoSIçoES GERAIS E FINAIS

20- Todos os formulários, memorando, impressos, planilhas, demonstrativos, projetos, propostas, contratos,
papeis, processos, pareceres, leis, portarias, decretos, resoluçÕes, atos, cópias e demais documentos, cópias de
"CD's" contendo informaçÕes concernentes à atividades do Poder Executivo Municipal, endereçados, entregues
ou confiados a CONTRATADA, para o exercício normal dos serviços a serem prestados, ou por ele próprio
preparado em razáo de suas atribuições, na forma deste contrato, pertencem exclusivamente à CONTRATANTE
e a ela deverão ser devolvidas sempre que lhe for solicitado a qualquer tempo, e especialmente quando findo por
rescisáo ou extinção o presente contrato, sob pena de responsabilidade Civil, Criminal e Administrativa.

20.3 - Se qualquer parte do presente contrato administrativo, não importando o motivo, for declarada ou

reconhecida como nula, náo afetará as outras cláusulas ou condiçÕes, sendo que o contrato continuará em pleno

vigor e efeito durante sua vigência.

20.4 - Nenhum serviço Íora das especificaçóes dêste contrato poderá ser realizado, ainda que em caráter

extraordinário, sem a prévia e expressa concordância da CONTRATANTE;

20.5 - os casos e situaçÕes omissos seráo resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposiçÕes da Lei

Federal no 8.666/93, e observados
princípios da teoria geral dos contra

20.6 - Vigora o princípio da vincul

JÍTNDITIR

supletivamente os preceitos de drí-p público, de direito administrativo, os
tos e disposiçóes de direito privado. /

ll
açáo deste contrato ao teor das disposiçÕes do inciso Xl do art. 55 da Lei

Federal no 8.666/93

20.1 - A CONTRATADA se compromete, em caráter irrevogável e irretratável, a manter segredo e sigilo absoluto
e a não transmitir, direta ou indiretamente, a quem quer que seja, em qualquer época, mesmo após a extinÇáo ou
rescisáo deste contrato, quaisquer informaçÕes ou conhecimentos administrativos, técnico, politico, operacionais,
financeiros, ou econômicos e tudo o mais de caráter confidencial, sigiloso ou não público pertinentes à Prefeitura
do l\/unicípio de Jandira, ressalvadas a utilizaçáo de tais informaçóes e conhecimentos apenas para o
desempenho normal dos serviços a serem prestados, durante a vigência deste contrato.

20.2- PaÍa todos os efeitos de direito, as partes declaram aceilar o presente contrato administrativo nos
expressos termos em que foi lavrado, obrigando-se a si, a bem fielmente cumpri- lo.
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cLÁUSULA VIGÉ stMA pRTME|RA: ELEIÇÃO DA COMPETÊNC|A OO FORO e DA SUCESSÂO

21.2 - As partes se obrigam por si, seus sucessores ou herdeiros a título singular ou universal, ao total e fiel
cumprimento do que ora ficou ajustado e contratado, respondendo pelas consequências de sua inexecuçáo total
ou parcial, a teor do disposto no "in-fine" do art. 66 da Lei Federal no. g.666/93.

21- As partes elegem, neste ato e desde já, a Comarca de Jandira, no Estado de Sáo paulo, como competente
para qualquer demanda judicial e para dirimir toda e qualquer dúvtda oriunda ou que verse sobre o presente
instrumento, renunciando e excluindo expressamente qualquer outro, porventura reconhecido e assegurado, por
mais permitido, especial ou privilegiado que se configure, inclusive no caso de mudança de sede, domicílio ou
residência, sendo que tudo o que for devido, em razáo deste conÍato, poderá ser cobrado ou exigido em ação
apropriada.

21.1 - A eventual demora da parte inocente em providenciar judicialmente ou não, a defesa de seus interesses,
jamais poderá ser entendida como assentimento de eventual infração contratual verificada.

E por representar a livre manjfestaÇáo de vontade das partes,
contratado em tudo quanto neste lnstrumento de Contrato Adm
forma e teor, obrigando-se as partes a cumprir o presente co
testemunhas para que surta os devidos efeitos legais e jurídicos.

e por se acharem em perfeito acordo, justo e
inistrativo Íoi lavrado em 03 (três) vias de igual
ntrato, assinando-o na presença de 02 (duas)

Jandira, 08 de abril de 2020

PÉE FEITURA DO MU O DE JANDIRA SECRETARIA
FABIANO VALE DPAULO FERNANDO BARUFI DA SILVA

CPF: 096.706.078-84
gabinete@jandira.sp. gov. br

CPF

I
ilrcrplr DE saúDE
rlrncelrs FrcuErREDo
ioz.gza-sa

U

paulobarufi@g tpocon

OCEAN Éorcos lroa
JOSÉ ALBERTO ALVES PONTES BELO

CPF: 858.628.354-15

adm.matriz@oceansaude.com. br

albertosbu20l 0@hotmail.com

assessoria.saude@jandira.sp. gov. br
fabianovale999@gmail.com

O ALVES DOS SANTOS NETO
cPF 01 1.869.988-14

drjoaoalves@yahoo.com. br

drjoaoalves@yahoo.com.br

Testemunhas

LEN MA N O ALVES DANTAS
CPF N" 2 554.078-30

iatecnica.sau e@jandira.sp. gov. br

H

dire
elenmadantas@gmail.com
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TERMo DE nereRÊtcte

1. OBJETO: Contrataçáo de Empresa Especializada para Prestaçáo de Serviços Médicos de Urgência e

Emergência no Centro de Combate ao Coronavírus - CCC.

2. ESPECIFICAçÃO DOS SERVIçOS: Os serviços contratados deverâo ser prestados nas dependências da

nova unidade de saúde o Centro de Combate ao Coronavírus - CCC que vai funcionar na Rua Fernando Pessoa,

545 - Jardim Santo Antônio, no município de Jandira, em regime de plantão e deverâo seguir o quantitativo

abaixo descrito por especialidade:

Es cialidade - Clínica Geral ara Ur ência e Eme encla

Profissional Período Carga horária
Total de

profissionais

Clínico Geral para Urgência e Emergência Diurno
Plantôes de 12 horas (das

7 às 19 horas)

Clínico Geral para Urgência e Emergência Notu rno 3

Es cialidade - lntensivista

Profissional Período Carga horária
Total de

profissionais

Médico lntensivista Diu rno 1

Médico lntensivista Noturno 1

tratamento clínico dos mesmos
Atender prioritariamente os pacientes de urgência e emergência identificados de acordo com protocolo

3. OUALIFICAçÃO E ATRIBUIÇÔES DOS PROFISSIONAIS

ôs seriços objáto deste Termo áe Referência referem-se às respectivas atribuiçóes abaixo descritas:

3.í. Clínico Geral para UÍgência e EmeÍgência
3.1.'l QualiÍicaçãomínima:

. Ensino Superior Completo em Medicina

. Registro no Respectivo Conselho de Classe

. Esiecialização na área ou experiência comprovada de, no mínimo, 1 (um) ano na área de atuaçáo'

3.1.2 Atribuições:
. É responsável por prestar atendimento de urgência e Emergência passíveis de lratamento a niveis de

pronto at"nàirento à pacientes ianto adultos como peáiátricos, 1em càso de náo haver médicos especialistas em

ã"Jáirúi ", demanda espontaÃéa, tula origem é variada e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo

de acolhimento definidos pela SMS, realizado Pelo En fermeiro Classificador de Risco

Realizar consultas, exames clínicos' solicitar exames subsidiários, analisar e interpretar seus resultados;

emitir diagnósticos; prescrever tratamentos; orientar os pacientes, aplicar recursos da medicina preventiva ou

curativa pa ra promover, proteger e recuperar a saúde do cidadão,

Encaminhar pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e/ou internação

hospitalar (caso indicado) contatar com a Central de Regulação Mêdica, (CROSS), Para colaborar com a

organizaçâo e regulação do sistema de atenção às urgências
atê a sua recepção por outro médico nos

serviços de urgência ou na remoçâo e transporte de

Prestar assistênc ia direta aos pacientes nas ambulân

Garantir a contin uidade da atenção médica a
a nível intermunicipal, regional e estadual

ssíveis e necessários,

sua recepção Por outro mêdico

o paciente gra€,
pacientes c{ticls
cias, realizJf, atos médicos Po

4

a

ANEXO I

3

PlantÕes de 12 horas (das
'19 às 7 horas)

PlantÕes de 12 horas (das
7 às 19 horas)

PlantÕes de 12 horas (das
19 às 7 horas)
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' Garantir a continuidade da atençáo médica ao paciente em observação ou em tratamento nas
dependências da unidade até que outro profissional médico assuma o caso.

' Preencher os documentos inerentes à atividade do médico na assistência pré-hospitalar, realizar
registros adequados sobre os pacientes, em Íichas de atendimentos e prontuários assim como outros
determinados pela SMS.

' Dar apoio a atendimentos de urgência e emergência nos eventos externos de grande porte, de
responsabilidade da lnstitulção.
. Zela( pela manutençáo e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho;. Participar das reuniÕes necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgência e
Emergência, caso convocado.
. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superioÍ imediato.. Obedecer ao Código de Etica Medica.

GOVERNO MUNICIPAL

3.2. Médicolntensivista
3.í.1 QualificaÇãomíníma:

. Ensino Superior Completo em Medicina

. Registro no Respectivo Conselho de Classe

. Especialização na área ou experiência comprovada de, no mínjmo, 1 (um) ano na área de atuação.
3.1.2 Atribuiçôes:

. Atua de forma horizontal no cuidado de pacientes graves que com suspeita de parada cardiorrespiratória
(PCR), parada súbita e brusca da circulação sistêmica e/ou da respiração, aumentando assim as chances de
sucesso nas manobras de RCP, possibilitando melhorar as chances de sobrevida e diminuiçáo de danos ao
paciente (Código Azul).
r Deve possuir habilidades mínimas relativas ao procedimento de ventilaÇáo mecânica, intubação oro
traqueal, acesso venoso central por vias diferenciadas e demais procedimentos inerentes à funçáo.
. É responsável por prestar atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis de
pronto atendimento à pacientes tanto adultos como pediátricos, (em caso de náo haver médicos especialistas em
pediatria) em demanda espontânea, cuja origem é variada e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo
tratamento clinico dos mesmos.
. Atender prioritariamente os pacientes de urgência e emergência identificados de acordo com protocolo
de acolhimento definidos pela SMS, realizado pelo Enfermeiro Classificador de Risco.
. Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários, analisar e interpretar seus resultados;
emltir diagnósticos; prescrever tratamentos; orientar os pacientes, aplicar recursos da medicina preventiva ou
curativa para promover, proteger e Íecuperar a saúde do cidadáo;
. Encaminhar pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e/ou internaçáo
hospitalar (caso indicado) contatar com a Central de Regulação Médica, (CROSS), para colaborar com a
organização e regulaçáo do sistema de atenÇão às urgências.
. Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos
serviços de urgência ou na Íemoção e transporte de pacientes críticos a nÍvel intermunicipal, regional e estadual.
Prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, realizar os atos médicos possÍveis e necessários, até a

sua recepÇão por outro médico.
. Garantir a continuidade da atençáo médica ao paciente em observação ou em tratamento nas

dependências da unidade até que outro proÍissional médico assuma o caso.
. Preencher os documentos inerentes à atividade do médico na assistência pré-hospitalar, realizar
registros adequados sobre os pacientes, em fichas de atendimentos e prontuários assim como outros

determinados pela SMS.
. Dar apoio a atendimentos de urgência e emergência nos eventos externos de grande porte, de

responsabilidade da lnstituição.
. Zelar pela manutençáo e ordem dos materiais, equipamentos e locaild} trabalho;
. participar das reuniÕes necessárias ao desenvolvimento tecnico-ciey'tifico da Unidade de Urgência e

Emergência, caso convocado. I ,

. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediÉto.

. obedecer ao Código de Etica Médica.
(

4. DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA
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4.1. Recrutar, selecionar e encaminhar à unidade, no pÍazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a
solicitaçáo, os profissionais necessários à realizaçâo dos serviços, aptos ao início imediato das atividades no
posto para o qual está sendo designado, de acordo com o quantitativo solicitado e com a qualificação mínima
definida neste Termo de Referência.

4.2. Orientar regularmente os profissionais acerca da adequada otimizaÇão dos serviços, dando ênfase ao
uso responsável dos recursos, visando à economia no emprego de materiais.

4.3. lrlanter os proÍissionais sempre atualizados, por meio da promoção de treinamentos e reciclagens,
cuÍsos de Íelaçóes interpessoais e segurança no trabalho e participação em eventos de caráter técnico, de
acordo com a necessidade dos serviços e sempre que a agente fiscalizadora, entender conveniente.

4.4. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislaÇáo vigente.

4.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos seus profissionais, das normas disciplinares
determinadas pela Prefeitura.

4.6. Selecionar e preparar rigorosamente os profissionais que iráo prestar os serviços, encaminhando
profissionais portadores de atestados de boa conduta e demais referências, profissionais.

4.7. Manter a disciplina nos locais de prestaçáo dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas após notificação, qualquer profissional considerado com conduta inconveniente pela Comissão
Fiscalizadora.

4.8. Manter controle de assiduidade e pontualidade dos seus profissionais.

4.9. lnstruir os seus profissionais, quanto às normas de segurança e de prevençáo e combate a incêndios
nas dependências dos edifícios em que serão prestados os serviços.

4.10. Observar conduta adequada na utilizaÇão dos materiais, objetivando a correta execução dos serviços.

4.11. SujeitaÊse a mais ampla e irrestrita fiscalizaçáo por parte da Comissão Fiscalizadora, prestando todos
os esclarecimentos e informaçÕes solicitados, respondendo prontamente às reclamaçóes formuladas e também
as solicitaÇões diversas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatÍo) horas, a contar da comunicação do Fiscal.

4.12. Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais ou prepostos comprovadamente causem ao
patrimônio da Prefeitura ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço, decorrentes de açáo ou
omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou jndenizaçÕes cabíveis e assumindo o
ônus decorrente.

4.13. Manter todos os turnos preenchidos, providenciando a imediata substituição dos profissionais

designados para a execuÇáo dos serviços, nos casos de afastamento por falta, férias, descanso semanal, licença,
demissáo, paralizações, greves e outros dessas espécies, de forma a evitar a interrupçáo dos serviços,

obedecidas as disposiçóes da legislaçáo trabalhista vigente.

4.14. Disponibitizar número de teleÍone móvel que permita contato imediato entre os Gestores e Fiscais da

Comissáo Fiscalizadora e o Encarregado-Geral e o Preposto da Contratada de forma permanente, incluindo em

dias não úteis.

4.15. Registrar, em livro especÍfico de ocorrências, fornecido pela própria Contratada, os principais fatos

ocorridos durante as jornadas de trabalho de seus proÍissionais.

4.16. Gozo de férias, afastamentos legais de qualquer natureza ou demissão, a partiÍ da data de início do
período, sendo que a empresa deverá apresentar a documentaçáo do profissional que fará a cobertura

provisória do posto com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação ao início das atividades;

4.17.
profis
regist

Obrigar-se a manter rigorosamente em dia o pagamento das obrigações trabalhistas devidas aos

sionais. A Contratada, nos termos da legislação trabalhista e previdenciáÍia, deve proceder às anotaçÕes e

ros pertinentes a todos os médicos que atuarem nos Serviços, assumindo exclusivamente todas aS

obrigações advindas de eventuais demandas judiciais ajuizadas em qualquer juÍzo que versarem sobre pleitos

trabalhistas e/ou previdenciários propostos por profissionais ou legarem vinculo com a Contratada

4.18 A CONTRATADA é responsável pelos encargos evidenciários, Íiscais e comerciais

resultantes da execução do Contrato

4.19 A inadimplência da CONTRATADA, com referênci s trabalhistas, fiscais e comerci
oderá onera

JNNDl]rR

teÍcercsWr
trabalhisfay'pr

" "", /";,n"
não transÍere á Administraçáo Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem p pbjeto

[(
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Contrato.

4.20. Apresentar Mensalmênte ou em outra periodicidade conforme o caso:

a) Nota Fiscal/Fatura;

b) Comprovantes de pagamento dos salários, bem como as folhas de frequência dos Íuncionários,
referentes ao mês anterior (qual seja, o mesmo da nota flscal).

4.21. Apresentar Quando solicitado pela Comissâo Fiscalizadora:

a) Qualquer dos documentos listados no subitem anterior;

b) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Comissâo Fiscalizadora;

c) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestaçáo dos serviços, em que conste como
tomador o órgão ou entidade contratantei

d) Cópia dos contracheques dos profissionais relativos a qualquer mês da prestaçáo dos serviços ou, ainda,
quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;

f) Comprovantes de realizaÇão de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou
pelo contrato; e

g) Demais documentos necessários para a comprovaÇão do cumprimento das cláusulas contratuais por parte da

empresa.

4.22. Apresentar Quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestaçeo dos

serviços, no prazo definido no contrato:

a) Termos de rêscisâo dos contratos de trabalho dos profissionais prestadores de serviço, devidamente

homologados, quando exigÍvel pelo sindicato da categoria;

b) Exames médicos demissionais dos profissionais dispensados.

4.23. Cabe ainda, a Contratada, assumir a responsabilidade por:

a) Todos os encargos previdenciários e obrigaçôes sociais previstos na legislação social e trabalhista em

vígor, obrigando-se a sãldá-los na época própria, vez que os sêus profissionais não manterão nenhum

vínculo empregatício com a PreÍeitura;

b) Todas as providências e obrigaçóes estabelecidas na legislaçâo específica de acidentes de trabalho,

quando, êm ocorrência da espécie Íorém vítimas os seus profissionais durante a execução deste contrato, ainda

que acontecido em dependência Prefeitura;

c) Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste

contrato, originariamente ou vinculada por prevenção' conexáo ou continência;

d) Encargos fiscais e comerciais resultantes da contrataçáo.

4.24. Cumprir com as obrigaçôes trabalhistas e manter as condiçÓes de habilitação, sob pena de dar ensejo

à rescisão contÍatual, sem prêjuizo das demais sançÕes.

4.25. oferecer todos os meios necessários para que seus profissionais obtenham prontamente os extratos de

recolhimento sempre que solicitado pela fiscalizaçáo

4.26. Apresentar, no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que solicitado pela Comissão

fiicalizadora os exames médicos admissionais dos profissionais da Contratada vinculados ao contrato.

4.27. Apresentar todos os documentos exigldos nêste Termo de Âefrência quando do início da prestaçáo

dos serviços, sempre que houver admissão de novos proÍissionais t '.

s. DA FISCALIZAçÃO DO CONTRATO

5.1. A execuÇão do contrato e a respectiva prestaçá

servidores (Fiscal do contrato e substitutos) a serem
condiçáo de representantes da PreÍeitura.

o dos serviços serão acompanhadas e Íiscaliza por

designados pela Secretaria Municipal de SaÚd na

4
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5.2. Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conÍerir e avaliar a execução do contrato e dos respectivos
serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua
execução, determinando o que for necessário à regularizaÇão das faltas, falhas, ou problemas observados,
conforme prevê o art. 67, da Lei n." 8.666/1993 e suas alteÍaçÕes.

5.3. Cabe à Contratada atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalizaçáo inerentes ao objeto do
contralo, sem que disso decorra qualquer ônus para a Prefeitura, náo implicando a atividade de
acompanhamento e fiscalizaçáo em qualquer exclusão ou reduçâo da responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiÍos, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a corresponsabilidade da
Prefeitura ou de seus agentes.

5.4. As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Fiscal do contrato, desde que a Contratada não tenha
promovido as devidas substituiçÕes, serão descontadas das parcelas mensais.

5.5. É obrigaçâo dos responsáveis pela Ílscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua
execução está fora dos padrÕes técnicos e de qualidade deínidos neste Termo de Referência.

5.6. Os esclarecimentos solicitados pela Fiscalizaçáo do contrato formalmente à ContÍatada, deveÍão ser
respondidos em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas.

5.7. Caso os esclarecimentos demandados impliquem indagações de caráter técnico, ou qualquer outra
hipótese de exceção, deverá ser encaminhada, justificativa formal, dentro do prazo supracitado, ao Fiscal do
contrato para que este, caso entenda necessário, informe novo prazo de atuaçáo da Contratada.

5.8. As decisóes e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato e/ou de seu

Substituto serão encaminhadas por escrito à Secretaria Municipal de Saúde, em tempo hábil para adoçáo das
imediatas medidas saneadoras.

6. DA COMPROVAçÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO.OPERACIONAL

6.1. Prova de aptidáo para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitaÇáo, no

mínimo 01 (um), por meio de apresentação de atestado(s) expedido(s) por pessoa iurídica de direito pÚblico ou

privado, no(s) qual(is) se indique(m) que a empresa já tenha executado serviços semelhantes e compatíveis com

o objeto do(s) presente Têrmo de Referência.

6.2. Certidão de Registro da Empresa no Conselho Regional de Medicina (CRM), dentro do prazo dê validade.

6.3. Somente serão aceitos atestados em nome da Contratada em que estejam expressamente os serviços

executados.

6.4. Os documentos que comprovam a aptidáo para desempenho de atividade pertinente aos itens do objeto

deste Termo de ReÍeiência, deveráo ser apresentados em cópias autenticadas em ocasiâo da assinatura do

Contrato, ocasião em que serâo conferidas e anexadas ao processo;

7. DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO

A conÍataÇáo do tipo Emergencial se dará pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias ou até não mais existir a

necessidade deste serviÇo exclusivo para o atendimento aos pacientes com os sintomas da COVID-19 quando

esta unidade será extinta e estes contratos rescindidos.

Es cialidade - Clínica Geral ara Ur ência e Eme ência

I

R$ Total dos
Profissionais

R$ por
Profissional

Total de
profissionalCarga horáriaPeríodoProfissional

R$ 5.280,003Diurno
PlantÕes de 12 horas
(das 7 às 19 horaçí]

Clínico Geral para
Urqência e Emergência

R$ 5.280,00R4 1.760,003PI
(
antóes de 12 h
das 19 às 7 horaNoturno

urg ência e Emergência
Clinico Geral para

R$ 1 .760,00
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lidade - lntensivista

O valor diário para este quantitativo de médicos (24 horas) é de R$ 14.660,00 tOuatfy'it e

\tA
O valor para o período de 180 (cento e oitenta) dias para este quantitativo de/medicos

2.638.800,00 (dois milhÕes e seiscentos e trinta e oito mil e oitocentos reais). I

seiscentos reais).

(24 horas) e de R$

Médico
lntensivista

Diurno
Plantoes de 12 horas
(das 7 às 19 horas)

1 RS 2.050,00 R$ 2.050,00

Médico
lntensivista Noturno

PlantÕes de 12 horas
(das 19 às 7 horas)

1 R$ 2.050,00 R$ 2.050,00

Profissional PerÍodo Carga horária
Total de

profissional
R$ Por

Profissional
R$ Total dos
Profissionais
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA
CONTRATADO: OCEAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CONTRATO No (DE ORIGEM)i 6012020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO CENTRO DE COMBATE AO CORONA V|RUS (CCC).
ADVoGADO (S)/ No OAB: (-)_

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima Íeferido estará sujeito a análise e.julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônicoi
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,
Despachos e DecisÕes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Elêtrônico, conforme dados
abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na ResoluÇão no 0112011 do TCESP;
c) além de disponÍvêis no processo eletrônico, todos os Despachos e DecisÕes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, seráo publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de Sáo Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar no

709, de í4 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entáo, a contagem dos prazos procêssuais, conforme

regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou teleÍones de contato deverá ser

comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação,

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de

defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: FABIANO VALE
Cargo: SEcRETÁR|O DA

CPF: 302.307.378-38

Data de Nascimento: 16

Endereço residencial co

E-mail institucional: a

0.886-0

7tl 80

pl R Vale do Sol - CEP 06620-300 - Jandira - SP

Telefone(s): (1í ) 4619-9
E-mail pessoal: Íabianov lê9

VIRGENS FIGUEIREDO

úDE TNTER|No

RG:3n

u. rprn"^"!za/ -

3/9 67
mail.com
7-2920

Jandira,0S de abril de 2020.

Assinatura:
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Respons eis que assinara o aiuste:

Pelo CONTRATANTE

Nome: PAULO FERNANDO BARUFT DA STLVA
Cargo: PREFEITO

CPF: 096.706.078-84 RG: 18.095.292*4
Data de Nascimento: 11/03/1968

Endereço residencial completo: Rua Henrique Sammartino, no 224, aplo.83, Vila Anita Costa, CEP 06600-160,
Jandira, SP

E-mail institucional: gabinete@jandira.sp.gov.br

E-mail pessoal: paulobarufi@g lobo.com
TeleÍone(s): 461

Assinatura

Pela CONTRATADA:

NOME: JOSÉ ALBERTO ALVES PONTES BELO

CaTgo: PRESIDENTE

CPF: 858.628.354-í 5 RG: 53.265.577-1

Data de Nascimento: 27 I I 0 h 97 4

Endereço residencial completo: Rua Chile, 03 - Bairro Santo Antônio - CEP: 077000-680 - Caieiras - SP

E-mail institucional: adm.matriz@oceansaude.com.br

E-mail pessoal: albertosbu20l0@hotmail.com

Teleíone(s): (1 1) 4899-1 3 - (1 1) 99345-7057

Assinatu ra r
Advo o:
(-) Facultativo. lndicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.


