
4 	 [ÇTADO DA flAutA 
PREgFEITURA MUNFCIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE 

CONTRATO DE SERVIÇOS 

Contrato de serviços, que entre si fazem, o Fundo 
Municipal de Saúde, e a empresa VIR Informática 
LtUa, na forma abaixo: 

O ruwoo MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNIGJF'IO DE SÃO FtLIX DO CORIBE, entidade 
de Direito Público inferno, com cede à Avenida Luiz Eduardo Magaltiaes, 31n.°, Centro - na 
çidade de 39 Félbdo Coribe. Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n0  11.418.701J10001-
17, neste ato reprjsentado pelo o Secretário Municipal de Saúde, o tr.Marcos Àfakle de 
Oliveira, brasileiro,casado, podador do CPF n0470.972.135-I6, e Rg.n°8717966 SSP/MG, 
nomeado pelo o ecreto Executivo Municipal n0931 datado de 03 de janeiro de 2017, 
residente nesta, ddravanto denominado CONTRATANTE, e a empresa VR Informática Ltda, 
inscrita no CNPJ n102.531.58210001-158, domiciliada & Rua Pedro Coelho, 2150A, Sambaiba - 
na cidade de Santá Maria da Vitória - BA, CEP:47.640-000, neste ato representado pelo o 
sócio o Sr. VangIe Gasques, portador do Rg. 15.558.475-3 SSP/SP, doravante denominado 
de CONTRATArXS, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas e 
condições seguinte p: 

CLÁUSULA PRIIV1IRA - DO OBJETO - Constitui objeto contrata9ao de serviço tiragem de 
cópias xerográíic4 de documentosr  recarga de cartucho e toner, conserto de impressora 
HP36A185A, P150, no tomba patrim.5408, P1 102w, série BRBSFJHRJ, na manutenção dos 
serviços públicos dp Saúde básica deste município. 

CLAUSULA SEGÚNDA - DA VINCULAÇAO - O serviço ora contratado é oriundo da 
dispensa de licitaØo, DL037/2017, nos termos do art.24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas 
cominações posteores. 

kg 
sÃo flLIX DO CORIR! 

Á 	OIflOÇI4 

2.1 - Ô present contrato à celebrndô côm regime da execuçao por preço unitário, 
subordinando-se tEIRA s termos da Lei n°  8.666/93 e suas cominaçoes posteriores; 

* CLÁUSULA TE 	- DO VALOR - Pela execução do objeto deste áontrato, o 
CONTRATADO prceberá a importância global de R$1 .700,00(hum mil e setecentos reais). 

3.1 - O valor cio cqntrato é discriminado da seguinte forma: 
a) Custo dos serviços no valor de R$1.020,00; 60%, 
b) Custos diretos 4 indiretos no valor de R$680,00; 40% 

CLÁUSULA QuArTA - DO PAGAMENTO - O pagamento mensal conforme medieô, n 
entrega de parte jdos serviços, com apresentação do documento fiscal, atestada pela a 
Secretaria de Adnjinistraçâo e Finanças, nas condições estipuladas: 

4.1 - O prazo 1e pagamento ficara suspenao na oçorrênçia de erro ou qualquer 
irregularidade aprsentada nas faturas, somente voltando a fluir após as devidas correções. 

4.2 - A Prefeiti 
ocorrência de qua 

a poderá suspender civalauer pagamento, no todo ou em parte, na 
quer irregtilaridade na execução do objeto deste contrato; 
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1 	 Lã 
- 	

ESTADO DA BAHIA 
.Lt 	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÊLIX DO CORIBE SAO IXD FÉr ORJBE 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 
5.1 A GONTRAT4NT, no quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
inadimplente, e a Ia será imputada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do 
contrato por dia d atraso, decorrido entre a data do início da inadimplõncia e o efetivo 
pagamento acresci  de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. 
E será utilizado Jara oorreçao das faturas em atraso será utilizado o índice do IPC-A, 
divulgado pela FG\,  ou outro oficial; 

5.2 Art.40 inciso 'kiv - Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'o" - critério de 
atualização financbira dos valores a serem pagos, deste a data final do período de 
adimplemento de cda parcela até a data do efetivo pagamento. 

5.3 - Art.55, tncis4 III: -o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do rdNustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data 
do adimplemento ds obrigações e a do efetivo pagamento; 

5.4 - Caso decorrel atraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice 
setorial pertinente, conforme aludido anteriormente, com base nos valores dos índices do 
mês de cada. Os re justes dos preços serão calculados pela seguinte fórmula: 

Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo 	Indico de preço verificado no mês do orçamento ou 
proposta 

li = índice de preço referente ao mês de reajustamento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de 
serviços, obras, ou compras a ser reajustado; 

CLÁUSULA SEXT4 - DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços são fixos, no período ora 
contratado. 

6.1 a manutenção io equilíbrio eçuriõmiço financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 
uontratuI, desde iqus 2comp2nh2dg CIA e8mr8v06 dá supeennca de fato 
imprevisível, ou, se 4revisível, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração 
analítica de seu impacto nos custos do Contrato; 

CLÁUSULÂ StTIM* - DA ÕRMÁ b EXECUÇÀO DOS 3ERVIÇO3 - Os serviços serio 
executados de formi parcelada, nas instalações da contratada, conforme endereço acima. 

CLÁUSULA OITAVÂ - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 0 prazo do vigôncin dó côntrto 4 de 
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ESTADO DA BAUJA 	
ko 

PRfrEITURA MUNICIPAL DE sJ%o FÊLIXOO CORIBE 

00(3e55enta) uia4 da segujnte forma: iniciando-ge em 02.04.2017, e terminando em 
03.06.2017, ou total execuçâô do mesmo, ou ainda, podendo ser prorrogado nos termos do 
arL57 da Lei n0869b193; 

CLÁUSULA N0N4 - DOTAÇO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente 
contratg, orrerao (o prescnt9 exercício por conta da dotaço orçamêrt&in! 

05.02 - Fundo Mj*nicipal d Saúde, Proj/Ativ - 2032 - Manut do Hospital Municipal - 
Elemento:3.3.90.3q-O0 - Outr s Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica(fonte 32,14); 

05.02 - Fundo t4unicipal, ProjlAtiv - 2059 - Manut.do Prog.Saúde da Família - 
Elemento: 3.3.90.3*99 - Qutr s Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (fonte 02,14); 

CLÁUSULA DCIIflA - DIRE TO-5 RL15PQN83ILIDADL3 DAS PARTES: 

• 1O-DACONTRAtNTE 
10.1.1 lntrvir n lPrêtõeo dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e 
concliçoes previsto na Lei n°  .666/93; 
10.1.2 Efetuar os gagamentodevidos à contratada pelos serviços executados de acordo 
com as disposiçõesjdo presen e contrato: 
10.1.3 Enviar à contratada o ocumento comprovante de arreoadaç3o competente toda vez 
em que ocorrer a rençao de mpostos dos serviços; 
10.1.4 Modificar 41.1 rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei 
n°e666/93; 
10.1. tesponsabiliar-se peI2 emissão do ordem de serviços em cumprimento do presente 
contrato; 
1Ô.IS Responsabilar-se pe14 a fiscalização da execU90 do objeto deste contrato, através 
do Fundo Municipal !dØ  8aúde; 
10.2 DA CONTRATADA 
10.2.1 Desempenl3rá os se iços enumerados na cláusula primeira com todo zelo, e 
honestidade, obseriada a legi laçao vigente; 
10.2.2 Executar to4s os serv ços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de 
preço; 
10.2.3 Exigir da cnn ratante o umprimento da legislação; 
10.2.4 Assumir em caráter e clusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 
trabalhista e prevkt'iiiria 
10.2.5 Emitir a nda fiscal 	recibo de quita9ao da prestação dos' serviços fazendo 
discriminar no seu cprpo a ded ção dos impostos; 
10.2.6 Responsabilizar-se pela entrega dos serviços imediata; 
10.2.7 Responbabil%ar-ae  pel a observara do disposto no 2r1.12, combinado com o art.14 
da Lei n08.078/90, di,cpõe sobr ciunlidade  dos produtos e serviços ofertados; 
10.2.8 Responsabili*ar-ae pela garantia dos serviços ofertados não interior a 30(trinta) dias a 
contar do recebimento dos memos; 
10.2.9 Responsabilizar-se pela  a entrega dos serviços paíoelada do acordo a necessidade 
da contratante; 

CLÁUSULA DCIIjA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE HABILITAÇAO - A obrigação do 
contratado de manter,  duranto toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
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[STÂQOJ3Â SAIBA 

MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

tod29 29 condioõêg dê hnbilitAeô é euaIificaçc exigidas na 

SÃO FÉLJXP0CORI8 PRFEITURA 

obrigações por elaassumida 
Ucitaçao; 	it 

CLÁUSULA DGI, 
termos do art.79 d4 

[A SEGUNDA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos 
Lei 8666$3, poderá ocorrer da seguinte forma: 

12.1 - amigável -Por acordd entre às partes, reduzidas a termo no processo 
desde que haja conveniência fara administração; 

12.2 - Adminigtratiüa - por atÇ unilateral e escrito da admkiistraç5o nos casos 
nos incisos 1 a XII, XVII, XVIII fio arf.78 da Lei n° 8.666/93; 

12.3- Judicial— nos termos da legiclação processual: 

da licitação, 

enumerados 

12.4 - assunção im diata do o 
ato próprio da Adm4nistraço; 

bjeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por 

12.5 - ocupação 
empregados na ex 
rin art.  SX t1tct2 lei 

o do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V 

12.8-execução d4arantia cntratual, para rçsarçimçntg Uu Aciminiatraçao, e dos valores 
das multas q indeni ações a ea devidos; 

12.7 - retenção do4 créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração. 

12.8 - A aplicação :das medids previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da 
Administração, que, poderá d4r continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou 
indireta. 
12.9 - É permitido( à Admin straçao, no caso de concordata do contratado, manter o 
contrato, podendo 4»umir  o controle de determinadag 2tivid2d@g do norvioó§êenciâig. 

II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização 
competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme 

o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu 
ta no inciso 1 deste artigo. 

PA - DA INEXECUÇÃO - Á InexecuØo total ou pardal do 
cõntrMa êheja a sia rescis4, com as consequ4nc!as contratuais e as previstas em leiou 
regulamento, predisôe no ArLV7 da Lei n° 8.666/93, e suas cominações; 

13.1 - o não cumpririento de cIusuIas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

13.2 - o cumpriment1 irregular i4Je cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

utilizaçã 
cução do 1 

12.10 - Na hipóte4 do incisc 
expressa do MinistrP de Estad 
o caso. 

12.11 - A rescisão e que trat 
critério, aplicar a m%dida prevk 

CLÁUSULA DÉCIIJiA TERCE 
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Ç$TADODADAMA 

PR4FEITURA MUNICIPAL DE 540  FLIXD000RlBE 

13.3 - a lentidão :do  seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade d conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados: 

13.4 - o atraso injuQtiflca10 flQ iflÍQiO çlã oDra, §CrViÇO ou fornecimento; 

13.5 - a paralisaç 	da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Adqiinistração; 

13.6 - a subcontrdtação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessâ4 ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não &dmitidas no edital e no contrato; 

• 1.7 - o desatendinento das determinações regulares da autoridade designada para 
nh acompaar e figclizgr a ru2 wincuoão, ângim ecmo gg  dê gõug !-upêriõrêg: 

13.6 - o cometimento  reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 12  do art. 
67 desta Lei; 

13.9 - a decreta9âde falência ou a instauraçao de insolvência civil", 

13.10 - a dissoluç1 da sociedade ou o falecimento do contratado; 

12.11 - a alteraço sodaJ ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execuâo do contrato; 

13.12 - razões de 4teresse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pelatméxima  autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaras no processo administrativo a que se refere o contrato: 

13.13 - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 
acarretando modifiaço do valor inicial do contrato além do limite permitido no 9 19  do art. 
85 desta Lei; 

CLÁUSULA, DCll 
cláusulas e nas dis 

QUARTA DO CASÇ OMISSO - .Este contrato regular-ae- pelas suas 
bsições contidas na Lei 8.666/93, inclusive os casos omissos; 

  

N'A QUINTA» DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 66 da Lei n. 
tlado o percentual de 0,9% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a 
hora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste 

de 10% (dez por cento) do valor contratado. 

15.1 - Em caso de iiexecuçâo total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
tu9Icur ciag Con 0t5A2 nvêndg, n ôôitrMdô fiesárá §ujèitã & êuihtê rèrahdades 
flOS termos do art. 87 da Lei n. 5.666/93: 

15.2 - advertência; 

ko 
510 FtLI'X DOCORIBE 

GLÁU6ULA DtGI 
8.686193, fica ectir 
titulo de multa de, 
contrato, até o limit 
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11 

PR4rErrURA MUNICIPAL DE sÂo FUX;ootogIuE 
ESTADO DÁ RAMA 

SÃO rix DO COfIO! 
Anwófld mMcImk, 

15.3 - multa de lO°Ip (dez por cento) do valor do contrato, 

15.4 - suspensão aemporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, 

15.5 - declaração Øe inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarm os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitaçao perantç a própria autoridade que aplique a penalidade, que será concedida 
sempre que a contratado ressarcir a Administra90 peles prejuIo6 reauitantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

CLÁUSULA DÉCIPA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser 
executado fielment4 pelas partes, ficando ciente a CONTRATADO das estipulações contidas 
nos Arts. 09 a 71 d Lei 6.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIIUIA SÉTIMA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de 
Santa Maria da Vit4ria - PÁ, para dirimirdúvida ou questões oriundas do presente Contrato, 
renunciando'as parpa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem jus os e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Sao Félix do Corib 	03 de abril de 2017. 
L 	

Fundo 44I de Saúde 

ti 

VRln rm4hfca L 
ontr tadoJ 

Testemunhas: 1- 
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