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ONTRATO DE SERVIÇOS 

Contrato de prestaço de serviços que entre si fazem, 
o Fundo Municipal de Saúde, e a empresa Mailson de 
Souza Bomfim-ME, na forma abaixo: 

k5 

O FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DO MUNICIF'IO DE SAO FELIX DO CORI5ft, entidade de 
Direito Público interno, com sede à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, sín.°, Centro - na cidac1 
de São Félix do Coribe, Estado 
ato representado p910 o Secr 
brasileiro, casado, p*rtador  do C 
o Decreto ExecutivoMunicipaI 
CONTRATANTE, elj a empre; 
n.014.789.1 eei000i -ëi, domiciIi • rélix do Coribe - gACFP-47.e4 
portador do CPFffO3O.936.6 
celebrar o pr6eflte orÍt?ato me 

CLÁUSULA PRIME4A - DO o 
fossas sêpticas do hospital Dr 
serviços públicos deaúde básic 

da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 11.418.70010001-17, neste 
atário Municipal de Saúde, o Sr.Marcos Ataíde de Oliveira, 
PF n0470.072.1 35-19, e Rg.n09717988 SP/MO, nomeado pelo 

10931 datado de 03 de janeiro de 2017, doravante denominado 
a Mailson de Souza BomfimME, inscrito no CNPJ sob 
da à Rua Aureliano Carneiro, 381. Centro - na cidade de São 
0-000. neste ato repr6'sentado pelo o proprietário de igual nome, 
91-70, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem 
fiante as cláusulas e condições seguintes; 

3JETO - Constitui objeto contratação de serviços de limpeza das 
Jose gastos, e 1`31` III, Bela Vista, sede, na manutençao dos 
a deste município. 

49 

CLÁUSULA SEGIJI4DA - DA </INCULAÇÂO - O ser-viço ora contratado é oriundo da dispensa 
de licitação, DL004812017, nos termos do art.24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas cominações 
posteriores. 

2.1 - O presente contrato é celebrado com resime  de execução por preço unitário, subordinando-
se nos termos da Lei, n° C.G~93 e suas cominações posteriores; 

CLÁUaULA TERIRA - 	VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, a 
CONTRATADA pereberá a Importãneia estimada global de R$2.000,00(dois mil reais), 
conforme planilha ortamentria pm anexo. 

3.1 - O valor do con 
a) Custo dos serviçq 
b) Custos diretos e ir 

rato é discr'minado da seguinte forma: 
; no valor de R51.200,00; bO%. 
diretos no salor de R$00,00; 40%. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em única parcela, na 
conclusão e entrega dos se iços no valor global de R$$2.000,00(dois mil reais), com 
apresentação docurento fiscal atestada pela a Secretaria de Administração e Finanças, nas 

condições aresentias. 

4.1 - O prazo de p4gamento ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer irregularidade 
apre3entada nas fatQra5,,5emer te voltando a fluir após as devidas correções. 

4.2 - A Prefeitura pqdern auspe der qualquer pagamento, no todo ou em parte, na ocorrência de 
qualquer rregularidde na exec ç5o do objeto deste contrato: 

CLÁUSULA QUINTA - DO RE4JUSTE 
5.1 Â COMTPÁT$IT, no jquitando as fatures nó seu vencimento, será considerada 
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inadimplente, e a ei ser imp lada uma multa de um dõcimo por cento (0,1%) do valor do 
contrato por dia de atraso, d corridg entre a data do inicio da inadimplencia e o efetivo 
pagamento acrescid9 de juros 'e mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. E 
será utilizado para correção da faturas em atraso será utilizado o índice do lGF-M, divulgado 
pela mv; 

5.2 Art.40 inciso Xlvi—  Condiço 
financeira dos vaiors a serem 
parcela até a data da efetivo pa 

s de pagamentos, prevendo: alínea 'c" - critério de atualização 
.agos, deste à data final do período de adimplemento de cada 
amento. o 

6.a - Art.5 5  inçis;ul; - 	pre. q e as çvndi90e3 de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do reaÂustamento  'e preços, os critérios do atualizaço monetária entre a data do 
adimplemento das d4rigações e - do efetivo pagamento; 

5.4 - Caso deeorrajatrao no •agamanto das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice 
• setorial pertinente, donforme ai dido anteriormente, com base nos valores dos índices do mês 

de cada. Os reajuste% dos preçor serâô calculados pela seguinte fórmula: 

li-lo 

X  

lo Onde: 

  

R e Valor da parcela de renjutnmento procurado 

lo 	índice de preço verificado no mês cio orçamento ou 

proposta 

li = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 

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

CLÁU6ULA 6EXT,4 - DA REV 3ÃQ DE PREÇO3 - Os preços são fixos, nao haverá reajuste 
para o período ora contratado. 

6.1 a manutenção tio equilíbri' econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 
contratual, desde que acompa hada de comprovação da superveniência de tato imprevisível, 
ou, se previsível, deconsequ&n1cias incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos custos do Contrato; 

11 

CLÁUSULA 3ÉT1F4 - DA FORMA DE EXEOUÇÀO DOS SERVIÇOS - Os serviços serão 
executados, nas instlações do hospital Municipal e F6F deste município. 

7.1 DESPESAS ADIIONAIS 
7.2 - Responsabiliza-se a OBntatada pelo o fornecimento dos materiais e todos os insumos na 
ÕYGCUÇO dos seMçps. 

CLÁUSULA OITAVk - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 0 prazo de vigência do contrato está 
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estimada no periodotde 0(trint 
podendo ser prorrogdtdo nos ter 

CLÁUSULA NONA - DOTAÇT 
contrato, correrao no presente e 

<05.02 — Fundo Murficipal de 8 
Elemento 33.90.3810 — Outros 

<05.02 — Fundo Mi4iicipaI de 
Elemento 33.90.39-00 — Outros 

kø ESTADO DA BAHIA 

UNICIPAL D 6Â0 FtLIX DO CORID sÃo FWi&WcoRlRE iiOJiÇO CiVsiXIOi a» 

dias, com início em 01,06,2017, e seu término em 30.06.2017, 
os do art.57 da Lei n08888/92; 

O ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente 
ercício por conta da dotaçao orçamentaria; 

úde - Projeto Ativ - 2059 — Manut. do Prog.Saúde da Família - 
.ervs de Terc. Pessoa Jurídica; (Fonte 02,14); 

•aúde - Projeto AVIV - 2032 — Manui. do Hospital Municipal - 
erva de Terc. Pessoa Jurídica; (Fonte 02,14); 

'5 E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

servi9os ou interromper a sua exeouo nos casos e çondi9øe5 

evidos ao contratado pelos serviços executados de acordo com 
ato; 
cumento comprovante de arrecadaço competente toda vez em 
os dos serviços; 
teralmente o contrato nos casos previstos na Lei n08666193; 

ITRATANTE que exercerá a fiscalização da execução do objeto 
Municipal de Saúde; 

CLÁUSULA DÉCIMÁ — DIREIT 
10.1 - DACONTRÁ1?NTE 

•
10.1.1 Intervir na prytaçau dos 
previstos na Lei n° 6.666193; 
10.1.2 Efetuar os pagamentos . 
as disposições do prbsente cont 
10 3 Enviar ao confratado o di 
que ocorrer a retenç4o de impo 
10.1.4 Modificar ou réscindir unA 
10.1.5 Responsabilihr-se a CO 
deste contrato, atravs do Fundi  
10.2 DA CONTRATSDO 
10.2.1 Desempenhará os se 
honestidade, observjda a legísi 
10.2.2 Executar todo os serviç 
10.2.3 Exigir da contratante o c 
10.2.4 Assumir em caráter e 
trabalhista e prevideQciária, sua 
10.2.5 Emitir a notascaI e reci 

rpo seu co a deduçàO dos impos 
• 10..0 O valor Uest termo de 

decorrentes de imostos, tax 
indiretamente, implic4iem ou ver  
IÔ.2.7 Ressarcir a Aminstraç 
interrupção da realizâção do me r  
ainda por caso fortuito ou força r 
10.2.8 Responsabili4ar-se pelo 
do presente ççntrato 
10.2.9 Responsabillzar-se pel 
cumprimento do proonta termo 
102.10 eaponsai9ar-ea pele  
de contrato; 

CLÁUSULA DÉCIfl)A PRIME. 
contratado de man$er, durant 
obrigações por elapaumida. 
licitação; 

Ii9os enumerados na cláusula primeira com todo zelo, e 
ição vigente; 
s objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de preço; 
mprimento da legislação; 
clusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza Civil, 
e de seus prepostos de serviços, 
o de quitação da prestação dos serviços fazendo discriminar no 
os; 
contrato esta inclusos todos os insumos, custos e deapeaaa 
s de qualquer natureza e outros quaisquer, que direta ou 
ha a implicar no fiel cumprimento deste instrumento; 

o equivalente a todos os danos decorrentes da paralisação ou 
mo, exceto quando isso ocorrer por exigência da contratante ou 

naior, após a sua ocorrência: 
ornecimento de seu pessoal técnico e auxiliar, no cumprimento 

os instrumentos e equipamentos a serem utilizados no 
dê contrato; 
Ivcem999 de zçu pe?Qal, no cumprimento do presente termo 

ZA — CONDIÇÕES DE HABILITAÇAO - A obrigação do 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

tôd2r 2r, condiçõeg de habiIitaço o qualificação exigidas na 
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CLÁUSULA DÊCIM SEGUNDA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos 
termos do art.7$ da lei 6666/93, poderá ocorrer da seguinte forma: 

12.1 - amigável - p4 acordo entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniêncr  para Administração; 

12.2 Administrativa— por ato unilateral e escrito da administraçao nos casos enumerados nos 
incisos 1 a XII, XVII, XVIII do art.78 da Lei n° 8.666193; 

12.3 - Judicial - nos termos da legislação processual; 

12.4 - Assunção imei1liata  do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da Adminiatràçüo; 

12.6 - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados 
na execução do co4ato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta 
Lei; 

12.6 - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das 
multas e indenizaçõ 

Is 
a ela devidos; 

12.7 - retenção dos £créditos  decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administraçao. 

12.8 - A aplicação Jas medidas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da 
Administração, que poderá 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 tio inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa 
do Ministro de Estadp competente, ou Secretário E3tadual ou Municipal, conforme o caso. 

12.11 - A rescisão ae que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu 
critério, aplicar a me ida prevista no inciso 1 deste artigo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INXCUÇÀO - A lnexecuçao total ou parcial do 
contrato enseja a sha rescisão', com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 
regulamento, preds,e no ÁrLt da Lei no 8.898192, e suas cominaç6es: 

I2.1 - o no cumprdiento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

13.2 - o cumprimento irregular r$ clausulas contratuais, especificaçoes, projetos e prazos; 

13.3 - a lentidão do, eu cumprij'nenlo, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
da conclusao da obr,  do serviçb ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

1.4 - o atraso ;njustfr;cado no irjício da obra, serviço ou fornecimento; 

SAO FÉÍÏ65ORIBE 
~11~~ 'nÔc' 
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13.5 - a paralisação da obra, 
comunicação ã Adm?1istração: 

13.6 - a subcontratação total ou 
cessão ou transfertcia,  total 
admitidas no edital eno contrato 

13.7 - o desatendinento das 
acompanhar e fiscaIiara sua e 

13.8 - o cometiment4 reiterado 
desta Lei; 

do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e previa 

)arcial do seu objeto a associação do contratado com outrem, a 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

determinações regulares da autoridade designada para 
ecução, assim como as de seus superiores; 

e faltas na sua execução, anotadas na forma do § 12 do art. b7 

e 

o 

13.9 - a decretação 4e falência .0 a instauração de insolvência civil; 

13.10 - a dissolução da socieda.e QU o falecimento do contratado; 

13.11 -a alteração 4ociai ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execuço do contr-to; 

13.12 - razões de !ri (eresse pú'ilico, de alta relevãncia e amplo conhecimento, justificadas e 
determnadas i 	pela IPiáxima  au oridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradjs no prece se administrativo a que se rqf?re o co,ntrato; 

13.13 - a supressão,I por parte 'a Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modiflca?ao do valor inicial do cntrato além do limite permitido no 19  do art. 65 desta Lei; 

CLÁUSULA DÉCIM\ QUART - DO CASO OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas 
cláusulas e nas disp.bsições qon idas na Lei 8666/93, inclusive os casos omissos; 

CLÁUSULA DECIMA QUINT' - DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 66 da Lei n. 
8.666193, fica estipulhdo o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título 
de muita de mora, p& dia de atijaso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o 
limite de 10% (dez pir cento) clojvalor contratado. 

15.1 - Em caso de !lexecu?ào 
qualquer das condições avenç 
termos do art. 87 da Lei ri. 8.66 

total ou parcial do pactuado1  em razão do descumprimento de 
idas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
193: 

15.2 - advertência; 

15.3 - multa de 10% kdez por ce 

15.4 - suspensão temporária 
Administração por prfro não sul 

15.5 - declaraçao çie inidonei 
enquanto perdurare çi os moti' 
reabilitação perante própria ai 

to) do valor do contrato, 

le participar de licitação e impedimento de contratar com a 
erior a 2 (dois) anos e, 

Jade para licitar ou contratar com a Adminitraçao PúIiça 
os determinantes da punição ou até que seja promovida a 
toridade que aplique a penalidade, que será concedida sempre 
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que a contratada ressarcir  a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada qom base no inciso anterior. 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser 
executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas nos 
Arts. 69 a 71 da Lei .666I93. 

CLÁUSULA SirIMÁ - bO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa Maria da 

Vitória - BA, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando as 
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justs e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) 
vias de igual teor e f9rma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

$ao F6ix do Corib-a.&  01 de junho de 2017. 

Fundo M\'"de §aóde 
O' 	.tante '4- 

Mailson de Sou'za Bomtim-ME 
Contratado 

Testemunhas: 1- 

2 
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