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SILO FELIX DO CORIBE 
•0.  

CONTRATO DE SERVIÇOS 

Contrato do prestação de serviços , ciue entre si fazem, o 
Fundo Municipal de Saúde, e a empresa Climefi - Clínica 
médica e Fisioterapia Ltda-me, na forma abaixo: 

O FUNDO MUNICII4L DE 6AÚDE DO MUNIOÍF'IO DE Mo FtLIX DO GORIBE, ent(c!acie de Direito 
Público interno, com jede à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, sín.°, Centro - na cidade de São Félíx 
do Coribe, Estado d4 Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 11.418.700/0001-17, neste ato representado 
polo o Secretário MuhiciDnl de Saúde, o Sr.Marcos Ataíde de Oliveira, brasileiro, casado, portador do 
CPF n°47O.972.135-5, e R9.n°8717966 SSPIMG, nomeado pelo o Decreto Executivo Municipal 
n0931 datado de 03 de janeiro de 2017, doravante denominado de CONTRATANTE e a empresa 
CUmefi - Clinica médica  e Fisioterapia Lida-me, inscrito no CP4PJ sob n,011,858,25410001-05, 
domkmado à Rua Teixeira de Freitas, 1029, Centro - na cidade de Santa Maria da Vitória - BA, neste 

ato representado pelá o sócio o Sr. Alessandro Garcia dos Reis, portador do CPF n0777.827.985-15, .e Rg.n03.842.235/G, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 
Contrato mediante asfrláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIIA - DO OBJETO - Constitui objeto contratação de serviços de procedimentos 
médicos de examese imagens, no atendimento pacientes vulneráveis do Hospital Dr.José astos, 
e PSFs, 1 II, III, IV, '&, VI, VII e apoio, sede e meio rural, na manutenção dos serviços públicos de 
saúde básica deste rrlunicípio.(Lote 01). 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINGULAÇÂO - O serviço ora contratado deveu-se ao fato de ter sido 
oriundo da lioitaçQv irego  Presencial, PF03412017, nos termos da Lei 5.000(93 e suas cominações 
posteriores. 

2.1 - O presente contrato é celebrado com base na licitaâo retro citada com regime de execução 
por preço unitário, suordinando-se nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas ~inações posteriores; 

2.2 O presente contrato tem como responsável técnico, o médico Alessandro Garèia dos Reis 
inscrito no CREMEB, ob o n°20.737. 

14  .CLAU6ULA TEflOEIRA - DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, a CONTRATADA 
perceber a importrkia egtimadn glôbâi de P139.900,00(cento e trinta e seis mil e seiscentos 
reais). 

3.1 - O valor do contrato é discriminado da seguinte forma: 
a) Custo doa aerviços no valor de K$151.900,00-  000/é. 
b) Custos diretos e inçiiretos no valor de R$54.04000; 40%. 

CLÁLJULÂ QLJÂrflÁ - DÓ PÂGÂMÊWTÓ - Õ pagamento será efetuado mensal conforme medição, 
com apresentação do documento fiscal, atestada pelo o Fundo Municipal de 
Saúdo 	

ti 
	e Rnanat apreaentando-ae ainda, comprovante de quitação dos 

encra gõõiaig, certidões negativas do INCQ, i7CT2 e Traball'ils{a,: 

4.1 - O prazo de pgamento fiáará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer irregularidade 
apresentada nas fatupa, somente voltando a fluir após as devidas correções. 

4.2 - O Fundo Municibal poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na ocorrência 
de qualquer irregularidade 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 entá a data do nício da inadimplência e o efetivo pagamento acrescido de juros de 
mora numa taxa geonétrica de um por cento (1%) ao mês. E será utilizado para correção das faturas 
em atraso oerá utiliaç o indica Vo IQF-M, divulgado pela uOV;  

5.2 Art.40 inciso x1'4 - Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'c" - critério de atualização 
financeira dos valoSs a serem pagos, deste à data final do período de adimplemento da cada 
parcela até a data dolefetivo  pagamento. 

5.3 - Art.55, inciso 111: i- o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade 
do reajustamento de reços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das 
obrigações e a do efe ivo pagamento: 

•
5.4 - Caso decorra raso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice setorial 
rertinente, cõnfarma pludidõ ânteriôrmente. com  Saco nac valoreo doe índicee dó mc de cada. Os 
reajustes dos preços terão calculados pela seguinte fórmula: 

 

Onde: 

  

s 

= Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo 	índice de preço verificado no más do orçamento ou 
proposta 

li = Indice de preço referente ao mes de reajustamento 

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

CLÁUSULA SEXTA a  DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços contratados são fixos, para o período 
ora contratado. 

6.1 a manutenção doequilibrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão contratual, 
desde que acomPantiada  de comprovação cia superveniência de fato imprevisível, ou, se previsível, 
de consequências inq1,àlcu!áveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do 

Contrato; 

CLÁUSULA SËTIIUIÂ - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - O serviços serio 
eecutadoe, nas d4pendências das instalações do Contratado, conforme endereço acima 
mencionado. 

CLÁU@ULÂ ÔITAVÂ'.- VlCF.JCIÁ bê CÔMMATÔ - O prazo de vgnda do contrato 4 de 07(se{e 

meses, da seguinte f&ma: iniciando-se em 01.06.2017, e terminando em 31.12.2017, podendo ser 
prorrogado nos termos do art.57 da Lei n°8666/93; 

11 

CLÁUSULA NONA - OTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente contrato, 
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correrão no presente pxercício por conta da dotação orçamentária: 

35.02 - Fundo Muncipal de Saúde, ProjJAtiv-2.02 - Manut.do Hospital Municipal - Elemento - 
3.3.90.39-00 - Outro4serv. Terceiros - Pessoa Jurídica (Fonte 02,14). 

05.02 - Fundo Muni 	de Saúde, ProjlAfiv-2359 - Manut.Pro9.Saóde da Família - Elemento - 
3.3.90.39-00 - Outro Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica (Fonte 02,14). 

CLÁUSULA DÉCIMA— DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES; 
10- DA CONTRATANTE 
10.1.1 Ter o direito de não mais utilizar os serviços da contratada caso o mesmo n50 cumpra o 
estabelecido no pres4nte contrate, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei n18.666/93; 
10.1.2 Intervir na prstação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na Lei n° e.4eei9s; 
10.1.3 Efetuar os pagamentos conforme medição mensal, pelos serviços executados de acordo com 
, 	as disposições do pr4ente contrato; 

10.1.4 Enviar a contrAtada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em que 
ocorrer a retenção de impostos sobre a nota fiscal ou recibo de prestação de serviços; 
10.1.5 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n08666/93; 
10.1.6 A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, através do 
Fundo Municipal de S1kúde 
10.1.7 O presente coitrato poderá sofrer alterações nos termos do art.65 da Lei n° 8.666/93 e suas 
cominações posteriorhs; 
10.1.8 O pagamento omente será efetivado com a quitação das obrigações  sociais: npresontaço 
das certidões negativ4s de débitos do FGTS, INSS, e Trabalhista, devidamónte em vigor; 
10.2 DA CONTRATADA 
10.2.1 A contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços 
cantrntdôs no caso e descumprimento do pagamento das parcelas deste contrato, nos formos da 
Lei no  8.868/93; 
10.2.2 Executar todo4 os serviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de preço, sob 
as penalidades da Letn18.666/93; 
10.2.3 Exigir da contrtante o cumprimento da legislação, bem como das orientações emanadas por 
esta, visando o suceso da Administração Pública Municipal; 

•
10.2.4 Assumir em cráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista e 
previdenciária; 
10.2.5 Emitir a nota fiscal e recibo de quitação dos serviços, fazendo discriminar no seu corpo a 
dedução dos imposto4 quando exigido pela a contratante: 
10.2.G Responder pe'o cumprimento dos postulados lesais  viventes de âmbito federal, estadual e 
municipal, bem comd assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obria?ões 
estabelecidas por lei; 
10.2.7 A contratada não poderá transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do presente 
contrato. 
10.2.8 Responsabiliz4r-se pelo atendimento prioritário, às requisições (ordens de serviços) emitidas 
pelo o Fundo MunicipI de Saúde, em situações emergenciais- 
10.Z.0 A contratada jD5ervara o disposto no aitiz, combinado com o art.13 da Lei n°O.OIbfSO, 
dispõe sobre qualida4 dos serviços ofertados; 
10.2.10 - Fica estab4lecido que a CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, a 
execução do objeto dõate contrato; 

CLÁUSULA DÉCIll PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE HABILITAÇAO - A obrigação do contratado de 
manter, durante tod 9 a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação o qualificação exigidas na licitação; 

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: dc814115-d579-4502-a6b5-8ed42ea9fcff



1' 

Ii tSTAUQ DA DAIIIA 

PR*eIT
=O CORIBE 

URA MUNICIPAL DE SÃO FELIX Do CORIbE 
SÃO FÉ 

CLÁUSULA DÉCIMA 'SEGUNDA - DA RESCISÃO - A rescisio cio presente contrato, nos (ermos do 
art.79 da Lei 8666/931 poderá ocorrer da seguinte forma: 

12.1 - amigável - poracordo entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniencia para administrativa; 

12.2 - Administrava— por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos 
incisos 1 a XII, XVII, XJIlI do art.7á da Lei n0  9• 

12.3 - Judicial - nos termos da legislação processual; 

12.4 - assunção imec4lata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da Administração; 

12.5 - ocupação e utirza9ão do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 
execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta Lei; 

o 

12.6-execução da 
	

rantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das 
multas e indenizaçÕe a ela devidos; 

12.7 - retenção dos rrédtos  decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados â 
Administração. 	II 

12.8 - A aplicação 3ias medidas previstas nos incisos 1 e II deçte artigo fica a critério da 
Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. 

12.9 - É permitido 4 Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 
podendo assumir o controle de determinadas atividades de Serviços, essenciais. 

12.10 - Na hipótese 4° inciso II 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 de que trata o inciso IV do artigo anterior permite ã Administração, a seu critério, 
aplicar a medida prev 

1. 
	no inciso 1 deste artigo. 

CLÁUSULA DÉCIM4 TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO - A Inexecução total ou parcial cio contrato 
enseja a sua resciso, com as oonsequ8ncias contratuais e as previstas erin lei ou regulamento 
predispõe no Art.77 dê Lei n° 8.666/98, e suas comina9ões; 

I2.1 - o nó Ôumj5rim rito de cláusulas contratuais, êspecifica5es, projetos ou pra2os: 

  

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

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

13.4 - o atraso injustifcado no inicio da obra, serviço ou fornecimento; 

13.5 - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração: 
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13.6 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferê42, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 
edital e no contrato; 

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

13,8- o cometimento titerado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 12  do art. 67 desta 
Lei: 

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

13.10 - a dissolução 4 sociedade ou o falecimento do contratado; 

13.11 - a alteração séiai  ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 
a execuçao do contraio; 

13.12 - razões de ineresse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante 
e exaradas no'proceo administrativo a que se refere o contrato: 

13.13 - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras; acarretando 
modificação do valor i iícial do contrato além do limite permitido no 5 1° do art. 65 desta Lei; 

CLÁUSULA QUART DO CASO OMISSO - Este contrato regular-se-â pelas suas cláusulas e nas 
disposições contidas ha Lei 6.600(93, inclusive os casos omissos.-

CLÁUSULA 

missos:

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES - Nos termos doart. 86 da Lei n. 8.666/93, fica 
estipulado o percent4i de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atral'o  injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, at6 o limite de 10% 
(dez por cento)  do vai >r contratado. 

•
15.1 - Em caco do neyocuço total ou parcial do pactuado, em razão do doscumprimento de 
qualquer das condiçõs avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos 
do art. 67 da Lei n. 8.Q66193: 

19.9 - advertncia; 

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

15.4 - suspensão emporria de participar do licitação e impedimento de contratar com 2 
Administração por pr9zo não superior a 2 (dois) anos e, 

15.5 - declara95o deijinidoneidade  para licitar ou contratar com a Administra9ào Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
pr6pria autoridade qu 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 DGIM4 SÉTIMA . DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato devera ser 
executado fielmente belas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas ny 
Arts. 69 a 71 da Lei 8666/93. 	 / 
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CLÁUSULA DÉCIM4 OITAVA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa Maria 
da Vitória - DA, pari dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando as 
partes a qualquer outo, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem Justos]é contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na 

rresena 
 de 02 (duas) testemunhas 

São FMix do Cori(. 01 de junho de 2017. 

'9 

	

Fundo 	de Saúde 
jtnte 	- 
7 	' - 

'oferaDia Ltda-me 

	

Climeli -. Clínica 	.uca -  
Contra 

Testemunhas; 1- 

2 
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