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CL USULA QUINTA ・  DAS OBRIGACOES 

5.1 - Caber ao Contratante: 
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condi加es pactuadas 
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MARCOS躍謀認  

Dos SANTOS EIRELI. 

o MUNICIPIO DE POcOES ESTADO DA BAHIA, pessoa jurIdica de direito p"blic 〕  com sede na 
Pra9a da Bandeira, 021 Centro - Poいes - Bahia - FONEIFAX (77) 3431-5820: inscrita no CNPJ Sob 
fl.0 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo ulm.0 Leandro Araio Mascarenhas. Prefeito 
Municipal, JUNTAMENTE COM O FUNDO MUNICIPAL DE SA"DE, devidamente lnsciilo no CNPJ 
sob o n。11.113.324/0001-52, com sede白  Rua Cardeal da Silva, n。75, Bairro Centro, cidade de Pothes 
ー  Bahia, represen do neste ato por, Jorge Luis Santos Lemos, gestor do referido Fundo' ora 
deflominado CONTRATANTE e do outro lado, MARCOS VENANCIO b OS SANTOS EIRELI. inscrita 

- 	no CNPJ sob o n。05一921.072/0001・95, com endereo comercial a Rua Virgilio Dam白sio n。 126: Centro 
. 	Val'ncia, Bahia, aqui denominado(a) CONTRATADO (A). com base nas disposi"es da Lei Federal 

8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de 
PrestaFo de Servi'os, oriundo da Inexiglbilidade de Licitac白o no INX 07912019 FMS. mediante as 
cl自usulas e condies seguintes 

CL USULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

品tarjas9器ta認iretamie Polfflc 認認農Idade de Licitao referente a prestao servios de PrtesesSade Bucal oriundos do Credenciamento n00412019. 

CL USULA SEGUNDA -00 PRECO E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1-蹴odevendo o valo濡exensal誤o de servio 91nente ser pago認 de R$ 1CONTRAI器農  (onze miE, atravs de篇uinhentosque nomina認ou 

器器器器認認蕊I漂農aps aimnos casos留器轟器」1器。器intervalo paraitado. 
2.2 ・  A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi9es deste contrato, acrscinos ou 
supress6es na aquisi o dos materiais objeto da presente licita"o, de at 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor Inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei no8.666/93 com suas ulterlores 
司te ra96es. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGNCIA DO CONTRATO 

3.1 - O presente contrato ter 切  g'ncia de 18/1212019 a 31/12/2019, prorrogvel por igual periodo, na 
forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as altera"es posteriores, caso n'o haja 
manifesta"o contrria por qualquer das partes nos trinta dias antecedentes ao拍rmino do prazo aqui 
estipulado 

CL USULA QUARTA - DA FORMA DE EXECU9AO 

4,1 ・  Os servi'os objeto do presente contrato ser昌o prestados pela Equipe da CONTRATADA na sede 
do CONTRATANTE, bem como, quando necessarlo, na sede do CONTRATADO 

§1 一  As despesas com o deslocamento, incluindo, a estadia, refei96es e combustveis sero arcadas 
pelo CONTRATADO. 
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b) A Contratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a vigncia do contrato, a execu"o das 
servios ora contratados, solicitando todas as informa'es que julgar necessrio; 

乱Publicar o resuINTO DIA TIL器do Contrato e os Milm s seguinte ao da S濡fitos queasinatura器ver,t ntanto認 riaisto窓器Municpio, at ontro de 20 dias a 
contar da reterida assinatura, conforme art61,§ 1。  da Lei no 8666/93 com as altera"es da Lei n。  
8.883/94 
d) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execu9'o 
dos servios, corn poderes plenos para gerenciar tcnica e administrativamente o mesmo; 
e) Fornecer, em tempo h白bil, 白  CONTRATADA todos os elementos tcnicos e administiativos. 
necess自rios 自  execu9o dos servios, bem como entregar livre e desimpedidas as 自  reas onde sero 
realizados os servi9os, objeto deste contrato; 
f) Sempre que necess自rio se fizer, designar um representante e/ou funcion白rio para acompanhar e 
fiscalizar a execu"o do presente Contrato, que deve伯anotar em registro prprio todas as ocorrncias 
verificadas; 

● 5.2 ー  O Contratado obriga-se a 

a) Responsabilizar-se pelos danos causados 自  Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execu戸o do Contrato, n'o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 白  
fiscaliza9'o ou acompanhamento pela Contratante; 
b) A CONTRATADA obriga-se a executar os servios ora contratados, no perIodo em que se fizer 
necess●rio, com zelo, desempenho e qualidade tcnica, necessaria a satisfatria a presta"o dos 
mkridos servios, cabendo a parte a〕加ョtada dar andamen加 aos ulteriores atos do processo， 日伯 o 
trnsito em julgado da sentena, inclusive arcar corn todas as custas judiciais referentes aos recursos 
interpostos 
c) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execu"o dos 

；農：：認,器器器器ご品器開器器農器 noais pa背慧  neste, tenha que sera Contmtante: 

d) S6divu勺ar inmrma9るes acerca da pres加9'o dos servios, o切e加desta licita9百o, que envoM 
o nome da Contratante, mediante sua prvia e expressa autoriza'o; 
e) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam 
a Contratada, independentemente de solicita"o; 
り 	Responsabilizar-se pelo Onus resultante de quaisquer a"es, demandas, custos e despesas 

● decorrentes dbem como ob器ごcauspor qi畿poruer r畿I ou dolo de seusnsabilidades dew器'regadostes de a器postos e/ou日  contratados,judiciaIs que lhe venham 
a ser atribuidas por fora de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato; 
ul 	Se houver ac白o trat同his加 envolvendo os servi9os p「e試ados, a contratada adota伯  as 

reivindica加es, demandas, queixas ou representaes de qualquer natureza e. no o conseguindo, se 
houver condena"o. reembolsar a Contratante das import自ncias que este tenha sido obrigado a 

h) - Cumprir, fielmente, as obriga96es assumidas, de modo que os servi'os contratados se realizem 
com esmero e perfei"o, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 
il 	A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu"o do contrato, todas as condiいes de 
habilita9o e qualifica,o exigidas na licita"o, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei ri 

- PargrafoI. Provaごco: A empresaregularidade j器窯器器junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s)unicipal; 
II
Ill 認器regularidade jregularidade1需Fazenda Estadual;Fazenda Federal, referente DMda Ativa da Unio. 

Tributos Federais; 
IV. 	Prova de regularidade junto a Justia do Trabalho. 
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CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO 

6.1 - O presente contrato poder ser rescindido nas hipteses previstas na Lei 8.666/93 

6.2 ・  A CONTRATANTE poder自  rescindir, unilaterairnente, este Contrato, Independente de 
interpela戸o judidal ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA, conforme art. 
78 da lei 8.666)93 
6.3 - A inexecu"o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, corn as consequ'ndas 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra o P"blica, em caso de resciso administrativa 
prevista no art. 77 e seguinte da Lei n 8.666/93 e suas altera96es 

Pargrafo" nico- Da rescis百o contratual resultar ou no o direito das partes 自  indeniza'o, de 
acordo com o caso em concreto, na conformidade da lei, sem preju Izo das penalidades pertinentes 

CLUSULA STIMA - DA cessAo Ou TRANSFERENCIA 

● 7. 1 - O presente contrato n白o poder ser oteto de cesso ou transferncia, no todo ou em parte 

CL USULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8・1 二 O descumprimento, parcial ou total, d日 qualquer das clusulas contidas no oresente cont田加  
sujeitar o Contratado 自  s san9凸es previstas na Lei 8.666/93, garantida a prvia e ampla defesa em 
processo administrativo 

§ 10 A inexecu"o parcial ou total do contrato ensejar a suspens白o ou a n,posico da 
declara"o de indignidade para licitar e contratar corn a prefeitura e multa: de' cordo 
com a gravidade da infra9白o 

§ 2。  -。  A multa ser graduada de acordo com a gravidade de infra9●o, nos seguintes limites 
ーA、．；一、一一 

旨3%。  (trs por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fomecimento norealizado. 

§3。・  A Administra"o se reserva ao direito de descontar do pagamento devido 自  contratada 
o valor de qualquer muita porventura imposta em virlude do descumprimento das 
condies estipuladas no contrato 

§40 - A multa prevista nesta cl白usula n'o tern car白ter compensatrio e o seu pagamento n白o 
eximir o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infra9。es
cometidas . 

cLusuLa NONA - DA PUBLICAAO DO CONTRAIO 

9.1 - O extrato do presente contrato dever ser publicado no mural de publica"o de atos 
administrativos da Prefeitura e no Dirio Oficial do Municpio, no prazo estabelecido no par自grafo" nico 
do art. 61 da LeI 8.666/93 

CLUSULA D'CIMA - DA DOTAいO ORCAMENTRIA 

10.1 ・ Os gastos decorrentes desta con廿日ta"o ・sto previstos nas seguintei C9hね‘oramentarias 
proporcionalmente: 	 J/ 

UNIDADE: 03.09.01- Secretaria Municipal de Sade 
ATMDADE/PROJETO:1O302.09.20A0 - Gesto das A9es de Aten"o Bs1 
DE DESPESA: 3a90.39.0
02 e 14

. 	 。一  。utros Seri'os eccewos pessoa .Jurithca 	l 
ELEMENTO 

FONTE: 



MARCOS VE 

TESTEMUNHAS: 

1 ・ s 
C PF: しJ-i b ら‘ヌ L.L '7‘ ぐ  

S SANTOS EIRELI 
ont rata do 

● Po9凸es, 18 ezembro de 2019 

Jorge Luj!San!o8 Lemos 
secretaria Municipal de Saude 

Contratante 

ra叫o M scarenhas 
ode P. '6eeー BA 
tratan加  

Leandro4 『ョ  joM 
Muni. t

『：こ画  

響  

学  
~・”フ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.1 13.32410001-52 

CL.AUSuLA D'CIMA PRIMEIRA- OOS TRIBUTOS E DESPESAS 

11.1 - Consistir Onus do CONTRATANTE as despesas decorrentes da formaliza9.o deste contrato 

CLAUSULA D'CIMA SEGUNDA - DA VINCULA9AO E ADJUDICAいO 

l競詩'ntrato n 218/2MS. conforme器霊認識駕器器器誌認 bilidade de Licita"o no INXContratada. 

CLUSULA D'CIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECUCAO 

1:1「―品認監轟u"o do contrato firmado 白  a de execu9o direta, conforme definido no art.3. 

CL USULA D'CIMA QUARTA - DO ATO LICITAT RIO 

器‘器需器胃般説陽胃搬 666/93 ' inexigvel licita"o poblica, nos termos do processo 

CL USULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE 

15 一 O valor do presente contrato se伯 fixo e irre帥istvel 

CL USULA D'CIMA SEXTA - DO FORO 
16・1 -Fiando eleito o Foro da Comarca de Po"es, Bahia, para ajuizarnento do quaisquer questes 
onunaas do presente contrato, corn ren ncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja 

陽名『認器「ニ7畿」脇器』器農麗1設認讐器認器器03 (trs) vias dperados. 日 igual 
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