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CONTRATO DE SERVIÇOS
Contrato de prestação de serviços, que entre si fazem, o
Fundo Municipal de Saúde, e a empresa Climefi - Clínica
mtdiva e Fisioterapia Ltda-me, na forma abaixo:

O FUNJÔ MUMICIP4L D CÂÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORSUL, entidade, de Direito

Público interno, com pede à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, Centro - na cidade de São Félix

4

do Coribe, Estado ddr8ahia, inscrita no CNPJ sob o n° 11.418.700/0001-17, neste ato representado
pelo o Secretário Mu)icipal de Saúde, o Sr.Marcos Ataíde de Oliveira, brasileiro, casado, portador do
CPF n9470.972.135- 5, e Rg.n06717866 33F/MG, nomeado peio o Decreto Executivo Municipal
n0931 datado de 03 8e janeiro de 2017, doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa
Climefi - Clínica médica e Fisioterapia Ltda-me, inscrito no CNPJ sob n.111.656.354/0001-05,
domiciliado áRua Tepceira de Freitas, 1029, Centro - na cidade de Santa Maria da Vitória - BA, neste
ato representado' pe o 96cio Alessandro Carda dos Reis, portador do CFF n0777.627.96-15, e
R.n13.842.235/00, 1 doravanf e denominada dó CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
Çgntrato mediante a1 cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIÂ - DO OBJETO - Cotstitui objeto contratação de serviços de procedimentos
médicos de exames ie imagens, no atendimento pacientes vulneráveis do Hospital Dr.José Bastos,
e PSFs, 1, II, III, IV, /, VI, VII e apoio, sede e meio rural, na manutenção dos serviços públicos de
saúde básica deste unicipio.
CLÁUSULA SEGUbA - DA VÍNCULAÇÃO - O serviço ora contratado deveu-se ao fato de ter sido
oriundo da dispensaIe licitação, DL044/2017, nos termos do art.24, inciso II da Lei 8.666/93 e suas
cominações posteriores.
2.1 - O prógôntê eotrto ó celebrado com base na licitaçao retro oitada1 ççm regime de execução
por preço unitário, sõbordinando-se nos, termos da Lei n° 6.666/93 e suas cominações posteriores;
2.2 O presente coqtrato tem como responsável técnico, o médico Alessandro Garcia dos Reis,
inscrito no GREMEDJ sob o n020fl7,
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, a CONTRATADA
perceberá a import&ncia estimada global de R$7.995,00(sete mil e novecentos e noventa e cinco
reais)
3.1 - O valor do con:rato é discrtminado da segunte forma:
a) Custo dos serviçós no valor de S$4.79700: co6)0.

b) Custos diretos e `f diretosno valor de R$3.198,00: 40%.
CLÁUSULA OUAIA - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado conforme medição, na
entrega e concIus dos serviços ora contratados, com apresentação cio documento fiscal, atestada
pelo o Fundo Municipal de Saóde/9ecret.Ádmnisfraço e Finanças, na -condiçõeg abaixo
relacionadas:
ço 'aeamento ficará suspenso na ocorrtncia de erro ou qualquer irreu1ar[dade
4.1 - 9 pra
apresentada nas faturas, somente voltando a fluir após as devidas correções.

4.2 - O Funçio Municipal poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na ocorrência
de qualquer irregul4idade na execução do objeto deste contrato;
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CLÁUSULA QUINTA DO REAJUSTE!
5,1 A CONTRATANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada inadimplente, e
a ela será imputada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do contrato por dia de
atraso, decorrido entrê a data do inicio da inadimplência e o efetivo pagamento acrescido de juros de
mora numa taxa geor trica de um por cento Ç1%) ao mês. E será utilizado para correção das faturas
em atraso será utilizado o índice do IGF'-M, divulgado pela FGV;
.2 Art,40 inciso XIV'— Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'o" - critério de atualização
financeira dos valor a serem pagos, deste à data final cio período de adimplemento de cada
parcela até a data dofrÍetivo pagamento.
5.3 - Art.55, inciso lIl:' , o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade
do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das
obrigações e a do efe ivo pagamento;
6.4 - Caso decorra atraco
rio pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice setorial
o
pertinente, conforme frIud;do anteriormente, com base nos valores dos índices do mês da cada. Os
reajustes dos preços Jserão calculados pela seguinte f6rmula:

Onde:

1

R

Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = Indica dê Pré00 vêrificado no mês do orçamento ou
proposta
li

o
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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;
CLÁUSULAS ------ DA REVISÂO

nr pnróg - Ôs preços contratados são fixos, para ô período

ora contratado.
G.1 a manutenção ddLquilibrio econômico financeiro do Contrato poderá admitira revisão contratual,
desde que acompanada de comprovação da superveniência de fato imprevisível, ou, se previsível,
de consequências in?alculáveis. bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do
Contrato;
CLÁUSULA SÉTINÍA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - Os serviços serão
executados, nas 4ependõncias das instalações do Contratado, conforme endereço acima
mencionado.
E

QLUJLA QITAVA - VIQÊNCIA Do CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de
40(quarenta) dias, da seguinte forma: iniciando-se em 10.04.2017, e terminando em 20.05.2017,
podendo ser Prorro9tdo nos termos do art.57 da Lei n09GGG)Q2;
CLÁUSULA NONA f DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente contrato,

o

ESTADO DADAHIA

correrão no presente xercício por conta da dotação orçamentária:
05.02 - Fundo MuniipaI de Saúde, Proj/Ativ-2.032 - Manut.do Hospital Municipal - Elemento 3.390-39-00 Outrôí Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica (Fonte 02.14).
05.02 - Fundo Munibipal de Saúde, Proj/Ativ-2059 - Manut.Prog.Saúde da Família - Elemento Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica (Fonte 02,14).

3.3.90.39-00 - Outrod

CLÁUSULA DÉCIM4L DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
10-DA CONTRATAN1TE
10.1.1 Ter o direito qe não mais utilizar os serviços da contratada caso o mesmo não cumpra o
estabelecido no presqnte contrata, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei n08.666/93;
10.1.2 Intervir na pr4stação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições
previstos na Lei n° 8.q66/93;
10.1.3 Efetuar os papmentos conforme medição mensal, pelos serviços executados de acordo com
as disposições cio prdente contrato;
10.1.4 Enviar a contrhtada o documento comprovante de arrecadaçao competente toda vez em que
•
ocorrer a retenção dempostos sobre a nota fiscal ou recibo de prestação de serviços;
10.1.5 Modificar ou rqpcindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n08666/93;
10.1.6 A CONTRATA TE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, através do
Fundo Municipal de úde;
10.1.7 O presente coi'flrato poderá sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei n° 6.660I3 e suas
cominações posteriors;
10.1.8 O pagamento ,omente será efetivado com a quitação das obrigações sociais: apresentação
das certidões negativas de débitos do FGTS. INSS, e Trabalhista, devidamente em vigor:
10.2 DA CONTRATADA
10.2.1 A contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços
contratados no caso de descumprmento do pagamento das parcelas deste contrato, nos termos da
II,
Lei n° 6.666193;
10.2.2 Executar todo os serviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de preço, sob
as penalidades da Lej.n°8.666193;
10.2.3 Exigir da cont tante o cumprimento da legislação, bem como das orientações emanadas por
esta, visando o suces o da Administração Pública Municipal;
10.24 Assumir em ca éter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista e
previdenciária;
• 10.2. Emitir a nota iecal e recibo de quitação dos serviços, fazendo dscriminar no seu corpo a
dedução dos impost$ quando exigido pela a contratante;
19.9& Rpnr p; 9 9umpri~19
lei vigçnlç§ ç49 ~01X9 fçqçrl estadual e
municipal, bem comç assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações
estabelecidas porei; Ç
10.2.7 A contratada não poderá transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do presente
contrato.
10.2.8 Responsabilizr-se pelo atendimento prioritário, ás requisições (ordens de serviços) emitidas
pelo o Fundo Municippl de Saúde, em situaçoes emergenciais;
10.2.9 A contratada ,bbservará o disposto no arL12, combinado com o art.13 da Lei n08.078/90,
dispõe soixe qualidaqe doa aerviçoa ofertados;
10.2.10 - Fica eatablecido que a CONTRATADA no poderátranaferir, no todo ou em pane, a
execução do objeto dèste contrntb:
CLÁUSULA i?CIM4 PRIMEIRA — CQNDIÇOES DL HAUILITAÇAQ - A obrigação cio çontcatado de
manter, durante todq a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as ondições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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CLÁUSULA DCINIA SE3UNDA.- DA RESCISAQ - A rescisão ao presente contrato, nos termos do
art.79 da Lei 8666193,:, poderá ocorrer da seguinte forma:
12.1 - amigável - por cordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência pa administrativa;
12.2 - Administrativa - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos
incioa 12 XII, XVII. Xilhll do art.78 da Lei no 8.888/93:
12.0 - Judicial - nos t!rmos da legislação processual;
12.4 - assunção imo ata do objeto do contrato, no estado e local em que e encontrar, por ato
próprio da Administraão;
12.5 - ocupação e uti@ação do local, instalaç6es, equipamentos, material e pessoal empregados na
execução do contratof necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 56 desta Lei;
12.6 - execução da gØrantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das
multas e inden17a900 a ela devidos;
12.7 - refenço dos
Administração.

r4díks decorrentes do contrato ale o limite dos prejuzos causados

12.8 - A aplicação cjas medidas previstas nos incisos 1 e li deste artigo fica a critério da
Administração, que pdderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.
12.9 - É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato,
podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais.
12.10 - Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato devera ser precedido de autorização expressa do
Ministro de Estado competente, ou Secretario Estadual ou Municipal, conforme o caso.
12.11 - A rescisão dekjue trata o inciso IV do artigo anterior permite a Administração, a seu critério,
aplicara medida previ,, ta no inciso 1 deste artigo.
CLÁUSULA DECIMA,f TERCEIRA - DA INEXECUÇAO - A lnexecuçào total ou parcial do contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento,
predispõe no Art.77 da Lei nu 8.666/93, e suas cominações;
13.1 - a não cumprimntô dê cláusulas cnntratugig, epecificnções, projetos ou prazos:
13.2 - o cumprimento rreuIar de clausulas contratuais, especifica?óes, projetos e prazos;
15,3 - a lentidão do spu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão da obra, d1serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
13.4 - o atraso injustitiado no inicio da obra, serviço ou fornecimento;
13.5 - a paralisação dN obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
11
Administração;
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13.6 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessãoou transferéndla, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no
ôditl e nó contrate:
13.7 - o desatçndime4o das determina9aes reeulares da autoriciadç ç1ei3naçla para acompanhar e
fiscalizar a sua execulão, assim como as de seus superiores;

13.8,- o cometimento terado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 12 do art. 67 desta
Lei:
13.9- a decretação d1fa}ência ou a instauração de insolvência civil;
13.10 - a'dissoluçâo d' sociedade ou o falecimento do contratado:
- a alteração soia! ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique
a execuçâo do contrath;

10.11

13.12 - razões de int resse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela m ima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante
e exaradas no proces,0 administrativo a que se refere o contrato;
13.13 - a supressão, or parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando
modificação do valor) icial do contrato além do limite permitido no § 12 do art. 55 desta Lei;
CLÁUSULA QUART4IDO CASO OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e nas
disposiç8es confdas Ata Lei
inclusive os casos omissos;
CLÁUSULA QUINT4 DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 86 da Lei n. 6.666193, fica
estipulado o percent4 de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a titulo de multa de
mora, por dia de atrasp injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 10%
(dez por cento) do valer contratado.
15.1 - Em caso de (p execução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
qualquer das condiç5$s avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos
cio art. 07 da Lei n.
15.2 - advertência;

15.3 - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
15.4 - suspensão t!' mporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por pra o não superior a 2 (dois) anos e,
15,5 - declaraço de nidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinaqtea da puniçao ou ate que seja promovida a reabuitaçao perante a
própria autoridade qu4 aplique a penalidade, que será concedida sempre que a contratada reasarcir
a Adminigtrcão polôÉprojuí2ô§ rãRultântor. ê âpág dêt!ôrridõ õ prâtó dá
ecm lságis
rio inciso anterior.
CLÁUSULA DÉCIMAI SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser
executado fielmenteplas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas nos
Arts. 69 2 71 da Lei 8.866/91
A
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CLÁUSULA DÉCIM4 ÓITAVA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa Maria

da Vitória - PA, par dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando as
partes a qualquer out4 por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na ó resença de 02 (duas) testemunhas.
São Pólix dó Coribe -

Fundo

:1

10 de abril de 2017.

de Saúde
1'tr- -nte

Climefi - Clínica médica e F - &erapi.øme
Contrp- cia
Testémunhas: 12

1
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