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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA  

- TRL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE, 

GESTÃO EMPRESARIAL E LOGÍSTICA LTDA - 
 

 

I.J. 01.2019.2302.            .00.00 

PROCESSO N.º 04.001.522.18.64 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 216/2018 
 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE ,  através da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE ,  com sede à Av. Afonso Pena, n.º 2.336, Bairro Funcionários, CNPJ  

18.715.383/0001-40, neste ato representada pelo seu Secretário, Jackson Machado 

Pinto,  denominado CONTRATANTE  e a empresa TRL  SERVIÇOS  

ESPECIALIZADOS  DE  TRANSPORTE,  GESTÃO  EMPRESARIAL  E  

LOGÍSTICA  LTDA ,  estabelecida à Rodovia Washington Luiz, 2 .550, Bloco 02, 

Sala 1.018, Bairro Parque Duque - Duque de Caxias/RJ, inscrita no CNPJ 

39.413.414/0001-88, representada neste instrumento por Antônio Joaquim 

Werneck de Castro ,  portador do CPF 338.979.997-49, doravante denominada 

CONTRATADA ,  têm entre si justo e acertado o presente Contrato de Prestação de 

Serviços,  em conformidade com a Lei Complementar n.º 101/00, Lei Federal  n.º 

8.666/93 e posteriores alterações, Decreto Municipal n.º 10.710/01, Decreto 

Municipal n.º  11.245/03, mediante as s eguintes cláusulas e condições:  

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de pacientes no 

Município de Belo Horizonte/MG, incluindo fornecimento de veículos apropriados, condutores 

habilitados, manutenção, abastecimento, guarda, limpeza e desinfecção dos veículos, conforme 

especificações contidas no ANEXO I. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 
 
 

A vigência do presente contrato será de 180 (cento e oitenta) dias e a sua execução terá início na data 

de sua assinatura, podendo ter sua vigência encerrada na ocasião da conclusão e contratação da 

licitação instaurada no Processo Licitatório n.º 01.132.517.18.10. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
  
O presente contrato terá execução indireta sob o regime de empreitada por preço global, de acordo 

com o artigo 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei Federal n.º 8.666/93.  
 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR   
 
Pelo cumprimento do objeto do presente contrato o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o 

valor mensal estimado de R$ 1.352.914,45 (um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos 

e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), perfazendo um valor total por 180 (cento e oitenta) 

dias de R$ 8.117.486,70 (oito milhões, cento e dezessete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e 

setenta centavos). 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
   
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão a conta do Município, através dos 

recursos orçamentários e financeiros do Fundo Municipal de Saúde nas seguintes dotações 

orçamentárias: 
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SMSA 2302.3401.10.302.114.2893.0002.339039.18.03.50.01.49 

SMSA 2302.3401.10.301.157.2690.0001.339039.18.03.50.01.48 
 

Parágrafo único: Caso ocorra alteração da Dotação Orçamentária esta passará a fazer parte do 

presente contrato, mediante ato devidamente justificado do Ordenador de Despesas, que será 

obrigatoriamente juntada ao processo administrativo, com a comprovação da notificação à 

CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA NOTA DE EMPENHO 
  

Será  emitido empenho  global   para   o   período   previsto  de  duração  do  contrato  no  valor  de  

R$ 8.117.486,70 (oito milhões, cento e dezessete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta 

centavos). 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO    
  a) O pagamento, pela Diretoria de Orçamento e Finanças da Secretaria Municipal de Saúde, será 

efetuado até 30 (trinta) dias após o adimplemento de cada parcela consistente no ateste da efetiva 

prestação dos serviços contratados, devendo a CONTRATADA apresentar ao CONTRATANTE, 

até o 1º dia útil do mês subsequente ao da execução do contrato, as notas fiscais/faturas relativas 

ao mês juntamente com os respectivos relatórios diários e mensais contendo o número do 

chamado, local de origem, quilometragem na chegada, nome do paciente, nome do condutos e 

intercorrências de cada plantão, assim como com as comprovações do recolhimento de todos os 

encargos sociais, trabalhistas e tributários. 
   

 b) A Gerência de Urgência e Emergência - GEURE/ Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência/SAMU/SMSA efetuará a conferência dos aspectos qualitativos e quantitativos 

integrantes dos relatórios mencionados no item anterior e atestará as notas fiscais/faturas em até 

10 dias. 

 

c) A CONTRATADA deverá destacar no corpo das Notas Fiscais/Faturas a importância 

correspondente a 11% (onze por cento) do valor da mesma e a expressão: “Retenção para o 

INSS”, nos termos da Lei 9.711 de 20/11/98. 
 

d) O atraso na apresentação do faturamento que venha a implicar no respectivo atraso no 

recolhimento da importância retida para o INSS com acréscimos legais acarretará o repasse dos 

citados acréscimos à CONTRATADA. 
 

e) A CONTRATADA encaminhará, à Gerência de Urgência e Emergência - GEURE/ Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência/ SAMU/SMSA, juntamente com as notas fiscais/faturas além da 

comprovação do recolhimento de todos os encargos sociais, trabalhistas e tributários, as cópias da 

folha de ponto, a regularidade da situação dos empregados com comprovante mensal do FGTS, 

podendo ser solicitado a qualquer momento quaisquer outros documentos legalmente exigíveis e 

relativos aos mesmos. A Gerência de Urgência e Emergência - GEURE/ Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência/ SAMU/SMSA, que também constitui base para o ateste das respectivas 

Notas Fiscais/Faturas. 
 

f) Sempre que se verificar a indisponibilidade do veículo por mais de 01h (uma hora), nos moldes 

previstos no Item 4.5.2 deste Termo de Referência, serão as horas excedentes, ao mencionado 

limite, consideradas horas paradas para efeito da efetiva prestação de serviços de transporte de 

pacientes agudos e crônicos no Município de Belo Horizonte/MG. 
 

g) As horas paradas a que se refere o item anterior serão objeto de desconto, a título de serviço não 

prestado, na fatura do mesmo período da prestação do serviço. 
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h) O cálculo das horas paradas considerará o valor mensal do contrato conforme o porte dos 39 

veículos (TIPO A – Simples Remoção) a serem fornecidos pela CONTRATADA, o número de 

horas diárias que deverá permanecer disponível em cada caso, bem como o número de dias no 

mês. O valor do desconto será apurado por meio dos seguintes procedimentos de cálculo: 

       VEÍCULO DE MÉDIO PORTE:  

 Alínea “a” do Item 1.1 do Termo de Referência: 
            (Disponibilidade: de segunda à sexta-feira, 12h/dia, inclusive feriados) 

 

  . Veículo médio porte: alínea “a” do Item 1.1 (=) Valor mensal do contrato do respectivo 

veículo/18 veículos. 

  . Valor da hora mensal veículo médio porte: alínea “a” (=) Valor mensal do respectivo veículo/ 

Número de dias disponíveis no mês referente à prestação dos serviços/12 horas diárias. 

  . Valor do desconto veículo médio porte: alínea “a” do Item 1.1 (=) Valor da hora mensal X 

Números horas paradas apuradas pela fiscalização do contrato do respectivo veículo. 

 Alínea “b” do Item 1.1 do Termo de Referência: 
    (Disponibilidade: 7 dias/semana, 24h/dia, inclusive feriados) 

 

      . Veículo médio porte: alínea “b” do Item 1.1 (=) Valor mensal do contrato do respectivo 

veículo/10 veículos. 

      . Valor da hora mensal veículo médio porte: alínea “b” (=) Valor mensal do respectivo veículo/ 

Número de dias do mês referente à prestação dos serviços/24 horas diárias. 

      . Valor do desconto veículo médio porte: alínea “b” do Item 1.1 (=) Valor da hora 

mensal X Números horas paradas apuradas pela fiscalização do contrato do respectivo 

veículo. 

 VEÍCULO GRANDE PORTE:  

 Alínea “a” do Item 1.1 do Termo de Referência: 
           (Disponibilidade: de segunda a sábado, 18h/dia, inclusive feriados) 

 

      . Veículo grande porte: alínea “a” do Item 1.1 (=) Valor mensal do contrato do respectivo 

veículo/07 veículos. 

      . Valor da hora mensal veículo grande porte: alínea “a” (=) Valor mensal do respectivo 

veículo/Número de dias disponíveis no Mês referente à prestação dos serviços/18 horas 

diárias. 

      . Valor do desconto veículo grande porte: alínea “a” do Item 1.1 (=) Valor da hora mensal 

X Números horas paradas apuradas pela fiscalização do contrato do respectivo veículo. 

 Alínea “b” do Item 1.1 do Termo de Referência: 
           (Disponibilidade: 7 dias/semana, 24h/dia, inclusive feriados) 

 

      . Veículo grande porte: alínea “b” do Item 1.1 (=) Valor mensal do contrato do respectivo 
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veículo/03 veículos. 

      . Valor da hora mensal veículo grande porte: alínea “b” (=) Valor mensal do respectivo 

veículo/ Número de dias do mês referente à prestação dos serviços/24 horas diárias. 

      . Valor do desconto veículo grande porte: alínea “b” do Item 1.1 (=) Valor da hora mensal X 

Números horas paradas apuradas pela fiscalização do contrato do respectivo veículo. 

 Alínea “c” do Item 1.1 do Termo de Referência: 
           (Disponibilidade: 7 dias/semana, 24h/dia, inclusive feriados) 

 

       . Veículo grande porte: alínea “c” do Item 1.1 (=) Valor mensal do contrato do respectivo 

veículo/01 veículo. 

 . Valor da hora mensal veículo grande porte: alínea “c” (=) Valor mensal do respectivo 

veículo/Número de dias do mês referente à prestação dos serviços/24 horas diárias. 

         . Valor do desconto veículo grande porte: alínea “c” do Item 1.1 (=) Valor da hora mensal X 

Números horas paradas apuradas pela fiscalização do contrato do respectivo veículo.    
 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA 
   

8.1  O presente contrato será garantido por meio de Fiança Bancária no valor de R$ 405.874,34 

(quatrocentos e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). 
  

8.2 O CONTRATANTE poderá utilizar de pleno direito, total ou parcialmente a garantia exigida, 

para ressarcir-se de multas estabelecidas no Contrato. 
   

8.3 Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a 

terceiros, a CONTRATADA se obrigará a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, contadas da data em que for notificada. 
 

8.4 A garantia somente será liberada ou restituída após a execução do Contrato, desde que não 

haja no plano administrativo pendência de qualquer reclamação a ela relativa, hipótese em 

que ficará retida até solução final. A CONTRATADA deverá apresentar garantia de 5% do 

valor do contrato. A garantia será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura 

dada a natureza emergencial da operação. 
 

8.5  A garantia ou seu saldo será liberado, mediante requerimento, após assinatura do termo de 

encerramento contratual e desde que integralmente cumpridas todas as obrigações assumidas. 
 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

9.1 Disponibilizar os veículos em até 60 (sessenta) dias após o recebimento da Nota de Empenho, 

nos locais e horários fixados pelo CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer 

motivo impeditivo que a impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido.  
 

9.1.1 Este prazo poderá ser estendido por mais 30 (trinta) dias, devendo a empresa justificar a 

necessidade da prorrogação, sendo que a Secretaria Municipal de Saúde poderá aceitar 

ou não a justificativa. 
 

9.1.2 A CONTRATADA deverá agendar a entrega dos veículos através do número de 

telefone (31) 3277-1605, no horário de 08h as12h e 14h às 17 h. 
 

9.2 Operacionalizar as ambulâncias do Transporte em Saúde com Condutores que deverão ser 

disponibilizados de forma a garantir o atendimento conforme item 1.1 do ANEXO I, 

inclusive finais de semana e feriados. 
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9.3 Abastecer os veículos em postos descentralizados no município de Belo Horizonte, garantindo 

abastecimento das ambulâncias mantendo-as em operação 24h por dia, todos os dias, inclusive 

finais de semana e feriados e com rede mínima de 01 (um) posto de abastecimento por 

regional de Belo Horizonte/MG. 
 

9.4 Comunicar ao CONTRATANTE todo acidente ocorrido, independente da sua gravidade, 

indicando suas causas e medidas adotadas. Esta comunicação não desobriga a 

CONTRATADA de adotar todas as medidas que a lei determina em relação aos acidentes. 
 

9.5 Na Gestão dos Veículos: 
 

9.5.1 Manter os veículos com características de identificação de assistência de saúde do 

Município de Belo Horizonte conforme layout do ANEXO IV, mantendo todos os 

equipamentos de segurança do veículo em boas condições. 
 

9.5.2 Manter os veículos disponíveis conforme horário e jornada determinados para 

assistência e caso haja qualquer necessidade de manutenção corretiva ou preventiva, os 

veículos deverão ser substituídos no prazo máximo de 1(uma) hora. 
 

9.5.3 Fornecer no início da prestação dos serviços, sempre que houver alteração e quando 

solicitado pelo CONTRATANTE, listagem atualizada dos veículos contendo placa, 

chassi, RENAVAN, tipo de veículo, marca e ano de fabricação. 
 

9.5.3.1 Disponibilizar veículos registrados, licenciados e emplacados obrigatoriamente 

no Município de Belo Horizonte, nos termos do Decreto Municipal n° 

15.441/14. 
 

9.5.3.1.1 Os veículos já registrados, licenciados e emplacados em outros 

municípios deverão ter o seu registro, licenciamento e 

emplacamento transferidos para o Município de Belo Horizonte. 
 

9.5.4 Garantir manutenção preventiva e corretiva dos veículos, fornecendo ao 

CONTRATANTE sempre que solicitado à documentação que comprove as 

manutenções realizadas. 
 

9.5.5 Garantir equipamentos de segurança em boas condições de utilização para todos os 

pacientes transportados. 
 

9.5.6 Comunicar imediatamente qualquer substituição de veículo que se faça necessária. 
 

9.5.7 Fornecer relatórios diários e mensais contendo o número do pedido, local de origem, 

local de destino, hora de partida, hora de chegada, quilometragem na origem, 

quilometragem na chegada, nome do paciente, nome do condutor e intercorrências. 
 

9.5.8 Fornecer relatórios mensais de manutenção da frota informando sobre manutenção, 

itens de segurança e condições atuais dos veículos. 
 

9.5.9 Fornecer e integrar sistema de rastreamento e GPS ao Sistema do SAMU/Transporte 

em Saúde de forma a garantir o monitoramento da frota do SAMU-BH, em tempo real 

com seus deslocamentos, contendo informações detalhadas de tempo (data, hora, 

minuto e segundo), também disponibilizar acesso aos relatórios gerenciais do sistema 

para a CONTRATANTE. 

9.5.10 Deverá ser realizada vistoria diária para verificar se os veículos possuem identificação 

e os equipamentos de segurança adequado, através de checklist realizado pelos 

condutores. O relatório consolidado do checklist deverá ser enviado diariamente pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE.  
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9.5.11 Limpeza e desinfecção terminal das ambulâncias deverão ser realizadas pela 

CONTRATADA com periodicidade semanal. Na hipótese de ocorrências com 

contaminação, a limpeza e desinfecção deverão ser realizadas imediatamente após o 

atendimento. Deverão ser realizadas por mão de obra qualificada e em local 

determinado para este fim, com qualificação para descarte de resíduos biológicos, e 

funcionamento 24h por dia, inclusive finais de semana e feriados. 
 

9.5.11.1 A limpeza deverá seguir as seguintes orientações: 
 

a) A limpeza e desinfecção terminal das ambulâncias serão executadas após 

atendimento das ocorrências e transporte de vítimas e pacientes, tendo 

como objetivo a remoção, limpeza de resíduos sólidos e líquidos 

depositados sobre sua superfície. 
 

b) Para a limpeza e desinfecção terminal deverão ser efetuados os seguintes 

procedimentos: 
 

                                          Quando não houver presença de secreção: 
 

 Com uso de luvas, retirar todo o excesso do material contaminante (ex.: 

pó e terra); 

 Desprezar o papel ou pano utilizado para remoção do material em saco 

plástico de lixo; 

 Lavar com água e sabão líquido todo o interior da viatura (laterais, teto, 

piso, maca e outros equipamentos, sempre do fundo para a porta); 

 Enxugar e remover a água; 

 Enxugar todos os locais com pano seco e deixar o veículo aberto por 

aproximadamente 15 minutos, para aeração. 

 

  Quando houver presença de sangue, vômito ou qualquer secreção: 
 

 Executar processo de desinfecção ou descontaminação localizada; 

 Remover o conteúdo descontaminado com auxílio de papel absorvente 

ou pano; 

 Lavar com água e sabão líquido todo o interior da viatura (laterais, teto, 

piso, maca e outros equipamentos, sempre do fundo para a porta) 

 Enxugar e remover a água; 

 Passar pano com álcool a 70% nas paredes, macas, colchões e esperar 

secar; 

 Borrachas, máscaras de oxigênio, etc., deverão ser entregues à Central de 

Regulação, que as esterilizará; 

 Evitar aplicar álcool nas paredes de acrílico e borracha. 

9.5.12 A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos documentos e multas aplicadas aos 

veículos conduzidos por seus empregados, bem como pelos acidentes e roubos dos 

veículos que por acaso não estejam segurados. 
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9.5.13 Todas as manutenções dos rádios fixos e móveis serão de responsabilidade da 

CONTRATADA. 
 

9.6 Na Gestão dos Condutores: 

 

9.6.1 Manter na execução dos serviços contratados pessoal qualificado, que satisfaça às 

condições requeridas pela natureza das tarefas, quanto à conduta e habilidade 

específica, de boa saúde e conduta moral. 
 

9.6.2 Substituir, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, sem interrupção do serviço, 

qualquer um dos empregados cujo desempenho, saúde e conduta moral ou profissional 

sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórias ao interesse do 

serviço. A solicitação de substituição será escrita e encaminhada pelo órgão gestor do 

contrato, facultada a apresentação de motivos. 
 

9.6.3 Manter uma equipe de reserva treinada para substituir condutores faltosos, sem 

quaisquer ônus para o CONTRATANTE. Na impossibilidade de substituição de 

empregado faltoso a tempo de cumprir o horário estabelecido, proceder-se-á ao devido 

desconto. 
 

9.6.4 Garantir que seus empregados, durante a jornada de trabalho, realizem apenas as 

atividades ou funções que sejam relativas ao objeto do contrato. 
 

9.6.5 Fornecer crachá de identificação funcional ao pessoal em serviço e assegurar que façam 

uso. 
 

9.6.6 Assegurar que durante a execução dos serviços os empregados façam uso do uniforme, 

e dos Equipamentos de Proteção Individual e que se mantenham limpos e asseados, 

quer no aspecto do vestuário, quer no de higiene pessoal. 
 

9.6.7 Fornecer ao CONTRATANTE Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, nos primeiros 

15 (quinze) dias após o início da prestação de serviço, bem como realizar exames 

específicos previstos na NR-07 da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 

9.6.8 Manter preposto na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com poderes para 

representá-la na solução de todos os problemas, controvérsias e encaminhamentos 

necessários à execução dos serviços, disponibilizando número de telefone fixo para 

atendimento. 
 

9.6.9 Pagar em dia os salários dos empregados lotados na prestação do serviço, conforme 

legislação vigente. 
 

9.6.10 Fornecer, até o último dia do mês em curso, os vales-transporte e os vales-refeição na 

quantidade correspondente ao número de dias de efetivo trabalho previsto para o mês 

subsequente, respeitando o calendário mensal (primeiro ao último dia do mês), sendo 

vedada a substituição dos mesmos por dinheiro ou crédito em conta. 
 

9.6.11 Substituir o profissional alocado em determinado posto de trabalho, sempre que exigido 

pelo CONTRATANTE, sem interrupção do serviço, qualquer um dos empregados cujo 

desempenho, condição de saúde, conduta moral ou profissional seja considerado 

prejudicial, inconveniente ou insatisfatória ao interesse do serviço. 
 

9.6.11.1.  Caberá a CONTRATANTE notificar a CONTRATADA para que proceda a 

substituição imediata, podendo estipular o prazo para atendimento por parte da 

CONTRATADA, sendo que este não poderá ser superior a 02 (duas) horas. 
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9.6.12 Prover pessoal para substituir temporariamente empregados faltosos, sem quaisquer 

ônus adicionais para o CONTRATANTE. 
 

9.6.12.1 Na impossibilidade de substituição de empregados faltosos a tempo de cumprir 

o horário estabelecido para o posto de trabalho, proceder-se-á ao devido 

desconto das horas correspondentes. 
 

9.6.12.2  Fica vedada a prorrogação da jornada de trabalho (dobra), na impossibilidade 

de substituição de empregados faltosos. 
 

9.6.13 A CONTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE sobre o cronograma de 

concessão de férias, substituições definitivas e remanejamento temporário de qualquer 

empregado, bem como as alterações destes atos. 
 

9.6.14 Zelar pela disciplina de seus empregados, sendo vedada, dentre outras, as seguintes 

condutas: 
 

9.6.14.1  Qualquer tipo de jogo, venda de produtos, circulação de listas, rifas e 

pedidos de quaisquer naturezas. 
 

9.6.14.2 Utilizar ou colocar em funcionamento máquinas e aparelhos de propriedade 

do CONTRATANTE, abrir armários gavetas ou invólucros de qualquer 

espécie, sem prévia autorização do gerente da unidade competente, desde que 

não estejam relacionados ao seu trabalho. 
 

9.6.14.3 Consumir e/ou guardar drogas ou bebidas alcoólicas nas dependências do 

CONTRATANTE. 
 

9.6.14.4 Destinar os seus empregados em serviço a quaisquer atividades ou funções, 

dentro das dependências do CONTRATANTE, que não sejam relativas ao 

objeto do contrato. 
 

9.6.15 Responsabilizar-se-á por danos causados aos equipamentos e/ou outros bens de 

propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros, ocasionados por seus 

funcionários, em virtude de dolo ou culpa, quando na execução do objeto contratado. 
 

9.6.16 Responsabilizar-se-á pelo pagamento regular dos salários, encargos sociais, 

previdenciários, securitários, tributários e quaisquer outros que incidam ou venham a 

incidir sobre o pessoal necessário à execução do contrato. 
 

9.6.16.1 Comprovar sempre que solicitado o recolhimento de todos os encargos 

sociais, previdenciários, tributários e a regularidade da situação dos 

empregados alocados na prestação de serviço, em especial emitir folhas de 

pagamento e guias de recolhimento das obrigações previdenciárias e 

sociais específicas dos empregados alocados na prestação dos serviços. 
 

9.6.17 Arcar com a totalidade dos tributos, despesas, insumos e vantagens estabelecidas em 

acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho, ainda que não 

especificados na composição de preços. 

 

9.6.18 Tomar todas as providências e assumir as obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho quando em ocorrência da espécie forem vítimas 

os seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda 

que verificadas nas dependências do CONTRATANTE. 
 

9.6.19 Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de 

habilitação e qualificação. 
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9.6.20 Submeter-se às normas e determinações do CONTRATANTE no que se refere à 

execução do contrato. 
 

9.6.21 Manter em arquivos de sua responsabilidade, para eventual comprovação à 

CONTRATANTE, sempre que solicitado: 
 

9.6.21.1 Comprovante de treinamento operacional e de segurança do trabalho, tanto 

admissional quanto periódicos, registrados em formulário próprio, constando 

dia horário, conteúdo dos treinamentos, assinatura dos participantes e do 

Instrutor. 
 

9.6.21.2 Comprovante do fornecimento de EPI, quando houver. 
 

9.6.21.3 Cópia da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT. 
 

9.6.21.4 Estatística/registro dos acidentes de trabalho/trajeto por função/atividade com 

as causas, agente causador, dias de afastamento e medidas corretivas e 

preventivas. 
 

9.6.22 Apresentar comprovante de funcionamento/treinamento das Comissões Internas de 

Prevenção de Acidentes e de treinamento das mesmas, constando carga horária, 

assinatura do trabalhador treinado, programação do treinamento, entidade promotora 

e assinatura do instrutor a cada gestão da CIPA. 
 

9.6.23 Tomar todas as providências e assumir as obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando em ocorrências da espécie forem vítimas 

os seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda 

que verificadas em dependências do CONTRATANTE. Emitir CAT em caso de 

acidentes e responsabilidades trabalhistas. 
 

9.6.24 Comunicar ao CONTRATANTE todo acidente ocorrido, independente da sua 

gravidade, indicando suas causas e medidas adotadas. Esta comunicação não 

desobriga a CONTRATADA de adotar todas as medidas que a lei determina em 

relação aos acidentes de trabalho. 
 

9.6.25 Apresentar sempre que solicitado comprovante de imunização, conforme previsto no 

Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. 
 

9.6.26 Registrar em formulário próprio a distribuição de todos EPIs, contendo campos 

destinados às: especificações, número do Certificado de Aprovação, numeração ou 

tamanho, recibo de devolução, quantidade de EPIs e assinatura dos funcionários; 
 

9.6.27 Substituir, em até 48 (quarenta e oito) horas, os EPIs danificados ou extraviados, não 

podendo gerar em nenhuma hipótese ônus para o trabalhador ou para o 

CONTRATANTE. 
 

9.6.28 Fornecer treinamentos visando o aperfeiçoamento contínuo do pessoal alocado na 

prestação de serviços. 
 

9.6.28.1 As capacitações deverão somar uma carga horária de 24 (vinte e quatro) 

horas, sendo distribuídas em três eventos ao longo do ano. 
 

9.6.28.2  A CONTRATANTE deverá indicar os conteúdos a serem ofertados nas 

capacitações e a CONTRATADA terá prazo de 30 dias para disponibilizar o 

serviço. 
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9.6.28.3 Responsabilizar-se pela disseminação das informações e treinamentos 

recebidos da CONTRATANTE – PBH ou dos órgãos por ela indicados, aos 

componentes da equipe de trabalho, cuidando para que sejam disseminadas 

no seu real conteúdo e intenção. 
 

9.6.29 Fornecer para os condutores 02 (duas) blusas de manga curta com logotipo da 

Prefeitura de Belo Horizonte. O modelo, a cor e a tipologia do “silk” serão fornecidos 

posteriormente à empresa CONTRATADA. 
 

9.6.30 Comprovar e garantir que 100% dos condutores tenham no mínimo 01 ano de 

experiência em operacionalização de ambulâncias na área de urgência e emergência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 

10.1 Responsabilizar-se pelo acompanhamento, gerenciamento, fiscalização e execução do 

contrato, inclusive requisitar a contratação e substituição de pessoal. 
  

10.2 Conferir as faturas apresentadas pela CONTRATADA e, após aprovadas, instruir processo de 

pagamento em tempo hábil. 
 

10.3 Executar mensalmente o acompanhamento da execução do serviço, efetuando pagamentos e 

descontos devidos, sem prejuízos das demais sanções. 
  

10.4 Preparar e instruir os processos de pagamento a partir das faturas apresentadas pela 

CONTRATADA. 
  

10.5 Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades 

encontradas na prestação dos serviços, inclusive para constituir em mora quanto às obrigações 

relativas à apresentação dos documentos necessários à realização dos pagamentos devidos. 
  

10.6 Comunicar à CONTRATADA os danos porventura causados por seus empregados no âmbito 

da Administração, requerendo a sua reparação. 
  

10.7 Prestar as informações necessárias, com clareza, à CONTRATADA, para execução dos 

serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

É vedada a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, do presente contrato a 

terceiros, sob pena de rescisão e aplicação das medidas legais cabíveis, de acordo com o art. 78, VI, 

da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
 

12.1  A Secretaria Municipal de Saúde poderá promover a rescisão do Contrato se a 

CONTRATADA, além dos motivos previstos nos artigos 77 e 78, da Lei Federal n.º 8.666/93, 

ainda: 

 

 a) não cumprir o nível de qualidade proposto ou exigível para o serviço; 

 b) subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto ajustado a terceiros, e 

também nos casos de fusão, cisão ou incorporação; 

 c) entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se; 

 d) ser declarada inidônea e/ou ser suspensa do direito de licitar ou contratar com a 

Administração Pública Municipal; 

 e) deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, tributárias 
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e sociais; 
 

 f) deixar de executar o serviço, abandonando-o ou suspendendo-o por mais de 2 (dois) 

dias seguidos, salvo por motivo de força maior, desde que haja comunicação prévia e 

imediata ao CONTRATANTE; 

 g) Infringir qualquer cláusula ou condição do Contrato. 
  

12.2 Razões de interesse público por ato unilateral da CONTRATANTE, sem indenização a  

CONTRATADA, no caso de conclusão do Processo Licitatório n.º 01.132.517.18.10, 

instaurado para a contratação regular dos serviços de transporte sanitário, antes do término 

deste contrato. 
  

12.3 Rescindido o Contrato, ficará a CONTRATADA, sujeita às sanções estabelecidas na Lei 

Federal n.º 8.666/93. 
 

12.4 O Contrato também poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, nos 

termos do inciso II, do artigo 79, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
13.1 Verificada a prática de ato ilícito (assim considerada a conduta que infringe dispositivos legais 

e/ou regras prevista no cadastramento junto ao SUCAF, no contrato ou instrumento que o 

substitui), deverão ser observados os procedimentos, conceitos, prazos e sanções estabelecidos 

no Decreto Municipal nº 15.113, de 8 de janeiro de 2013, que prevê as seguintes penalidades: 
 

13.1.1 Advertência. 
 

13.1.2 Multas nos seguintes percentuais: 
 

a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na 

entrega dos produtos, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de 

atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando 

for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 

b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da  contratação em caso 

de recusa do infrator em assinar a contrato ou outro instrumento equivalente; 
 

c) multa indenizatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho ou 

outro instrumento hábil em caso de recusa do infrator em aceitá-la(o) ou retirá-la(o); 

d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a contratação na hipótese 

de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo 

ou as obrigações assumidas; 

e) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da contratação quando houver o 

descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos 

termos do art. 7º, IV, do Decreto Municipal nº 15.113/13; 

f) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor  da parcela que eventualmente for 

descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com 

as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou 

defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina; 

g) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou 

instrumento equivalente quando o infrator der causa ao seu cancelamento;  

h) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar o 

cancelamento do contrato ou instrumento equivalente e sua conduta implicar em 

gastos à Administração Pública superiores aos contratados ou registrados. 

 
 



            SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 

DISP. 216/2018                                                                                                                                                    Página 12 de 15 

 

13.1.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante o Município de Belo Horizonte, nos termos do art. 87, IV da Lei 

8.666/93 e art. 15 do Decreto Municipal nº 15.113/13. 
 

13.1.4 Impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do SUCAF – 

Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte, nos termos 

do art. 7º da Lei nº 10.520/02. 
 

13.2 A aplicação das penalidades de advertência e multa é de competência da Diretoria de Logística 

da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

13.3 A aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar são de competência do 

Secretário Municipal Adjunto de Saúde. 
 

13.4 A aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública é de competência do Secretário Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 14.1. A tolerância do CONTRATANTE com qualquer atraso ou inadimplência, por parte da 

CONTRATADA, não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação. 
 

14.2.  A CONTRATADA não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
 

A eficácia do presente contrato depende da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município 

– DOM, que correrá por conta e ônus do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL 

 

Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo n.º 04.001.522.18.64 (Dispensa de 

Licitação n.º 216/2018), que lhe deu causa, para cuja execução, exigir-se-á rigorosa obediência ao 

Termo de Referência do referido processo e seus Anexos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, neste ato, ficando 

desde já, acordado que a supressão à critério do CONTRATANTE, nos termos do inciso II do § 2º do 

artigo 65 da Lei 8666/93, poderá exceder o limite estabelecido no § 1º, do citado artigo 65, da Lei n.º 

8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA FISCALIZAÇÃO 
 

18.1 Ao CONTRATANTE, reserva-se o direito de exercer, por si ou por pessoa credenciada, a 

fiscalização dos serviços, no que tange à observação do contrato, qualidade e segurança dos 

veículos, normas de higiene, saúde, segurança, quadro de empregados, jornada de trabalho e 

equipamentos. 
 

18.2  Ao CONTRATANTE, reserva-se o direito de tomar as medidas que julgar adequadas, para evitar o 

desvio de objetos e de valores que, ocorrendo, será de exclusiva e integral responsabilidade da 

CONTRATADA. 
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18.3  Ao CONTRATANTE, reserva-se o direito de organizar, caso necessário, um serviço de controle 

de qualidade, visando com isto avaliar o desempenho da CONTRATADA, no que se refere ao 

serviço contratado. 
 

18.4  A fiscalização e gestão do contrato serão exercidas pelos responsáveis abaixo designados: 
 

 Fiscal: SAMU – Transporte em Saúde (TS)  

             Ana Cláudia Martins Baladrón – BM 116783-7- Chefia do TS  
 

 Gestor: SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

              Alex Sander Sena Peres – BM 84437-7 – Gerente do SAMU-BH 

 

                                 CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
 

É competente o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios 

eventualmente emergentes em decorrência do presente contrato. 
 

E por assim estarem justas, combinadas e contratadas, declaram as partes aceitarem todas as 

disposições contidas nas cláusulas do presente Contrato e firmam este, em 02 (duas) vias, de igual teor 

e forma, com as testemunhas abaixo: 

                                                                                                                

 Belo Horizonte,            de                                 de 2019 

 

 
Jackson Machado Pinto 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

Antônio Joaquim Werneck de Castro   
TRL  SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE 

GESTÃO EMPRESARIAL E LOGÍSTICA LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visto: Assessoria Jurídica / SMSA  

Testemunhas: 1) _________________________                     2) _______________________________ 
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CÓD. 

SERV.

ESPECIFICAÇÃO DE VEÍCULOS QUANTIDADE VALOR MENSAL UNITÁRIO VALOR TOTAL (MENSAL) VALOR TOTAL (180 DIAS)

VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE 

MÉDIO PORTE
28 34.439,50R$                         964.301,50R$                     5.785.809,00R$                  

VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE 

GRANDE PORTE
11 35.328,45R$                         388.612,95R$                     2.331.677,70R$                  

TOTAL 39 TOTAL 1.352.914,45R$                  8.117.486,70R$                  

PLACA

1 FIAT DOBLÔ HLQ 9701

2 FIAT DOBLÔ HLQ 9779

3 FIAT DOBLÔ HLQ 9860

4 FIAT DOBLÔ HLQ 9811

5 FIAT DOBLÔ HLQ 9792

6 FIAT DOBLÔ HLQ 9897

7 FIAT DOBLÔ HLQ 9876

8 FIAT DOBLÔ HLQ-9703

9 FIAT DOBLÔ HLQ 7262

10 FIAT DOBLÔ HLQ 9836

11 FIAT DOBLÔ HLR 7369

12 FIAT DOBLÔ HLQ 7307

13 FIAT DOBLÔ HLQ 9837

14 FIAT DOBLÔ HLQ 9760

15 FIAT DOBLÔ HLQ 9854

16 FIAT DOBLÔ HLQ 9733

17 FIAT DOBLÔ HLQ 9769

18 FIAT DOBLÔ HLQ-9778

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO MUNICIPIO DE BELO 

HORIZONTE, ABRANGENDO OS PACIENTES PRÉ -HOSPITALARES, INTER-HOSPITALARES E PRONTO ATENDIMENTO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES 

VEICULOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES

FIAT DOBLÔ HLQ 9795

21 FIAT DOBLÔ HLQ 9707

NOME DOS MOTORISTAS

JOSE ANTONIO ALVES PEREIRA

REINALDO RIBEIRO ALVES

SIMONINY MARIA MARTA

DANIEL CASSIO DOS SANTOS CELESTINO

FABIANO MACHADO

ROOSEVELT MARTINS

HERACLES MACHADO CARVALHO

MARCO AURELIO DA SILVA VIANA

RENATO CLER

JOAO BATISTA RODRIGUES ALVES

LINDOMAR LUIZ DA SILVA DE ASSIS

GILLIARD ANTONIO ORICIO

EDUARDO DA SILVA BORGES

JORGE DIONISIO GONCALVES

EUSTAQUIO MURILO

PEDRO ANTÔNIO DE FARIAS

JULIO CESAR ZANANDREZ DE OLIVEIRA

SUELI MARIA DE SOUZA

ANDRE APARECIDO MARTINS PEREIRA

JOSE MARIA DE OLIVEIRA

ENIVALDO CARLOS

MAGNO RODRIGUES DE SOUZA

HELIANDERSON ANDRADE GOMES

MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA

CARLOS AUGUSTO SANTOS

AIRTON GONCALVES

DANIEL GOLTARI

ADALTON JOSÉ MORAES

LUCIO NUNES MOREIRA

ROOSEVELT ALMEIDA SILVA

CLAUDIA NAIR DOS SANTOS FERREIRA

ROBERTO PORTELA

JOVENIL LUIZ ALVES JUNIOR

MARCELO MANOEL RIBEIRO

VEICULOS

19 FIAT DOBLÔ HLQ9785

20 FIAT DOBLÔ HLQ 9749

22

1618
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 PLACAVEICULOS NOME DOS MOTORISTAS

23

30 FIAT DUCATO HLR-5926

26 FIAT DOBLÔ HLQ 9874

27

31 FIAT DUCATO HLR-5935

32 FIAT DUCATO HLR-5907

33 FIAT DUCATO HLR-5890

34 FIAT DUCATO HLR-5874

35 FIAT DUCATO HLR-5976

36 FIAT DUCATO HLL-2824

37 FIAT DUCATO 
KNZ-8915

38 FIAT DUCATO 
LRX-3583

RAIMUNDO NONATO DA SILVA

WALDECY ORICIO

EDMAR BAHIA

CELIO MARCIO RODRIGUES

ANDREIA FLAVIA LIMA

GELBER SOARES PARREIRAS

LEANDRO CESAR DE CARVALHO

WELBERT AVELLAR STUART JOSE

SARA APARECIDA DE FREITAS

HELTON CORREA VIEIRA

THALES MARCELO DOS SANTOS RABELO

VANDERLI DE ARAUJO FERNANDES

ANTONIO XAVIER SOARES

JOSE EUSTAQUIO SOARES

GILMAR GONÇALVES CARDOSO DOS SANTOS

CELSO DE FÁTIMA BRAGA

OTAVIO ANASTACIO VIEIRA

PAULO ROBERTO CARDOSO

WALTAIR DIAS DE AQUINO

LEONARDO DA CUNHA FILHO

ROMULO BATISTA

GILBERTO DA SILVA AVES

CARLOS RODRIGUES PIO

JOSE ANTONIO GOMES FERRAS

MARILTON GILMAR FERREIRA SOARES

WALTER NOGUEIRA

LAFAIETE CORREA GONCALVES

FRANCISCO FLAVIO DUARTE

WILLIAN LÁZARO DA SILVA

JOSE KLEBER DOS SANTOS

JEAN PIERRE FIRME DANIEL

AMINTAS DOS SANTOS

EDMILSON ALVES

SERGIO LUIZ DE SOUZA

WILSON GOMES

FLAVIO PENA VIEGAS

DEIVSON AURELIO DA MATA

ALAIR BASTOS DA SILVA

EDSON JOSE DE LIMA

ROBERTO NICOLINE

WILSON DE OLIVEIRA

BRUNO DOLABELA

JOSE LUIZ SALOME

CRISTIANO FERNANDO SANTANA

VICENTE MARTINS BARBOSA

CARLOS EUSTAQUIO ALVES DE SOUZA

RONALDO LACERDA PIMENTEL

WENDEL LUCIO

FIAT DOBLÔ HLQ 9819

HLQ 9820

29 MERCEDES SPRINTER LUD 4058

FIAT DOBLÔ HLQ 9890

24 FIAT DOBLÔ HLQ-9838

25

39 MERCEDES SPRINTER
KWT-4108 FERNANDO CÉSAR

CHARLES CUNHA

FIAT DOBLÔ HLQ-9723

28 FIAT DOBLÔ


