
ESTADO DA DAJIIA 

PI(tFEITUR MUNICIPAL DE ZÃO ItLIX DO CORIDE 

ki 
sio FtL&X DÓ CORÍBE 

ÂmMlzannafMna 

COt4TTQ 

11 GONTR' TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Contrato de serviços que entre si fazem, o Fundo Municipal,de 
Saúde e a empresa Silva e Moreira Advogados Associados, ?a 
forma abaixo: 

OFUNDO MUNICIPAL DE SADE DO MLINICiF'IO DL SÃO FELIX DO CQRIL, entidade de 
Direito Público internh, com sede à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, Centro - na cidade 

'
São 

FIix do Coribe, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 11.418.700/0001-17, neste ato 
representado pelo qecretário Municipal de Saúde, o Sr. Marcos Ataíde de Oliveira, brasileiro, 
casado, portadora do,  CPF n0470.972.135-15, e Rg.n08717968 SSP/MC, nomeado pelo o Decreto 

Executivo Municipal"n°931/2017t datado de 02 de janeiro de 2017, doravante denominado de 
QQNTMTANTE e a empresa 6Ivae Moreira Advogados Associados, inscrita,  no GNPJ 50b o no. 
27.730.2O5I0001-3,1 ediada a ta  Qapitao .JosÕ Alfaiate, 31N, Centro, na cidade de 3anta Maria da 
Vitória - BA, neste ato representdo pelo Advogado Sr. Márcio Santos da Silva, portador do RG no 
070032$2-OQ 66FI5°, ÇFF 5o14 o n° 7aea17.7a-1, e Inscrito' na 0A5-5A, sç o n° 26.111, 
doravante denominac o simplesmnte de CONTRATADA, fica justo e acordado o seguinte. 

CLÁUSULA PRIMEIíA - DO O 
direito público para Qporetaria d 
e Ueíesa dos interesies  desta se 

1 - Ajuizamento, defesa e oco 
Municipal gnúde (Me Civia Pó 
2 - Assessoria jurídica na conf 
Saúde: 
3 - Assessor juridicarhente ao S 
4 - Ôrentar a real140o de sin 
Saúde; 	 li 
5 - Elaborar parecres para r 
Secretaria de Saúde;i 
6 - Apresentação dêjdefeta pera 

• 7— Apresentação detdeteaa  pera 
8 - Apresentação de!Øefesa  pera 

JETO - Item 02: Serviços advocatícios especializados na área de 
Saúde, visando o acompanhamento, assessoramento, consultoria 
retaria deste município, nas seguintes oorKliçOea: 

panhamento de processos judiciais de interesse da Secçetaria 
Jicã& Mandâdm de Curanca e oufras: 
cção de defesas administrativas de interesse da Secretaria de 

cret&io Municipal de Saúde; 
cncias, inquéritos e processos administrativos da Secretaria de 

gutamentação e aplicação da legislação aplicável ás ações da 

te a Vara do Trabalho 'de'Bom Jesus da Lapa: 
te o TRT Sa Região e TST. 
te o TRF da ia Região. 

ii - õ Serviço ora dontratado 
11-029/2017, nos terrrtps do Art.2 

1.2 - o presente contrato é ceie 
nos termos da lei n° §666/93: 
1.3 - Forma de execução dos se 
a)Através cia efetiv4ao de visit 
serviços, na sede do Município 
Município. 
b) Mediante consultas verbais ou 
o) Assessoria atravSda emiss& 
descritos nesta prop4a1a: 
d) Aggogorig da procao de iii 
e) Os serviços de aúessoria  se 
análise de documentos,  elabor 
sendo certo que seráagendada 

eveu-se ao fato de ter sido oriundo da Jnexigibilidade de Licitação 
da Lei n° 6.666/93, e suas cominações posteriores. 

rado com regime de execução por preço global, subordinando-se 

iços: 
s técnicas, quando convenientes e necessárias à execução dos 
u em qualquer outra cidade da [edsraçao, quando solicitado pelo 

escritas, pessoalmente, por telefone, correio ou telefax: 
de pareceres técnicos especializados nas áreas abrangidos e 

aroga date município: 
ão realizados ordinariamente na sede da contratada, por meio de 
ção de pareceres, consulta via telefonia e atendimento pessoal, 
isita; 
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t5TAD9 DA bAhIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DiE SÃO FÉLIX DO CORIBE  

1.4 DESPESAS ADICIONAIS - Correrão por conta da contratante as despesas com transporte, 
hospedagem e alimentação do pessoal da contratada, quando a serviços fora da sede deste 
município. 
1.5 DO VALOR DAS IbESPESAS ADICIONAIS - Para realização da; despesas descritas parágrafo 
anterior, a Contratadâ receberá diárias nos valores conforme descrito no Art.10  cia Lei Municipal n.° 
402 de 06 de abril de .2013. Categoria a ser definida pela Contratante; 

CLAUSULA SEGUNA - DO VALOR - Pela execução da objeto deste contrato, o CONTRATADO 
receberá a importância de R$ R$14.000,00 (quatorze mil reais). 

2.1 - O preõ mo dobra do contrato á discriminado da seguinte forma: conforme abaixo: 
a) Custo com pessoaf no valor de:R$8.400,00; 60% 
b) Custo diretos e indiretos  no valor de R$5.600,00; 40% 

o CLAUSULA TERCEINA - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em 07 (sete) parcelas 
mensais de R$2.000XJO (dois mil reais), até o 100(décimo) dias do mês subsequente ao vencido, 
com apresentação dojdocumentoíiscal fatura nota fiscal. 

3.1 - O Prazo de pagámento referklo no item anterior ficará suspenso na ocorrência de erro ou 
qualquer irregulariaIe apresentada nas faturas, somente voltando a fluir após as devidas 
correções- 

3.2 - O Fundo Munical de Saúde poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na 
ocorrência de qualquÓr irregularidade na execução do objeto deste contrato; 

12 - A CÕMTRATÃNfrE no quitando a fatura conforme acordado neste contrato, será considerada 
inadimplente, e a ela'»erá imputada uma multa de 0,1%(um décimo por cento) do valor do contrato 
por dia de atraav, de4orr(do entre a data do início da inadimplOncia e o efetivo pagamento acrescido 
de jurou de mora nunta taxa geortttrica de 1 %(um por cento) ao mea. E ueráutilizado para correção 
das faturas em atraso o índice do IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro 
equivalente; 

• 04 Art.40 inciso XlV— Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'C - critério de atualização 
financeira dos vaiords a serem pagos, deste à data final do período de adimplemento de cada 
parcela até a data do efetivo pagamento. 

Ou Art,5, inciso III; ~lu preço e as condiç*es de pagamento, os critórios, qata-base e periodicidade 
do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das 
obrioaçõoc a a do aftivô 	amanto: 

06 Caso decorra atraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice setorial 
pertinente, conforme Pludido anteriormente, com base nos valores dos índices do mês de cada. Os 
reajustes dos preços pet4o calculados pela seguinte f6rmula: 

li-lo 
R=--- 	X  

lo 	 Onde: 
R 	Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo = Índice de preço verificado no mês do orçamento ou 
proposta 

AVENIDA LUIZ EDOARDO MAGALHÃES, S/N CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000 
TEL.;(77) 3491-297 1/ FA±: (77) 3491-3194 - EMAIL: admçsaofeIixdocoribe.ba.&oY.br  

Sife: www.saofelixdocoríbe.ba.gov.br  - CNPJ: 16.430.951/0001-30 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: cd2fad30-e83c-4a99-887a-1b191001d159



1' 

5TAP9 PA BAHIA 

PRFEITURA' MUNICIPAL DE SÃO FLIX DO CORIBE A$!ç!fl ata, n]a,t 

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 QUART4 - DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços não serão reajustados, o percentual 
acordado. 

4.1 - VIGÊNCIA DO OWTRATO - O prazo de vigência do contrato, iniciando-se em 01 .06.2017 e 
seu término em 211.2017.  podendo ser prorrogado, firmando para tanto termo aditivo, conforme ao 
estipulado na cláusulê primeira deste termo de contrato; 

4.2 - QOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão no 
presente exercício por conta da dotação orçamentária: 

• 06.02 Fundo Munidpal de Saide: 2035 Manut. das Ações do Fundo Municipal de 3aÚde; 
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria (ronte 02. 

4.3 - O pressente cotrato poderá sofrer alterações, nos termos do 2r165 da Lei n° 8.666/93 e suas 
çemina0es posterioçes; 

4.4 - A CONTIATA&TE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato através da 
Secretaria Municipal,  e Educação: 

CLÁUSULA QUINTA— DIREITO§ E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
5- DA CONTRATANTE 
5.1.1 Ter o direito de n5o mau utilizar os serviços dó contratado caso o mesmo no cumpra o 
estabelecido no presnte contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na lei n°8.666/93; 
5.1.2 Intervir na prdstaçáo dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na Lei n° 8666I93; 
5.1.3 Efetuar os pagamentos devidos ao contratado pelos serviços executadoa de açor-ao com as 
disposições do pres4nte contrato; 
5.1.4 Enviar ao conttatado o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em que 
ocorrer a retenção dy impostos ;obre a nota fiscal de prestaç5o de serviços: 
5.1.5 Modificar ou recindir unilateral mente o contrato nos casos previstos na Lei n08.666/93; 
5.1 .e rornecer às infbrmaç5es e documentação necessárias a execução do contrato; 
5.1.7 Receber os sei9os contratados, segundo as especificações das cláusulas contratuais: 
5.1.6 Receber infor)taçtes claras e precisas sobre os riscos que envolvam os processos de 
interesse da ôontratànte; 
5.1.9 Fiscalizar e acbmpanhar  a execução deste contrato; 
5.1.10 Despesas acticionais - Correrá por conta da contratante as despesas com deslocamento, 
hospedagem e alimentação do cbnf ratado, quando a serviço fora da sede deste município: 
5.1.11 Para reaIiza&o das dspesas descritas no item anterior deste contrato o Contratado 
re&enera Diáride no4 vuIvra cuntorme dçsçrito no Art. 10, da Lei Municipal n.° 402 de 06.04.2013, a 
ser definido pela Adriiniatraçüo; 
5.2 DO CONTRATADO 
.2.1 O cvntratado assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços 

contratados no caso de desct4nprimento do pagamento deste contrato, fl06 termos da Lei no _ 
8.666/93; 

as penalidades da p n.
,of n

/  
rnk

;  
O.Z. exigir da contratante o cuçnprimnto da legisIa9üo, bem como das orientações emanadas por 
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4 

PREFEITURA 
ESTADO DA BAHIA 

MUNICIPAL DE SÃo FÉL.1X po CORISE 

'a 

o 

esta visando o sucedo da Adminjstração Pública Municipal; 
5.2.4 Assumir em cakter exclusio, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista 
ou previdenciário e respectivos 5nus, tanto em relação a si, quando ao pessoal eventualmente 
contratado para a excução dos 8erviço5 do objeto do presente contrato; 
5.2.5 Emitir a nota tisbal da prest çao dos serviços fazendo discriminar no seu corpo a dedução dos 
impostos quando exigido pela a c ntratante: 

Receber o pagamenfo a tempo e modo contratados: 
5.2.7 Ser comunicad4, por escrito, dos atos, opiniões e solicitações da Contratante, relativas a este 
contrato: 
5.2.8 Assessoria de processos de interesse deste município: 
5.2.9 Responder pe4 cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e 

municipal, bem oomt assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações 
e3tabelecida.s por lei;. 
5.2- 10 tesponsabilizr-se ao con ratado por todos os documentos a ela entregues pela Contratante, 
enquanto permanecerem sob su4 guarda para a consecução dos  serviços pactuados, respondendo 
pelo seu mau uso, prda, extrav?o  ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, 
mesmo se tal 000rrer:por  açao o omissao de cjuaiscjuer pessoas, que a eles tenham acesso. 
5.2.11 Assessoria através cia emi são de pareceres técnicos especializados nas áreas abrangidos e 
descritos nesta prop4ta: 
5.2.12 O contratado [observará disposto no art.12, combinado com o art.13 da lei n08.078/90, 

dispõe sobre qualidade dos prod tosfserviços ofertados 
5.2.12 A obrigação do contra ado de manter, durante toda a execução do contrasto, em 
compatibilidade com' as obriga ões por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas ?' licitação; 

CLÁIJ3ULA 6EXTA -'DA flE301 AO - A rescisão do presente contrato, poderá ocorrer da seguinte 
forma: 

6.1 amigável - por aordo entre s partes reduzidas a termo no processo de inexigibilidade, desde 
que haja conveniênciá técnica ou administrativa para a Contratante; 

6.2 Administrativa - por ato unila eral e escrito da administração nos casos enumerados nos incisos 
1 a XII, XVII, XVIII do rt,78 da Lo n° 8.666/93; 

6.3 Judicial - nos tertos da legis ação processual: 

6.4 o contratado recthece  os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista 
no AitYT da Lei n° 3.P66193; 	1 

6.5 Este contrato r9gular-se-á elas suas cláusulas e nas disposições contidas na Lei 8.666/93, 
inclusive os casos omissos; 

GLAUUL.A ZiETIMAr DAS FNtLlDA0E6 
7.1 - Nos termos do 4rt. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0.5% (meio por cento) 
sobre o valor inadimlido, a tFtuI4 de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento 
da abjeto deste oontrto, ate a liriite de 1 Q°(o (dez por cento? do valor contratado. 

7.2 - Em caso de ine)ecução tot4 ou parcial do pactuado, em razão do descumprimerito de qualquer 
das ccndi5es avençdas, o contatado  ficará sujeita às seguintes penalidades nos termas do art. 87 
da Lei n. 8.666/93: '1 
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a 

L5TADO DA BAHIA 
PREFEITUISMÚEhCIPAL D5 sÃo rLix DO CORIBE 

— 

li 
SAOFtLIXDOCORIBE 

1 
7.3 - advertência; 

7.4 - multa de 10% (dfr por conto) do valor do contrato, 

7.5 - suspensão tmporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prázoiiao superiQLa 2 (dois) anos e, 

7.6 - declaração de thidoi 	ãa licitar ou contratar com a Administraco Pública enquanto 
perdurarem os motivos determirWf'da punição ou até cIu,ieiflrQmovida  a reabilitação perante a 
própria autoridade qu aplique a penalidade, que será c9I 	• mpre que o contratado ressarcir 
a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o" i'&da sanção aplicada com base 
no inciso anterior. 	1 

CLÁUSULA CITAVA Fica estabelecido que o CONTRATADO não poderá transferir, no todo ou em 
parte, a execução do jobjeto deste contrato. 

CLÁUSULA NONA i DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser executado 
fielmente pelas parte, ficando ciente ao CONTRATADO das estipulações contidas nos Arts. 69 a 71 
da Lei 8.666/03. 

GLAUSULA DEGIMA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de Ôanta Maria cia 
Vitória - BA, para dirirpir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por eøtarem jutS e contratados, ainam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

São Félix dó Coribe - BA, 01 de junho de 2017. 

FUNDO 	 DE SAÚDE 
11.4 	19 e:01-17 

CNratante 

SILVA& MOREIRA .VOG- m*- ASSOCIADOS 
CNP 2 .75. 5510001-35 

Contratado 

Testemunhas; 1- 
2 - 

M  
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