GoNïRATO DE PRESTAçAO DE SERVTçOS

CONTRATANTE: CRUZADA BANDEIRANTE

MÉDICO SOCIAL, CNPJ

SÃO CAMILO

ASSISTÊNCIA

60.598.448/0001-80, sediada

en

São

Paulo/SP na Avenida Pompeia, 888, CEP 05022-000, unidade cogestora

do HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI, CNPJ

60.598.448/0010-71,

localizada na Rua Jesuíno Joaquim da Silva, s/n, Nova ltapevi, ltapevi,
SP, CEP: 06.694-230, representada pelo seu Vice-presìdente Pe. Mário

Luís Kozik. CRA I16.785 doravante mencionado simplesmente
CONTRATANTE-

CONTRATADA:

GOLD LIFE EMERGENCIAS LTDA,

pessoa

juridica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob n" 18.705.033/0001-00, na Prefeitura,

CCM (inscrição municipal) n" 49815903, n'registro no CNES 9731539,
no Cons. Regional de Mcdicina, sob

n' 974971,

Estado de São Pau1o, com

ll00 - Ipiranga, São Paulo/ SP,
CEP 04.212-001, neste ato representada por seu representante legal
localização na Rua Almirante Lobo n"

Rubens de Goes Honorato. portador da Cédula de ldentidade RG n"

28463969 SSP/SP. inscrita

no CPF.MF sob o n"

194.392.668-99.

doravante designada simplesmente de CONTRATADA.

DO OBJETO
Este contrato visa à prestação, peìa

CONTRATADA, de serviços de Remoção por meio

de ambulância de suporte básico e supolte avançado (APH) conforme as indicações

e

solicitações da COI{TRATANTE.

) A CONTRATADA

compromete-se a prestar sen'iços de remoçâo de pacientes, com uso

de ambulâncias de suporte básico e avançado atendendo por chamados realizados pela

CONTRATANTE

3.

A CONTRATADA prestará

a

CONTRATANTE, em caráter não exclusivo, os se

os

ora pactuados, devendo atender as solicitações da CONTRATANTE e, recebendo os
pagamentos na forma.'la clausula oitava.

-p

o

\
p
Thu
À¿íJ p"u"¡n"
"n"
Dìre tolúfoperaÇões
I

s

DO PROCEDf MENTO OPERACIONAL

4.

Para realização das REMOÇÕES, objeto do presente conrrato, e pleno atendirnento a

contento,

a

CONTRATADA deverá ser acionada pela CONTRATANTE,

que

informará a oriqem e destino tipo da Remoção e todos os dados pertinentes para a plena
execução de forma a atender a solicitações da contrâtada.

.

Contatos para acionamento.

E-mails:Contato@qoldlifeernereencias.com.br,
Oper acional@soldlifeemereencias.con.ì.br

Telefones:

(l

Whatsapp:

(l l)

1) 20621 594
947 325 54

l.

5. A CONTRATADA não poderá cobrar

diretar'ì'ìente

dos CLIENTES

da

CONTR-ATANTE qualquer valol adicional.

6. A

solicitação de Remoções serâ realtzada

de forma única e exciusìva

pela

CONTRATANTE. De igual fonna fica â contratânte ao pagamento de remoções na
forma prevista no presente confrato, de acordo com a capacidade prevista e tempo

a

disposição da CONTRATANTE.

7. A CONTRATADA

compromete-se

a

manter

o

serviço em pleno andamento,

substituindo o veículo em caso de necessÍdade- de foma a atender as solicitacôes da

CONTRATANTE.
Parágrafo único: Os

seliços prestados seguem

pelas regulamentações expedidas pela

ANVISA

aos padrões detenninados

e CVS.

DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAG.A.MENTO.

8.

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO os valores por atendimento unitário
executado respeitando a seguinte descrito abaixo:
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REMOCAO IDA

R53s0,00

REMOçÃO rDA/VOLTA

Rs s00,00

REMOCAO IDA APH

Rs 8oo,oo

REMOçÃO rDA/VOL-rA

R5 1.200,00

REMOCAO IDA

Rs 900,00

REMOçÃO rDA/VOLTA

Rs 1.300,m

REMOçAO IDA
O IDA/VOLTA

RS

REMOçÃO rDA
REMOçÂO rDA/VOLTA

Rs 300,00

99o,oo
1.400,00

REMO

Rs450,00

REMOçÃO rDA

Rs8oo,oo
R51.300,00

REMOçÃO rDA/VOLTA
RËMOçÃO rDA
REMOçÃO rDA/VOLTA

Rs 1.000,00

Rs1.400,00

REMOCAO IDA

1.100,00

REMOçAO IDA/VOLTA

1.500,00

R5 300,00

REMOçÃO rDA

Rs 3,s0

KM RODADO

Rs 600,00

REMOÇAO IDA

KM RODADO

Rs s,oo
Rs 900,00

REMOçAO IDA
KM RODADO

RElvroçÃo rDA
KM RODADO

Rs 99o,oo
R5 6,20
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9.

A cobrança da Hora parada

será r ealtzada a paftir de 60 minutos.

10. Nos valores acima estão conternpladas todas as despesas necessárias à perfeita
execução dos serviços, tais como: corrbustível, gás nredicinal, nrâo-de-obra,
unif'ormes; equipâmentos; veículos; medicamentos; materiais; impostos, taxas
contribuíções, inclusive PIS/COFINS; seguros; licenças

e alvarás perante

e

órgãos

públicos; treinamentos; entre outros inerentes a atividade da CONTRATAD-À.

11.

A

apuração dos serviços prestados dar-se-á

de foma mensal, cujo

valor

conespondente a efetiva prestação na forma da cláusula 8-

12. O fechamento será realizado de 26 a 25 de cada mês, com envio de romaneio/relatório,
e a CONTRATANTE terá o prazo de 48 horas (quarenta e oito) para aprovação do
relatório, e após aprovação o envio da NF dentro do mês de competência, e pagamento
pelos serviços prestados dar-se-á no décimo dia corrido do mês seguinte â prestação de

serviços, por meio de depósito em conta corrente , no BANCO SANTANDER

AGÊNCIA 3037 , CIC 13007ó48-4 EM NOME dE GOLD LIFE EMERGÊNCIAS
LTDA, não ocorendo îo pÍazo vigente, a CONTRATADA após 05 dìas corridos
emitira boleto de cobrança a CONTRATANTE, Cada uma das Partes será responsável

pelo recolhimento de seus próprios tributos e contribuições previdenciárias, conforme
definido por lei..

13. A CONTRATADA reconhecerá como quitação das fâturas apresentadas. os respectivos
créditos em conta correÍìte e/ou pagamento outra fonna mediante recibo.

DO REAJUSTE DE PREÇOS
14.

O pleço dos serviços da CONTRATADA será reajustado de comum acordo entre

as

pafies e somente terá efeito se for por meio de adìtamento contratual assinado e vali
pelas pârtes, após I 2 (doze) meses de contrato, Indice do IGPM

DA VIGÊNCIA E RECISÃO
15.

O pres€nte irlsLrumento particul vigorará por prazo determinado, de 0l/lll2020

à

7l/12/1021, podendo ser denunciado uniiâterâlmente por qualquer das partes, mediante
cornunicação por escrito coln antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desta forma haja
tempo hábil para comunicação pela CONTRATANTE.
16. Não poder'ão AS PARTES cede¡ ou transferjr o presente CONTRATO seln o expresso
4
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consentimento plévio da outra parte, ressalvada

a hipótese de

cessào par? empresa

peftencente ao mesrno gmpo económico.

17. Este contrato é acessório do pnncipal (Contrato de Gestão) firmado entre a Coutratante e

o Govemo do Estado de São Paulo. Assim, se aquele contrato principal for rescindido

por qualquer motivo e a qualquer tempo, este também se rcscindirá de

maneira

automática e instantânea, hipótese em que não haverá cominação de nenhuna multa ou

indenização,

a

nenhum título

e

sob nenhuma rub¡ica, com

o

que

concordam

expressamente as partes.

CONDUTA ANTICORRUPÇÃO
18. Cada uma das partes se obriga, por sei
estabelecidas neste confato de

fonla

e por seus p¡epostos, a exec[tar suas

obrigações

a não violar as leis aplicáveis aos negócios da outra pafte.

Cada parre se compromete, ainda. a cumprir as leis e regulamentos aplicáveis à outm paúe e a
este contrato, especialrnente no que se tefere:

A)

As normas ¡clativas à obtenção de licenças, certìñcados e aprovaçòes;

B) A cuidados corn a saúde, segumnça do trabalho, seguança das ilformações, proteção de dados
privacidade;
C)

e

Às Leis 12.846/2013 e 8.429/1992, bem como demais normas conelatas (anticonupção), assim
a prática de atos lesivos cont.a a Administração Pública, sendo cada qual

corno aquelas que vedam

responsável pelas infrações a que der causa;

D)

Manulenção de politicas e procedimentos que assegurem o integral cunprimento das leis:

E) A comunicação à outra parte de qualquer alo ou fato a que tenha conhecimento que viole as normas
referidas nesta cláusula;
F)

À responsabilidade ambiental. respondendo pelos danos a que <Jer causa;

G)

A cumprirem os Códigos de Ética. entregues neste ato dc uma parte à outra;

H)

A CONTRATADA tem ciência de que os empregados da CONTR-ATANTE estão impedidos de
receber quaisquer tipos de brindcs, cortesias, gratificações e similares, em qua]quer ópoca e a qualquer
pretexto. Assirr, a COMODANTE declara quc se cximirá de praticar qualque¡ ato que desrespeìte o contido
nesta cláusula, comprometendo-se a dal ciência desta disposição aos seus empregados e plepostos.
Eventuais convites para participação em cu¡sos. seminários ou visitas técnicas ¡ealizados em âmbito nacional
ou internacioÌÌal deverão ser fomrulados em nonre da CONTRATANTE e encaminhados para aprovaçâo de
sua Presidência. Da l]resna fonna serão tratados os casos de apoio ou pat.ocinio de atividades realizadas pela
CONTRATANTF- "
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DO FORO
19. As partes sìgnatárias deste Conffato elegem o Foro da Comarca de Itapevi/São Paulo,

com renúncia expressa a qualquer outro. por mais privilegrado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, ern 2 (duas) vias de igual teor e

único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
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ANTE

RGÊNCIAS LTDA
de Goes Honorato

NTRATADA

Testêmunhas
Cruzada Bandeirante São Camilo Assistênc¡a Médico
Pâmella Sousa Sìlva
RG: 29.887.571-8
CPF: 323.277.898-42

-

Social

-

Hospital Geral de ltapevi

ia l\,4édico

-

Social

-

Hos pital Geral de ltapevi

amil

RG: 5.053.'146-5

\

CPF: 926.418.659-04
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ORÇAMENTO PARA CONTRATACÃO DE AMBULÂNCIA
São Paulo 27 de Agosto de 2020

Hospital Geral de Itapevi
A/C Juliana
Empresa fornecedora: Gold Life Ernergências.
Razão Social: Gold Life Emergências LTDA.
CNPJ: I 8.705.033.000 1.00
Validade do orçamento: 30 dias após a data do recebimento.
Orçamento N": 7 151 12020
Contato: Natália Lins/Rubens Honorato
Telefone: (11) 2062-1 594.
Dados Bancários: Santander 033 - AG 3037 C.C 13007648-4
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PROPOSTA COMERCIAL

Cotação referente à prestação de servìço de remoção/Evento
seguintes modalidades:

e atend¡mento a urgências com

REMOÇÃO tpA

Rs3so,00

RÊMOÇÃO rDA/VOLTA

Rs s00,00

REMOçAO IDA APH
REMOçÃO rDA/vOLrA

Rs 1.200,00

R5

REMOÇÃO rDA

R$

REMOçÃO rDA/VOLrA

as

800,00

900,00

Rs r..300,00

REMOçÃO rDA

Rs 990,00

REMOçÃO IDA/VOLTA

1.400,00

REMOÇÃO rDA

Rs 300,00

REMOÇÃO IDA/VOLTA

Rs450,00

REMOÇAO IDA

Rs800,00

REMOÇÃO rDA/VOLrA

R51.300,00

REMOçAO IDA

Rs 1.000,00

REMOçÃO rDA/VOLTA

Rs1.400,00

1.100,00

REMOÇÃO tDA
REMOÇÃO rDA/vOLrA

1,500,00

Rs 30o,oo

REMOÇÃO rDA

Rs 3,s0

KM RODADO

T
REMOçAO IDA

.SdlÎ,'ø t\ ./
¡t

Thuane
Diretora d

a

Rs 600,00

+

KM RODADO

s,00

R5

REMOçÃO tDA

R5

KM RODADO

900,00

Rs

REMOçÃO rDA

Rs

KM RODADO

s,80

990,00

Rs 6,20

HORA]PARADA.SUPORTE BASlCO

R$ 70,00

HORA.PARADA SUPORTE UTI

R5

13¿oo

PÄRtiÐArSUPORTE.UTt PED

,Rs:136,00

HORAìPARADA SUPORTE UTI NÉO

r Rslís;ôo

!oRA

Todos os impostos e despesas necessárias à correta execução do ajuste estão ¡nclusos no preço
Prazo de ¡nic¡o: lmediato após assinatura do contrato

Forma de Pagamento
Estão d¡sponíve¡s as segu¡ntes formas de pagamento: Boleto bancário, depósito em conta e transferênc¡a

bancária. Fica facultado às partes negociação de outras formas de pagamento, dando-se preferência
pagamentos à v¡sta e nas formas acima descr¡tas.

a

Confirmacão da ProÞosta
É necessária confirmação via e-mail, em caso de ace¡tação a proposta,

antecedência em relação à data da realìzação do evento
qualìdade de serviços, incluindo equipe e equipamen

ço fi

a

o mínimo de 72 horas de
disponibil¡zação de melhor
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