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SÃO FÉLIX OOCORIBE

CONTRATO DE SERVIÇOS
Contrato de prestação de serviços, sue entre si fazem1 o
Fundo Municipal de Saúde, e a empresa Clínica
Ginecológica e Obstetrínia Marter-ME, na forma ah?iYn

O FUNDO MUMICI41_ DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, entidade de Direito
Público interno, com sede à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, Centro - na cidade de São Félix
p Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 11.418.700/0001-17, neste ato representado
do Coribe, Estado da
pelo o Secretário Municipal de Saúde, o Sr.Marcos Ataide de Oliveira, brasileiro, casado, portador do
CPF n0470.972.135?15, e R.n°5717966 36P/MO, nomeado pelo o Decreto Executivo Municipal
n0931 datado de 034de janeiro de 2017, doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa
Clínica GinecoIó9ic4 e Obstetrícia Marter Ltda-M, inscrita no CNIJ sob n.010.829.283/0001-32,
Insc.Mun.oO1.3o4.O/O5, domiçiliaçiu A Rua Rui barboaa, 123A, Centro - na cidade de santa Maria
da Vitória - BA, GEp: 47.640-000, neste ato representado poIs a sócia Deyzarth Lopes Viana,
portadora do CI'F }n°036.059.266-06 e R. n09236890 ggp,MC, doravante denominada de
CONTRATADA, rewivem celebrar o presente Contrato mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIIVI4RA - DO O6JTQ - Constitui objeto contratação de serviços médico
especializado obstetrícia e ginecológico, no atendimento ambuiatorial aos pacientes do PSF VII,
Médio Bela Vista, sede, na manutenção dos serviços públicos de saúde básica deste município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO - O serviço ora contratado deveu-se ao fato de ter sido
oriundo da lnexigibuidade de licitação, 11-028/2017, nos termos do arL25, caput, da Lei 8.666/93 e
ausa cominaç6es poeriores
2.1 - O presente codtrato é celebrado com base na licitação retro citada, com regime de execução
por preço unitário, subordinando-se nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas cominações posteriores;
2.2 O presente contrhto tom como responsável técnico, a médica Deyzarth Lopes Viana, inscrito no
CREMEO, sob o n021.000/2A.
CLÁUSULA TERCE4Ã - DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, a CQNTRATADA
perceberá o valor un$rio por consulta de R$101,OO(cento e um reals?, a Importância çQtimaçia global
de RS18.231ôÕ(Dezto mil e duzentos e trinta e um reais), o período de 60(sessenta) dias.
valor do contrto é discriminado da seguinte forma:
Custo dos serviços no valor de R$10.938,60; 60%.
a)
b)Custos diretos e in retos no valor de R$7.292,40; 40%.
11
CLÁUSULA QUART4 - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado mensal conforme medição.
com apresentaçQ do boletim de freqüencia, sua respectiva medição, e documento fiscal, atestada
pelo o Fundo Municipl de Saúde, nas condições abaixo relacionadas:
o
4.1 - O prazo de pagamento ficara suspenso na ocorrência de erro ou 9ualquer irregularidade
apresentada nas faturp somentevoltando a fluir após as devidas correções.

3.1 - O

4.2 - O Fundo Munioiai poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na ocorrência
de qualquer irregularidade na execução do objeto deste contrato;
CLÁUSULA QUINTA 4 DO REAJUSTE
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5.1 A CQNTIATANtE, no quando as faturas no seu vencimento, será considerada inadimplente, e
a ela será imputad uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do contrato por dia de
atraso, 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 correção das faturas
em atraso será utilizádo o índice do IOP-M, divulgado pela FCV;
5.2 Art.40 inciso XI* - Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'e" - critério do atualização
financeira dos valores a serem pagos, deste à data final do pertocio de adimp!emento de cada
parcela até a data do efetivo pagamento.
5.3 - Art.55, inciso (CI, - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade
do reajustamento depreços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das
obrigações e a do efêtivo pagamento;

•

5.4 - Caso decorra 'traso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice setorial
pertinente, contormealudido anteriormente, com base nos valores dos índices do mês de cada. Os
reajustes dos preçosserão calculados pela seguinte fórmula:

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
lo = índice de preço verificado no mês do orçamento ou
proposta

1

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 SEXTA: DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços inicialmente contratados poderão ser
reajustados, no tDerí?do não inferior a doze meses, conforme índice do IPCA, divulgado pela
Fundação Getúlio V4rgas, ou outro oficia), contrato; este termo de contrato no terá reajuste no
período ora contratado.
6.1 a manutenção doquilíbriQ eçonõmiço financeiro do Contrato poderá admitir a revisão contratual,
UUo que aoompantiada de comprovação da superveninci2 cl@ fato imr@vigivl, ou, gâ Drêviív&,
de consequenclas incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do
Contrato;
GLÁUaULA 6tTIMA - DA FORMA DL OCEGUÇÃO DOS SERVIÇOS - Os serviços serão
executados, nas depndânciac do PRF VII, na sede deste município, conforme endereço acima
mencionado.
CLÁUSULA OITAVA( - VlCtPJtIA lÓ CÕNTATÕ - Õ prazo de vigência do contrato é de
90(noventa) dias, cia' seguinte fôrma: iniciando-se em 10.04.2017, e terminando em 10.07.2017,
podendo ser prorroaco nos termos do art.57 da Lei n0 8666/9?;
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CLÁUSULA NONA - DOTAÇÂq ORÇAMENTÁRIA - As doapaa decorrentes do presente contrato,
correrão no presente, exercício p ponta da UvtaçQv orçamentaria:
0.02 - Fundo Mt41c0211 de $aúd@. ProjIAl1v-205 - Miiut.dõ Pró.gaúde da ramll;a-Pr Elemento - 3.3.90.39r00 - Outro Serv. Terceiros - ressoa Jurídica (Fonte 02,14);
CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITQS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
10- DA CONTRATANTE
10.1.1 Ter o direito I,be não mais utilizar os serviços da contratada caso o mesmo no cumpra o
estabelecido no presente contratp, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei n°8.666/93;
10.1.2 Intervir na prestaç5o do4 serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições
previstos na Lei 08:666/93;
1
10.1.3 Efetuar os pa4amentoc e4nforme medição mênêsi, pelos serviços executados de acordo com
as disposiç8es do presente contrto;
40.4.4 Ênviar a contrbtada o doumento comprovante de arrecadação competente toda vez em que
ocorrer a retenção d impostos sbre a nota fiscal ou recibo de prestação dê serviços;
10.1.5 Modificar ou rØcindir unil4teralmente o contrato nos casos previstos na Lei n08666/93:
10.1.6 A CONTRAT4NTE exercérá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, através do
Fundo Municipal dê aúde;
10.1.7 O presente cdhtrato podeé sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei n° 6.666193 e suas
cominações posteriofrs;
10.1.8 O pagamento1 somente e ré efetivado com a quitação das obrigações sociais; aprosentaçào
das certidões negativLs de débit e do FGTS, INSS, e Trabalhista, devidamente em dia;
10.2 DA CONTRATADA
192.1 A cvntrutaU aaaiate o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços
contratados no caso jhe descumprimento do pagamento das parcelas deste contrato, nos termos da
.006/93;Lei n° 8.606193.
10.2.2
10.12 Executar todoç os serviço4 objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de preço, sob
as penalidades da Le n0 8.666193t
10.2.3 Exigir da contptante o cumprimento da legislação, bem como das orientações emanadas por
esta, visando o suceo da Admiistração Pública Municipal;
10.2.4 Assumir em caráter exclue vo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista e
previdenciria;
1
iO.Z.5 emitir a nota pscai e recibo de quitação dos serviços, fazendo discriminar no seu corpo a
dedução dos impostot quando exigido pela a contratante;
10.2.9 Pêj5ôndõr pe o cumprim,nio dos postulados legas vigentes de âmbito federal, estadual e
municipal, bem com assegurari os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações
estabelecidas por
:
10.2.7 A contratada 'ão poderá ransferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do presente
contrato.
10.2.8 Roêpoiisabiliz r-no pelo nendimento priorit&do, s requsiç8es (ordens de serviços) emitidas
pelo o Fundo Municip' 1 de Saódel em situações emergenciais;
10.2.9 A contratada pbservará c disposto no art.12, combinado com o art.13 da Lei n08.078/90,
diepSe sobre cjuafldace dos sen4dos ofertados;
10.2.10 - Fica estabqlecido que ja CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, a
execução do objeto dêste contrat4,
10.2.11 Responsabiliar-se pelo atendimento estimado de 25(vinte e cinco) consultas, quinzenal,
com Previsão de atenlflmento senpre nas 4 feiras;
10.2.12 Responsabilikr-se ainda', pelo o cumprimento dos serviços de retornos dos pacientes, se
necessário, como o rrÇ'esmo valor ia consulta ora contratado;

4
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE HABILIAÇAO - A obrigação do contratado de
manter, durante to(la a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
CLÁUSULA 0ÉC1141 SEGUNDA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos termos do
art.79 da Lei 6666/93, poderá ocorrer da seguinte forma:
12.1 - amigável - poiL acordo entre às partes, reduzidas a formo no processo da licitação, desde que
hajg conveniência pára Mminitrtivâ:
12.2 - Administrativd - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos
incisos 1 a XII, XVII, )SVIII do art.78 da Lei n°8.666193;
12.3 - Judicial— nos rmos da legislação processual;
12.4 - assunção imejiata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
próprio da Administração:
12.5 - ocupação e utiiza?ão do local, intalçQe, equipamentoa, material e pessoal empregados na
execução do contra4 necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta Lei;
12.6 - execução da 9arantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das
multas e indenizaçõek a ela devidos;
12.7 - retenção dos 'créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
12.6 - A apiicaço 129 medidas previstas nos mdccc 1 e II deste artigo fica a critério da
Administração, que Ptder dar continuidade à obra ou ao serviço por execu9ão direta ou indireta.
12.9 - É permitido q Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato,
podendo assumir o c1ntrole de determinadas atividades de serviços essenciais.
12.10 - Na hipótese co inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do
Ministro de Estado cdnpetente, ou 6ecretrio Estadual ou Municipal, conforme o caso.
12.11 - A rescisão dej que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu critério,
aplicar a medida prevsta no inciso 1 deste artigo.
CLÁUSULA DÉCIMA, TERCEIRA DA INEXECUÇÃO - A lnsxeeuço total ou paroial do contrato
enseja a sua r@50520, com gg COnRoquêncing eõMrtuai@ ê A§ Isfávisfas em lei ou regulamento,
predispoe no Art.77 d Lei n° 6M80193, e suas cominaçoes;
13.1 - o não cumprimQnto de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos:
13.2 - o cumprimento trregular de cláusulas confrafuais, especificações, projetos e prazos;
13.3 - a lentidão do du cumprimento, levando a Administra9áo a comprovar a impossibilidade da
concluso da obra, 4serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
1 a44 - o atraco injuatifibado no inicio da obra, serviço

ou fornecimento:
26Q2
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13.5 a paralisação a obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação
Adminigtrnão;
-

13,6 a subcontrat4ào total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou'parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no
edital e no contrato;
-

13.7 o desatendimnto das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execC1ço, assim como as de seus superiores;
-

13.6-o cometimentOreiterado de faltas na sua execução, anotadas ria forma do 5 12 do art. 67 desta
Lei;
II
13.9 a decretação
-

falência ou a instauração de insolvência civil;

13.10 a dissolução a sociedade ou o falecimento do contratado;
-

13.11 a alteração scial ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique
a execução docontr10;
-

13.12 razões de iqteresse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinada pela nl'á?çimu autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contr21ant
e exaradas no proceso administrativo a que se refere o contrato;
-

13.13 a supressão,l por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando
modificação do valor ipicial do contrato além do limite permitido no 9 P do art, 05 desta Lei;
-

CLÁUSULA QUARTL DO CASO OMISSO Este contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e nas
disposições contidas a Lei 8.666/93, inclusive os casos omissos;
-

CLÁUSULA QUINTA

-

DAS PENALIDADES

-

Nos termos do art. 96 da Lei n. 8.600/03, fica

estipulado o percenttal de O$Vo (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa d
mora, por dia de atrALo injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 10%

contratado.
vatr
15.1 Em caso denexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
qualquer das condiçós avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos
do art. 87 da Lei n. a4ee/os:

(dez por cento) do
-

15.2 advertência;
-

15.3 multa de 10% (fez por cento) do valor do contrato,
-

15.4
suspen~ag jmporria de participar de lioitaçøo e impedimento de contratar com a
Administração por prafo não supdrlor a 2 (dois) anos e,
-

15.5 declaração deinidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9v Pública enquanto
perdurarem os motivo determinantes da puniçao ou ate que seja promovida a reabilitação perante 2
própria autoridade quØ aplique a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir
a Administração pelo prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso anterior.
-
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CLÁUSULA DtCIM4 SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser
executado fielmente belas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas nos
Arts. 69 a 71 da Lei 8J666/93.
GLAUSULA DclMAIOlTAVA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa Maria
da Vitória - 2A, par j dirimir dóvda ou questões oriundas do presente Contrato, renundando as
partes a qualquer oufr, por mas prvlegbdo que seja.

E, por estarem justos contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de
igual teor e form?, na presença de 02 (duas) testemunhas.
São F61ix do Corib- BA, 10 de abril de 2017.

a

Fund.lflfl''pal de Saúde
htç

r.

'i 7,

Clínica jmcológica e d.'tetrícia Marter-ME
Contratada
Testemunhas; 12
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