
R$ 62.400,00
R$ 4.800,00

13 PROPORCIONAL

Contratação de Instituição de Longa Permanência (ILPI)

para   Cumprimento   de   Ordem   Judicial,   conforme
01

V4LOK TOTAL* * W^^^tMl̂ ^r^^^ ef^^B^^I ^^^^Ml^

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

1.1. Constitui o objeto deste Pregão, a Contratação de Instituição de Longa

Permanência (ILPI) para Cumprimento de Ordem Judicial, conforme especificações

técnicas estabelecidas neste instrumento e no Anexo I e valores descritos

abaixo:

i

CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA

(ILPI) PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, QUE

ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

CAETANO DO SUL E A CLINICA LA VITA - NÚCLEO DE
ASSISTÊNCIA AO IDOSO LTDA-EPP, REFERENTE,

ORIUNDA DO PROCESSO N.  16723/2018  -  PREGÃO

PRESENCIAL N. 31/2019.

Aos c^L- dias do mês de ocrtütydo ano de 2019 (dois mil

e dezenove), nesta cidade de São Caetano do Sul, no Gabinete do Senhor

Prefeito, situado na Rua Eduardo Prado n. 201, Bairro Cerâmica, Cidade de São

Caetano do Sul, Estado de São Paulo, compareceram as partes entre si justas e

pactuadas, a saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL,

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.

59.307.595/0001-75, neste ato representada por por sua Secretária Municipal de

Saúde, REGINA MAURA ZETONE GRESPAN, brasileira, viúva, médica, portadora da

Cédula de Identidade RG n 11.909.873-8 e inscrita no CPF/MF sob o n

032.797.338-20doravante denominados simplesmente "Contratante", e, de outro

lado, a empresa LA VITA - NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO LTDA. EPP., inscrita

no CNPJ/MF sob o n 24.177.083/0001-57, com sede na Rua Gonzaga n 488, bairro

Osvaldo Cruz em São Caetano do Sul, SP, CEP 09540-110, neste ato representado

por seu sócio, RAFAEL PEREIRA COCA, brasileiro, fisioterapeuta, portador da

Cédula de Identidade RG n 29.977.557-4 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o n

289.799+898-90, doravante denominada simplesmente "Contratada", as quais, na

presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem firmar o

presente contrato, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e

outorgam, que seguem:
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2.6.A equipe técnica da Instituição deverá ser capacitada para manejar crise

e/ou risco de agressividade, assim como identificar situações em que o paciente

deverá ser encaminhado ao Pronto Socorro Central.

2.7.O paciente necessita de suporte periódico psiquiátrico, portanto, caso a

ILPI não tenha este suporte (a depender da informação contida na declaração da

alinea "d" do item 12.6), este será feito pelo CAPS de nosso Município ou da

Região da Instituição.

2.8.Na mensalidade estarão inclusos as refeições básicas, sendo no mínimo 4

refeições (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar).

2.9.As refeições obedecerão a um cardápio elaborado por um nutricionista,

podendo sofrer alterações de acordo com o estado de saúde do paciente;

283/2005,  que  estabelece

médico  responsável,  inscrito

2.5. A Instituição deve  se  submeter à RDC

critérios de padrão mínimo de funcionamento.

umcom2.4. A  Instituição  deverá  contar

regularmente no CRM.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1.A Ordem de Início dos Serviços será encaminhada por quaisquer meios de

comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte

da Detentora, inclusive correio eletrônico.

2.2.Os  serviços  deverão  ser prestados  de  acordo  com as  especificações

constantes  do  edital,  na  forma prevista na proposta,  dentro dos prazos

estabelecidos.

2.3.Tendo em vista tratar-se de determinação judicial,  a internação do

paciente, após o recebimento da Ordem de Serviços, será imediata.

especificações     técnicas     estabelecidas     neste

instrumento.
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2.10.Os itens de higiene pessoal, roupa de cama/banho, fraldas, medicamentos e

alimentação especial serão de responsabilidade da familia, caso não oferecidos

pela instituição.

2.11.Deve haver ao menos uma visita semanal e as demais visitas baseada nos

termos determinados no cronograma da instituição.

2.12.Nos casos em que o paciente apresentar sinais e/ou sintomas específicos,

considerando-se  a  necessidade,  encaminhar-se-á  aos profissionais  de  saúde

especializados através do plano de saúde ao qual o paciente for conveniado. Na

inexistência deste, será encaminhado ao setor público, através do SUS - Sistema

Único de Saúde.

2.13.Os serviços prestados pela Instituição contratada serão acompanhados e

avaliados pelo serviço de psiquiatria do Município para do devido pagamento.

2.14.Não haverá pagamentos  de despesas extras de pessoal,  por parte da

Contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência da presente contratação será de 12 (doze) meses

contados da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado até o

limite de 60 (sessenta) meses, a critério da Administração, nos termos do 1

do artigo 57 da Lei Federal n 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.

4.1.As despesas com a execução do presente onerarão a dotação orçamentária

competente da Contratante, à época dos efetivos pedidos à Contratada:

02.12.01.10.302.0550.2.014.3.3.90.39.00 - VERBA DO TESOURO MUNICIPAL.

4.2.Os pagamentos serão efetivados   todo dia 15 de cada mês em que for

atestado o fornecimento dos materiais ou a prestação de serviços. A atestação

será efetuada no prazo máximo de 5 dias úteis após apresentação da Nota

Fiscal/Fatura, a qual deverá ser aprovada, conferida e assinada pelo Setor

Requisitante  e  encaminhada  posteriormente,  à  Seção  de  Contabilidade  para

lançamento e demais providências,  na conta bancária da Contratada,  Banco

Cooperativo DO Brasil n 756, agência n. 5122, conta n.13410-4

4.2.1. Somente haverá a liberação, pela Secretaria Municipal da Fazenda, do
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pagamento devido à Contratada, quando da apresentação, pela Unidade

Requisitante, de certidão devidamente assinada pelo secretário, conforme

disposições contidas na Portaria n 18.279, de 06 de janeiro de 2005.

4.3.Havendo  divergência  ou  erro  na  emissão  do  documento  fiscal,  fica

interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada a nova contagem somente

após a regularização dessa documentação.

4.4.Ocorrendo atraso injustificado na liberação do pagamento, a Contratante

poderá ser penalizada com multa de mora correspondente a 0,01% (um centésimo de

percentual), do valor a ser pago, por dia de atraso até seu efetivo pagamento.

4.5.Não  será  efetuado  qualquer  pagamento  à  Contratada  enquanto  houver

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou

inadimplência contratual.

4.6.Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento bancário para

qual deverão constar os dados bancários no corpo da nota fiscal.

4.7.Os pagamentos ficarão condicionados à apresentação pela CONTRATADA dos

seguintes documentos, devidamente atualizados:

4.7.1.Certidão negativa de débitos referente a todos os tributos federais

e à Divida Ativa da União por elas administrados, abrangendo inclusive as

contribuições sociais previstas nas alineas 'a', a 'd' do parágrafo único do

art. 11 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991;

4.7.2.Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia

do Tempo de Serviço - FGTS;

4.7.3.Prova da regularidade para com o Cadastro de Informativo Municipal

- CADIN Municipal.

4.7.4.Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT

4.7.5.Certidão negativa de débitos tributários mobiliários expedida pela

Secretaria Municipal da Fazenda do Município de São Caetano do sul OU caso a

empresa  não  seja  inscrita  no  Cadastro  de  Contribuintes  Mobiliários  do

Município de São Caetano do Sul, deverá apresentar declaração, firmada por
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seu representante legal, sob as penas da lei, de que não é cadastrada e de

que nada deve a esta Municipalidade relativamente aos tributos relacionados

com a prestação licitada.

4.8. Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da Lei Federal

10.192/2001, sendo que na hipótese de prorrogação contratual, após o periodo de

12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados com base no Índice do IGPM

da FGV, ou outro Índice que vier a substitui-lo, mediante requerimento da

Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1.Manter-se, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação;

5.2.Compromete-se a prestar os serviços na forma de sua apresentação na

proposta;

5.3.Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação;

5.4.Prestar  o  serviço  com  eficiência  e  celeridade,  resultando  em  um

atendimento  de  alta  qualidade,  auxiliando  em  esclarecimentos  que  forem

solicitados e atendendo a eventuais reclamações que porventura surgirem durante

a  execução  do  contrato,  objetivando  uma  relação  de parceria para maior

funcionalidade operacional;

5.5.Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no

decorrer da prestação dos serviços;

5.6.Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados;

5.7.Prestar serviços de higiene pessoal  (banho,  e toda assepsia pessoal

necessária ao bem estar e saúde do paciente a qualquer momento que se faça

necessário), alimentação e estadia, além de fornecer visita médica ao paciente;
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5.8. Prestará seus serviços durante o periodo de 24 (vinte e quatro) horas,

disponibilizando aos pacientes profissionais qualificados e monitorados pela

Contratada;

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1.Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;

6.2.Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;

6.3.Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Contrato;

6.4.Comunicar à Contratada sobre quaisquer irregularidades dos produtos

entregues;

6.5.Fiscalizar a prestação dos serviços, zelando pelo fiel cumprimento do

presente  contrato,  promovendo  seu  recebimento,  conferindo  a  qualidade,

especificação exigida dos mesmos, assim como os preços apresentados;

6.6.A CONTRATANTE poderá se recusar a receber os serviços licitados, caso

estes estejam em desacordo com a proposta apresentada pela licitante vencedora,

fato que será devidamente caracterizado e comunicado à empresa, sem que a esta

caiba direito de indenização;

6.7.Esclarecer,  sempre que solicitado pela Contratada,  todo e qualquer

detalhe ou especificação relativos aos bens ou ao serviço objeto Contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO:

7.1.A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido caracteriza o

descumprimento  total  da  obrigação  assumida,  sujeitando-o  a  juizo  da

Administração, nos termos da legislação municipal à multa de 20% (vinte por

cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.2.Poderão ainda ser aplicadas as seguintes sanções, em razão da execução:

7.2.1. Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o valor da

parcela em atraso, até o limite de 10% (dez por cento), podendo a Prefeitura

a partir do 10 dia considerar rescindido o Contrato, sem prejuízo das demais

(prefeitura 9A.uniápatde São Caetano do Sut
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7.8. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das

7.2.1.1. O prazo para pagamento das multas moratórias será de 3 (três)

dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério da

Administração, e sendo possível, o valor das referidas multas será

descontado dos pagamentos eventualmente devidos à PMSCS, garantida a ampla

defesa nos termos da Lei.

7.3.Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa de

20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.

7.4.Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à Contratada a multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.5.Multa de  10%  (dez  por  cento),  por  descumprimento de  quaisquer  das

obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstas nos subitens acima,

a qual incidirá sobre o valor total do Contrato.

7.6.Além das multas acima, a Administração poderá, ainda, impor as seguintes

penalidades:

7.6.1.Advertência;

7.6.2.Suspensão  temporária  do  direito  de  licitar  e  impedimento  de

contratar com o Município de São Caetano do Sul, pelo prazo de até dois

anos;

7.6.3.Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a

Administração  Pública,  enquanto  perdurarem os  motivos  determinantes  da

punição ou até que seja promovida a reabilitação.

7.7.Se  a  licitante  deixar  de  entregar  a  documentação  ou  apresentá-la

falsamente, enseja o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a

proposta,  falhar ou fraudar na execução do contrato,  comportar-se de modo

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará pelo prazo de até 05 (cinco) anos,

impedida de contratar com a Administração Pública,  sem prejuízo das multas

previstas no Edital e demais cominações legais.

CONTRATO n 231/2019Processo n 16.723/2018
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7.14. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar

da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível,

o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber da

PMSCS. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa,

sujeitando a devedora a processo executivo.

8

7.13. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da LC

123/06, devidamente atualizada, caracterizará o crime de que trata o art. 299

do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da

sanção prevista de impedimento de licitar e contratar com a Administração do

Município de São Caetano do Sul.

7.9.Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do item 7.1,  será a

Contratada intimada da intenção da PMSCS quanto à aplicação da penalidade,

concedendo-se prazo para interposição de defesa prévia, nos termos do art. 87,

22 e 3 da Lei Federal n 8.666/93.

7.10.Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou havendo o

indeferimento  da  mesma  quando  interposta,  a  Prefeitura  providenciará  a

notificação da Contratada quanto à aplicação da penalidade, abrindo-se prazo

para interposição de recurso administrativo, nos termos do artigo 109, I, "f"

da Lei Federal n 8.666/93.

7.10.1.Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das multas

será de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério

da Administração, e sendo possível, o valor devido será descontado da

garantia prestada ou, sendo esta insuficiente, será descontado dos

pagamentos eventualmente devidos à Administração. Não havendo prestação de

garantia, o valor das multas será diretamente descontado do crédito que

porventura haja.

7.11.Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será

devolvido à Contratada.

7.12.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercício do direito da

ampla defesa e do contraditório, na aplicação das sanções.
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7.15.O presente  contrato  será  rescindido  por  vontade  das  partes,

amigavelmente, desde que comunicado no prazo minimo de 60 (sessenta) dias.

7.16.A rescisão se dará de forma imediata no caso de falecimento do paciente,

quando será efetuado pagamento pró rata die, correspondente ao numero de dias

do mês em que o paciente ficar internado.

7.17.Também poderá ser rescindido o contrato no caso de não adaptação do

paciente na Instituição CONTRATADA, quanto ao prazo de saida e rescisão de até

30  (trinta)  dias, para  que possa  ser efetivamente  cumprida  em  eventual

situação, quando igualmente será feito pagamento pro rata die.

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem

transcritos, o Edital do Pregão n 31/2019 com seus Anexos e a Proposta

Comercial, constantes no Processo Administrativo n 16723/2018.

CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO

9.1.0 gestor da presente contratação será o responsável designado pela

Secretária Municipal de Saúde, nos termos do Decreto Municipal n 11.093/2017 e

da Lei de Licitações em seu artigo 67 e parágrafos, o qual será responsável

pelo acompanhamento e fiscalização da execução do termo contratual objeto do

presente  certame,  procedendo  as  ocorrências  e  adotando  as  providências

necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, bem como, responsabilizar-se á pela

vigência, com o conseqüente controle dos prazos de inicio e término contratual,

aditamentos e instauração de novo processo de licitação, caso seja deliberado

pela continuidade dos serviços ou fornecimento.

9.2.O Gestor  responderá  administrativamente,  civil  e  penalmente  pelo

cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a não

observância  dos  requisitos  acima  causando  prejuízo  à  Administração  ou

comprometimento das atividades procedimentais.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO:

10.1. 0 foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente do

presente Contrato é o foro da Comarca de São Caetano do Sul, com renúncia

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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TESTEMUNHAS:

EPP.LA VITA - NÚC

REGINA faAURA ZETONffVGBESPAN
Secretár^a MunicipalvJde Saúde

(k
SINA MAURA ZE

Nada mais havendo a ser declarado, vai assinada pelas partes e testemunhas a

tudo presente e de tudo cientes, para que produza os regulares efeitos de Lei e

de Direito.
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