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ESTADO DA BAHIA 

MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

CONTRATO DE SERVIÇOS 

SÃO FÉLIX DO CORIBE 

Contrato de prestação de serviços que entre si fazem, o 
Fundo Municipal de Saúde, e a empresa Casa de Saúde 
São Lucas Ltda-ME, na forma abaixo: 

O FUNDO MUNICIP4L DE SAÚDE DO MUMCJPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, entidade de Direito 
Público interno, com jede à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, Centro - na cidade de São Félix 
do Coribe, Estado d4 Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 11.418.70010001-17, neste ato representado 
pato o Secratrio Mupicipal de Saúde, o Sr.Marcos Ataide de Oliveira, brasileiro, casado, portador do 
CPF n°470.972.13545, e Rg.n°8717966 SSP/MG, nomeado pelo o Decreto Executivo Municipal 
n0931 datado de 03 ide janeiro de 2017, doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa 
Casa de Saúde São ucas Ltda-ME, inscrito no CNPJ sob n.013.82I.I 11/0001-00, domiciliado ô Sua 

bosa Rui Bar, 102, Cêntro - na cidade de Santa Maria da Vitória - BA, neste ato representado pelo o 
s6ck o SrÃziel Gores de Almeida, portador do CPP n0005.321.999-49, doravante denominada de 
CONTRATADA reslvem celebrar o presente Contrato mediante as cláusulas e condições 
seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto cdntratação de serviços de procedimentos 
médicos de exames Øe imagens, no atendimento pacientes vulneráveis do Hospital Dr.José Bastos, 
e PSFs, 1, II, III, IV, V, VI, Vil e apoio, sede e meio rural, na manutenção dos serviços públicos de 
saúde básica deste Tl. nicípio.(Lote 02). 

CLÁUSULA SEOU4A — DA VINCULAÇÃO - O serviço ora contratado deveu-se ao fato de ter sido 
oriundo da licitação Pregão Presencial, PP034/2017, nos termos da Lei 8.666/93 e suas cominações 
posteriores. 

2.1 - O presente contrato ó celebrado com base na licitação retro citada, com regime de execução 
por preço unitário, sU 

11 
 bordinando-se nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas cominações posteriores; 

2.2 O presente contrato tem como reaponsôvel túcnioo, o módico &iel Dorges de Almeida inscrito 
no CRM-UA, sob o nh.sia. 

e CLÁUCULÂ T:PerllRÂ - DO VALOR - Pelã eeeuó dó objeto dente contrato, CÓNTRATÂDA 
estimada global de R$41.28000(quarenta e um mil e duzentos e oitenta perceberá a importâcia 

reais). 	 II 
3.1 - O valor do con4rato é discriminpdo da seguinte forma: 
a) Custo dos serviço no valor de R24.768,O0; 60%. 
b) Custos diretos e irf diretos no valor\de R$16.512,00; 40%. 

CLÁUSULA QUAR1tA - DO PACÂMJTO — O paamehto será GfGtuado m'ensal conforme medição, 
com apresenfaçãâ do documento. fiscal, atestada pelo o Fundo Municipal de 
Saúde/Secret.Admir4stração e Finanças, apresentando-se ainda, comprovante de quitação dos 
encargos sociais, cedões negativas do INSS, FGTS.Trabalhista, 

4.1 - O prazo de fza9amento ficará suspenso na ocorrência de errb' ou qualquer irregularidade 
apresentada nas fatt.raa, somente voltando a fluir após as devidas correções. 

4.2 - O Fundo Munk(ipal poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na ocorrência 
dê quniquer irregularidade na execuço do objeto deste contrato: 
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1, Q 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

ki 
sAo FELIX DO CORIBE 

A mIiç,, 7'IQwj n'a 

CLÁUSULA QUINTA.- DO REAJUSTE 
5.1 A CONTRATANT, no 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 entre a data do início da inadimplência e o efetivo pagamento acrescido de juros de 
mora numa taxa georétrica de um por cento (1%) ao mês. E será utilizado para correção das faturas 
em atraso será utilizaio o índice do IGP-M, divulgado pela FGV; 

5.2 Art.40 inciso Xl'l - Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'c" - critério de atualização 
financeira dos vaiorch a serem pagos, deste à data final do período de adimplemento de cada 
parcela até a data do efetivo pagamento. 

5.3 - Art.55, inciso lll:j- o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade 
do reajustamento de Oreços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das 
obrigações e a do efetivo pagamento; 
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op 5.4 - Caso decorra 

EL úo 

so no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice setorial 
pertinente, conformedido anteriormente, om base nos valores dosíndices do mês de cada. Os 
reajustes dos preços 	calculados pela seguinte fórmula; 

li-lo 

	x  

lo 	 # 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 mês de reajustamento 

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

DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços contratados são fixos, para o período 

 

CLÁUSULA SEXTA 

ora contratado. 

6.1 a manutenção dequilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão contratual, 
desde que acompanlada de comprov2ç5o da superveniência de fato imprevisível, ou, se previsível, 
de consequências inIculáveis7  Sem como de demonstração analfEca de seu impacto nos custos do 
Contrato; 

CLÁUSULA SËTINIk - DA FORMA DE EXEGUÇAO D03 3RVlÇO6 - Os serviços serao 
executados, nas dpendências das instalações do Contratado, conforme endereço acima 
mencionado. 

CLÁUSULA OITAV4 - VIGNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de 07(sete) 
meses, da seguinte Forma: iniciando-se em 01 .06.2017, e terminando em 31.12.2017, podendo ser 
prorrogado nos termõs do art.57 da Lei n°8666/93; 

CLÁUSULA NONA DOTAÇÃO ORÇAMFNT4$l9,cs  despesas decorrentes do presente contrato, 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉL.I)Ç DO ÇORISE 

correrão no presente pxercício por conta da dotação orçamentária: 

SAOEILIXDOcORIM 

0502 - Funda Muniçipal de Saúde, Praj/Ativ-2.032 - Manut.clo Hospital Municipal - Elemento - 
- OutrosServ Terceiros - Pessoa Jurídica (Fonte 02,14). 

05.02 - Fundo Muni4ipal de Saúde, ProjlAtiv-2059 - Manut.Prog.Saúde da Família - Elemento - 
3.3.90.39-00 Outro SerQ Terceiros - Pessoa Jurídica (Fonte 02,14). 

CLÁUSULA DECIMA:— DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10- DA CONTRATANTE 
10.1.1 Ter o direito 4e não mais utilizar os serviços da contratada caso o mesmo n& cumpra o 
estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei n°8.666/93; 
10.1.2 Intervk na prstaçào dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na Lei n° 8466/93; 
io,i.; Efetuar os pagamentos conforme medição mensal, pelos serviços executados de acordo com 
as disposições do prôente contrato; 
10.1.4 Enviar a contr9tada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em que 
ocorrer a retenção de1impostos sobre a nota fiscal ou recibo de prestação de serviços; 
10.1.5 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n05686192; 
10.1.6 A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, através do 
Fundo Municipal deúde; 
10.1.7 O presente cotrato poderá sofrer alterações, nos termos do art.6 da Lei n° 6.666/93 e suas 
cominações posteriors; 
10.1.6 O pagamento 	será efetivado com a quitação das obrigações sociais; apresentação 
das certidões naggtivg de débitos do FGTS, INSS. e Trabalhista, devidamente em vigor; 
10.2 DA CONTRATARA 
10.2.1 A contratada' assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços 
contratados no caso 1e descumprimento do pagamento das parcelas deste contrato, nos termos da 
Lei n° 6.666i9; 
10.2.2 Executar todo os serviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de preço, sob 
as penalidades da Le n08.868192; 
10.2.2 Exigir da con1rtanfe o cumprimento da legialacM, bem como das orientações emanadas por 
esta, visando o suceóo  da Admitistração Pública Municipal; 

• '10.2.4 Assumir em Srter exclusivo, toda e Qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista e 
previdenciária; 	11 

10.2.5 Emitir a nota friscai e recibo de quitação dos serviços, fazendo discriminar no seu corpo a 
dedução doe impostos quando exigido pela a contratante; 
10.2.6 Responder p4lo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e 
municipal, bem com assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações 
estabelecidas por lei:1 
10.2.7 A contratada háo poderá transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do presente 
contrato. 
10.2.8 Reeponsabili4r-se pelo atendimento prioritário, às requisições (ordens de serviços) emitidas 
pelo o Fundo Municir3'al de Saúde, em situações emergenciais; 
10.2.9 A contratada 'observará o disposto no art.12, combinado com o artiS da Lei n08.078/90, 
dispõe sobre qualidade dos 6erviços ofertados; 
10.2.10 - Fica estaqelecido que a CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, a 
execução do objeto jeste contrato; 

CLÁUSULA DÚCIM+  PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE I-IABILITAÇAO - A obrigação do contratado de 
manter, durante todL a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas asondições de habilitação e gilificação exigidas na licitação; 
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ESTADO DA BAHIA 
PRE EITURA MúNICIEAL DE SÂO FLIX bO CÓRIBE sAoFoocoiM 

CLÁIJgULÂ bÉCIMÃ SECUNDA - DÁ RFGeISÃO - A rescisão do presente contrato, nos termos do 
art.79 da Lei 8666/93v  poderá ocorrer da seguinte forma: 

12.1 - amigável - por?acordo entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência pata administrativa: 

12.2 - Administrativa— por ato unilateral e escrito da administração rios casos enumerados nos 
incisos 1 a XII, XVII, XfVIII do art.78 da Lei n°6.666/93: 

12.3 - Judicial - nos termos da legislação processual; 

12.4 - assunção ime4iata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da Administraâo; 

12.6 - ocupação e utizaçâo do Ideal, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 
execução do contrato! necessário à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 56 desta Lei; 

12.6 -execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das 
multas e indenizaçõe a ela devidos; 

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

12.5 -A aplicação Ias medidas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica 'a critério da 
Administração, que pcJerâ dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. 

12.9 - E permitido 	Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 
podendo assumir o «introle de determinadas atividades de sôrvicos essenciais. 

12.10 - Na hipótese o inciso li deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do 
Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso. 
12.11 - A rescisão d4 que trata o inciso IV do artigo anterior permite a Administração, a seu critSrio, 

• aplicar a medida prevista no inciso 1 deste artigp. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INXCUCÂO - A lnexecuço total ou parcial do contrato 
enseja a sua resciso, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, 
predispôs no Art.77 	Lei n0  5.068/93, e suas cominaç6es: 

13.1 -o nao cumprim'ento de olúusulas çontratuai, epeviticçO, projetos ou prazos; 

13.2 - o cumpriment4: irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

13.3 - a lentidão do Su cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da obra, db serviço ou-do fornecimento, nos prazos estipulados; 

13.4 - o atraso injusti,,icado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

13.5 - a paralisação às obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 	
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5TADO DA DAUIA 

PREFUTURA MUNICIPAL øa SÃO FÊLDC DO CORIE 

13.6 - a sub  contrata ço total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferênclia total ou parcial bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 
edital e no contrato; 1 

13.7 -o desatendimeito das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execuo, assim cbmo as de seus superiores; 

13.8 - o cometimento eiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1Q do art. 67 desta 
Lei; 

13.9 - a decretação dê falência ou a instauração de insolvência civil: 

12.10 - a dissolução ca sociedade ou o falecimento do contratado; 

13.11 - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 
a execução do contraÇb; 

13.12 - razões de in$resse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e 
determinadas pela m4xima autoridade da esfera administrativa a que estiá subordinado o contratante 
e exaradas no proceso administrativo a que se refere o contrato; 

Ii 
ia.ia - a supresaao, 1por parte da AdminïstraçSo, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor iuicial do contrato além do limite permitido no § 12  do art. 65 desta Lei: 

CLÁUSULA QUART 
disposições contidas 

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

CLÁUSULA QUINTA-  DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666193, fica 
estipulado o percenti4l de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atra$ injusfficado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 10% 
(dez por cento) do valfr contratad3. 

•
15.1 - Em caso de Inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condiçóbs avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos 
do art. 87 da Lei n. 8.966193: 

15.2 - advertência; 
Ir 

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

15.4 - suspensão tmporAria de participar de Iicita?ão e impedimento de contratar com a 
Administração por prao não superior a 2 (dois) anos e, 

- declaraço de Linicjonejuadle para licitar ou contratar com a Adminiatraç&o rüblioa enquanto 
perdurarem os motivo determinantes da punição ou até que seja promovida a reabiíaçao perante a 
própria autoridade clup aplique a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir 
a Administração pelo4 prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso anterior, 

CLÁUSULA DÉCIMA, SÉTIMA - DA EXECUÇÃO 'O CONTRATO - Este contrato deverá ser 
executido fielmente ieIas partes, ficando ciente a IINTRATADA das estipulações contidas nos 
Arts, 69 2 71 da Lei 8J666193. 

ti 
SÃO FÉLIX DO CORIBE 
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CLÁUSULA DÉCIJULAIOITAVA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca dá cidade de Santa Maria 
da Vitória - BA, pard dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando as 
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos 
igual teor e forma, na 

lá contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de 
Dresen9a de 02 (duas) testemunhas. 

  

São Félix do Corj?',  01 de junho de 2017. 

Testemunhas: 1- 
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