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SÃO FÉLIX Dó CORIBE
A

Ta&1.1C1O snna,,, njcl

CONTRATO DE SERVIÇOS

—
Contrato de prestaç& de serviços, que entre ti fazem
o Fundo Municipal de Saúde, e a empresa Wellington
Nune HipOlito da silva—Me, na-tyrma abaixo:
O FUNDO MUNICI L DE SADE DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIXOO CORIBE, entidade de
Direito Público interri'p, com sed à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, sim', Centro - na cidade
de São FÓlix do Cvríe, Estado lei Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 11.18.7OO/OOO1-17, neste
ato representado p4Io o Secr tário Municipal de Saúde, o 3r.Mar'os Ataíde de Oliveira,
brasileiro, casado, PC rtador do CPF n0470.972.135-15, e Rg.n°87179e/SSP/MG, nomeado pelo
o Decreto Executivo: Municipal i°931 datado de 03 de janeiro d-2Ú17, doravante denominado
CONTRATANTE, e a emiresq Wellington Nunên kiróIitó,dí Silva—Mo, inscrita no CNPJ n°
02.637.532/0001-98, nsc.Mun,000.870.001/67, residente e dornicilinda à Av. brasil, 347, Jardim
América — na cidade! ie Santa M1arla da Vitória - BA, neste ato representado pelo o proprietário de
igual nome, Rg.5.40 .236 SSP/Ç'E, inscrita no CNPJ sob d n0 10.950.215/0001-70, doravante
denominada de CONTRATADAJ resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas a
condições seguintes:
CLÁU3U1LA FRlMlA - DO BJETO - Constitui objeto contratação de serviço gráficos visual
na confecação de faixas, plotaqem, bonner, adesivos impressão digital, papel de outdoor com
impresão digital, cartazes, entirg outros, para das unidades de saúde, l-loslpital Dr.José Bastos,
PSFs 1, li, III, IV, V,VI, VII, prqgramas CEO, NASF, FMAQ. CAF3, na manutençao dos dos
serviços públicos da!aúde bsita deste município.
serviço ora contratado é oriundo da Licitação
Pregão Presencial, 9P032/2017} nos termos da Lei 8.666/93 e suas cominações posteriores.
CLÁUSULA SEGUIS)DA - DA \J'INCULAQÂO - O

2.1 - O presente e ntrato é celebrado com base na licitação retro citada, com regime de
execução por preço nitário, sutordinandose nos termos da Lei nõ 8.686/93 e suas cominaçôes
posteriores;
GLAUaULA TUiGIRA VALOR - Pela exeouç3e de objete deste contrato, a
CONTRATADA pertebera a mport&ncia global de l0.000,00(oinquenta o cinco mil e
seiscentos reais), pe
períod ora contratado.

oo

CLÁUSULA QUARTA - DO PÁÕ{GAMENTO — O pagamento será até 30(trinta) dias, a contar da
emissão da requisiç4o, conforme medição, com apresentação documento fiscal, atestada pelo o
Fundo Municipal de Saúde, apesentando comprovantes das quitações do efetivo pagamento
dos encargos sociai1, certidôespegaflvas do INSS, FGTS, e Trabalhistas.
4.1 - O prazo de paamento f4ará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer irregularidade
apresentada nas tattras, somente voltando a fluir após as devidas correções.
/
4.2 - A Prefeitura pó orá suspebder qualquer pagamento: no todo ou em parte, na ocorrência de
qualquer kregularda e na execLiço do objeta datê eantrató:
CLÁUSULA QUINT) • DO RE4JUSTE

5.1 A CONTRATA \ITE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada
inadimplente, e a eia será imutada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do

a
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contrato por dia de 4atraso, decorrido entre a data do inicio da inadimplência e o efetivo
pagamento acrescido de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. E
será utilizado para ccrreção das faturas em atraso será utilizado o índice do IGP-M, divulgado
pela FGV;
5.2 Art.40 inciso xiv L Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'c" - critério de atualização
financeira dos valore a serem pagos, deste à data final do período de adimplemento de cada
parcela até a data do fetivo pagámento.
5.3 - AIt55, inciso ,ll: - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajatamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das ob, igações e a do efetivo pagamento;
5.4 - Caso decorra, trace no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice
setorial pertinente, c nforme aludido anteriormente, com base nos valores dos índices do mês
de cada. Os reajuste dos preços serão calculados pela seguinte fórmula:

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
lo = índice de preço verificado no mês do orçamento ou
proposta
li = índice de preço referente ao ms de reajustamento
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de seMçoc,

obras, ou compras a ser reajustado;
•

CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços inicialmente contratados poderão
ser reajustados, no período não inferior a doze meses, conforme índice do IPCA, divulgado pela
Funçia9ão Getúlio Vargas, ou outro oficial, contrato; este termo de contrato não terá reajuste no
período ora oontrutaUo.

ti

a mnnutanØô 1 a ôquilíbrio econõmico financeiro do Contrato poderú admitir a rçviav
contratual, desde qi e acompanhada de comprovaçao da superveniência de tato imprevisível,
ou, se previsível, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu
impacto nos custos :0 Contrato;
CLÁUSULA 3TIM - DA FQRMA DE EXECUÇÀO DOS SERVIÇOS - Os serviços serão
executados, com eqfregas parceladas, de acordo a necessidade do Fundo Municipal de Saúdé,
conforme objeto aGita mencionado.
CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato "é de
08(oito) meses, da egunte forma: ;n;c;ando-se em 09.02.2017. o rou término estendendo até
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31.12.2017, podendo' ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos (ermos do art.57,
inciso II, da Lei n086$/93.
CLÁUSULA NONA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente
contrato, correrão no presente exercício por conta da dotação orçamentária:
09.02 - r,d0 Miaai, Proj/Ativ - 2035 - Mnnut.dag Ações do Fundo Municipal de Saúde Elemento; 3.3.9O.39-9 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (fonte 02);
05.02 - Fundo ts4iunicipai, Proj/Ativ - 1026 - lmplem.Prog.Saúde da Família
Elemento:3.3.90.39-d - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (fonte 02,14);
05.02 - Fundo Muni4ipal, Proj/Ativ - 2034 - Manut.do Centro Atenção Psicossocial - CAPS EIemento:3.3.90.39-9 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (fonte 14);
05.02 - Fundo (junicipal, Proj/Ativ - 2065 - Manut.do Funcionamento SAMU • 0
.399r - Ôutros serviços de Tercefros -Pessoa Jurídica (fonte 02.14)
emento:3.3.90

05.2 - Fundo MUÍtOIPaI, PívjfAtiV - 2205 - Manut.do Centro Especial.Odontol. - CO EIemento:3.3.90.39-9 - Outros aerviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (fonte 02,14);
05.02 - Fundo Municpal, Proj/Ativ - 2220 - Manut.das Ações do NASF - Elemento: 3.3.90.39-99
- Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica (fonte 14);
CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
10- DA CONTRATAJ¼ITE
10.1.1 Ter o direito ce no mais utilizar os aerviCog da contratada eso o mesmo não cumpra o
estabelecido no prsente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei
n°õ.600/e3:
10.1.2 Intervir na pretaçao dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições
previstas na Lei n° 8.666/93;
10.1.3 Efetuar os p4amentos conforme medição mensal, pelos serviços executados de acordo
com as disposições go presente contrato;
110.1.4 Enviar a contjatada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em
que ocorrer a retençao de impostos sobre a nota fiscal ou recibo de prestação de serviços;
10.1.5 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n08666/93;
I0.1.9 Á CONTPATANTE êNerCOrá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, atravt
do Fundo Municipal de Saúde;
191T 9 presente c9ntrato poderá sofrer alteraçóes, nos termos do a4.8 da Lei n0 9.688/93 e
suas comina90e5 p4teriores;
10.2 DA CONTRATADA
10.2.1 A contratadal assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços
contratados no casolcie descumprimento do pagamento das parcelas deste contrato, nos termos
da Lei n° 6.656193;
10.2.2 Executar todqs os serviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de preço,
sob as penalidades 41a Lei n18.666/93;
10.2S [sdgir dá contratante o cumprimento cia legislaçao, bem como daa urientçQe emanadas
por esta, visando o ucesso da Administração Publica Municipal;
10.2.4 Assumir e caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil,
trabalhista e prevideciária;
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1.12.2017, podendd ser prorrogado por iguais esucessivos períodos, nos termos do art.57,
inciso II, da Lei n°860e/93;
CLÁUSULA NONA . DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente
contrato, correrão no kresente execícib por cotitá da dotação orçamentária:
05.02 - Fundo Muni4ipal, Proj/Ativ - 2035 - Manut.das Ações do Fundo MinicipaI de Saúde EIemento:3.3.90.3949 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (fonte 02):
05.02 - [lindo Municipal, Proj/Ativ - luzo - lmplom.í'rog.aaüdo ua Família Iemento:2.2.90.294j9 -Outros Serviços de Terceiràs - Pessoa Jurídica (fonte 02,14):
05.02 - Fundo Municipal, Proj/Ativ - 2034 - Manut.do Centro Atenção Psicossocial
Elemento:3.3.90.39-9 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (fonte 14):
•

- CAPS -

05.02 - Fundo Municipal, Proj/Ativ - 2085 - Manut.do Funcionamento SAMU Elemento:3.3.90.3949 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurJdica (fonte 02,14)

06.02 - Fundo Murcipal, Proj/Ativ - 220 - Manut.du Centro E5pecial.OdQntol. - CEO Elemento:33.9039-99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (fonte 02,14);
05.02 - Fundo Munic?pal, Proj/Athi - 2220 - ManuLdas Âçes do MÂCP - rIemenfo:.2.90.20-09
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (fonte 14);
CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTESARTES:
10-- DA CONTRATAJTE
10
10.1.1 Ter o direito de não mais utilizar os serviços da contratada caso mesmo não cumpra
estabelecido no prsente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei

o

o

n°6.0061e3;

•

10.1.2 Intervir na pretaçao doa aerviçoa ou interromper acua exeouçau nv§ GUV
QQfldi?0eS
previstos na Lei n0 866/Q2:
10.1.3 E fetuar os paamenfos conforme medçao mensal, pelos serviços executados de acordo
comas disposições qo presente contrato:
10.1.4 Enviar a contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em
que ocorrer a retenção de impostos sobre a nota fiscal ou recibo de prestação de serviços;
10.1.5 Modificar ou réscindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n08666193:
10.1.6 A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, através
do Fundo Municipal de Saúde:
10.1.7 O presente ontrato poderá sofrer alterações, nos termos do art65 da Lei n° 8.666/93 e
auaa oomlnaçoe* p$teíivre;
102 DA CONTRAT4DA
40.11 A óônfratadâ ,Sta a diraita da cucisândAr, eventual ou dofinitiv2mente, os serviços
contratados no caso, le descumprimento do pagamento das parcelas deste contrato, nos termos
da Lei n° 3.666/93;
10.2.2 Executar todos as serviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de preço,
sob as penalidades
Lei n08.686/93:
10.2.3 Exigir da cont ante o cumprimento da legislação, bem como das orientações emanadas
por esta, visando o sUcesso da Administração Pública Municipal,
10.2.4 Assumir em i caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil,
trabalhista e previdei'iciária;

a
Fat

a
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10.2.5 Emitir a nota fiscal e recibo de quitação dos serviços, fazendo discriminar no seu corpo a
dedwjao dos impostos suando e?dsido pela a contratante;
10.2.6 Responder pe)o cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual
e municipal, bem cono assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações
estabeledidas por lei;
10.2.7 A contratada' não poderá transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do
presente contrato,
10.2.8 A contratada observará o disposto no art.12, combinado com o art13 da Lei n08.076180,
dispõe sobre quaIidae dos serviços ofertados;
10.2.9 - Fica estabeIcido que a CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, a
execuçao do objeto deste contrato:
10.2.10 Exigir a d4umentaço de identificação do beneficiário, procedendo atendimento
somente aos encamiphamentos e liberações de serviços realizado pela ÕOWTRATANT e ou
seus prepostos.
12.2.11 Responsabi izar-se pelo o atendimento de forma prioritária os beneficiários da
CONTRATANTE, em! especial as solicitações dos serviços encaminhados.
CLÁUSULA DCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE HABILITAÇAO - A obrigação do
contratado de mant?r, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela qssumidas, todas as condições de habilitaçao e quulifioaço exigidas na
licitaçao;
11
CLÁUSULA bCIM §ÕUWflÁ - bÁ NÊtlÂô - A rescisão do presente contrato, nos
termos do art.79 da,Lei 8666193, poderá ocorrer da seguinte forma:
12.1 - amigável - po4acordo entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniênci para Administração;
12.2 - Administrativa por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos
incisos 1 a XII, XVII, XVIII do art,78 da Lei n°8.666/93;
12.3 - Judicial - nos ¶ermos da legislação processual:

•

12.4 - assunção Smeiata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
próprio cia Administrção;
12.5 - ocupação e uti ização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados
na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta
Lei;
1Z& - WWOU9aQ Uu uruntiu ooritrtwI1 parei rçrçimçntç da Administração, e dos
multns é indeni2acõt a ela devidos:

valores das

12.7 - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
12.9 - A aplicação : as medidas previstas nos incisos 1 e li deste artigo fies a critério0 da
Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou
indireta.
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12.9 - É permitido à Administr ção, no caso de concordata do contratado, manter o contrato,
podendo assumir o controle de eterminadas atividades de serviços essenciais.
12.19 - Na hipótese çQ inciso ti c1este artigo, o ato deverá ser precedido de autoriza9âo expressa
do Ministro de Estadt competen e. ou Secretário Estadual ou Municipal, confotme o caso.
12.11 - A rescisão 4e que trat4 o inciso IV do artigo anterior permite
critério, aplicar a meqida prevista no inciso 1 deste artigo.

a Administração, a seu

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO - A Inexecuçao total ou parcial do
contrato enseja a sda rescisão com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento, predispõe no Art.7' da Lei ti0 6.666/93, e suas cominações;
15.1 - o

não cumpri. ente de ciáLsuias contratuais, especificações, projetos ou prazos:

12.2 - o cuml,rirnante irrêgulnr dó

elucuI

contratuaig, especificações, projetos e prazos:

13.3 - a lentidão do seu cumprinento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
e

13.4 - o atraso injusti'icado no início da obra, serviço ou fornecimento;
13.5 - a paraliaaqo1 da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicaçao Q Admi»istraçQo;
- a subcontrata4o (Mal ou parcial do seu objeto, a agsóóinão do contratado com outrem, a
cessão ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas no edital ef no contratq;
13.7 - o desatendi nento das' determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscaiiFar a sua ecuç&o, assim como as de seus superiores;
1.0 - o cometimeá reiterad
desta Lei;

faltas na sua execução, anotadas na forma do & 19 do art. 67

13.4 - a decretação 4e falnca Jsu a ins(auraaô de insólv&ôin Civil:
13.10 - a dissolução Ida sociedade ou o falecimento do contratado;

o

modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
13.11 - a alteração kocial ou
prejudique a execuço do contrato",
13.12 • razões de ftteresac pqõlioo, ao alta rolevQniu e amplo çgnflçimntç, justificadas e
determinadas pela máxima atitorkJade da estera administrativa a que et 5lorçIinao o
contratante e exara as no proctsso administrativo a que se refere o contrato:
13.13 - a supressão por parteda Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando
modificação do va(oi inicial do contrato além do limite permitido no § 111 do art. 65 desta Lei;
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

-

DO CASO OMISSO

-

sÃO FLlX
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Am4,çc.mnoiw, mão,

Este contrato regular-se-á pelas suas

clá usulas e nas dspdsi90es contidas na Lei 8.666/93, inclusive os casos omissos;

CLÁUSULA DÉCIMft QUINTA
Nos termos do art. 86 da Lei n.
DÁS PENALIDADES
8.666/93, fica estipulMio o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título
de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o
limite de 10% (dei pqr cento) do valor contratado.
-

15.1

-

Em caso de iiexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
qualquer dag condiCoes avençadas, a contratada flC2rá sujeita M Ran uintaç penalidades nos
termos do art. 87 da Lei n. 8.668/93:
15.2

-

advertência;

1
15.3 multa de 10% dez por cento) do valor do contrato,
-

-

15.4

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

15.5
declaração ce inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurareM os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplique a penalidade, que será concedida sempre
que a contratada res$arck a Adniinistração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
-

da sanção aplicada cjm base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIM* SEXTA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Este contrato deverá ser
executado fielmente iSelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas nos
Arts. 69 a 71 cia Lei SOCO/OS.
-

-

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa
Maria da Vitória
IDA, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato,
renunciando as parteS a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
-

-

-

por estarem justo s e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas)

•

vias de igual teor e fc rma, na presença de 02 (duas) testemunhas.
São Félix do Cori.

-

?,24

de abril de 2017.

1

J

tØ
Fun v~v'fle Saude
&'flte

///2L'7
Wellington Munee Hip6llto da gHva—Me

Contratada
Testemunhas: 12

o
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