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CONTRATO N° 205-1/2019 FMS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE
POÇÕES JUNTAMENTE COM 0 FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, E LABO -
LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA.

O MUNICÍPIO DE POÇOES ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na

Praga da Bandeira, n° 02, Bairro: centro, Poções-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no

CNPJ sob n° 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.° Leandro Araújo Mascarenhas,

Prefeito Municipal, juntamente com o FUNDO MUNICIPAL DE SAODE, devidamente inscrito no

CNPJ sob n° 11.113.324/0001-52, com sede á Rua Cardeal da Silva, n°75, Bairro: centro, cidade de
Poções-Bahia, representado neste ato por, Jorge Luis Santos Lemos, gestor do referido Fundo ora
denominado CONTRATANTE e do outro lado, LABO - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA, inscrito

no CNPJ sob n° 14.631.782/0001-71, com endereço a Rua Luis Eduardo Magalhães, n°190, Bairro:
Boa Vista, Vitória da Conquista-Bahia, CEP: 45.026-000, aqui denominado(a) CONTRATADO (A),
com base nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94,
resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, oriundo da Inexigibilidade de
Licitação n° INX 077/2019 FMS, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Contratação direta por lnexigibilidade de Licitação referente a prestação de serviços na area de
diagnóstico por tomografia computadorizada oriundos do Credenciamento n° 003/2019.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
2.1 0 preço pela execução de serviço global e de R$ 33.198,00 (trinta e três mil cento e noventa e
oito reais), devendo o valor mensal pertinente ser pago pela CONTRATANTE, através de cheque
nominativo ou na conta corrente do CONTRATADO (A), apes cumprimento da sua jornada, com
intervalo para almoço, podendo atender fora deste horário, nos casos de emergência ou quando
solicitado.

2.2 A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de ate 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n° 8.666/93 com suas ulteriores
alterações.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
3.1 0 presente contrato terá vigência de 04/10/2019 ate 31/12/2019, prorrogável por igual período,
na forma do art. 57 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, caso não

haja manifestação contraria por qualquer das partes nos trinta dias antecedentes ao término do prazo

aqui estipulado.

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE ExEcugÃo
4.1 Os serviços objeto do presente contrato serão prestados pela Equipe da CONTRATADA na sede

do CONTRATANTE, bem como, quando necessário, na sede do CONTRATADO.
§ 1° As despesas com o deslocamento, incluindo, a estadia, refeições e combustíveis serão arcadas

pelo CONTRATADO.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES
5.1 Caberá ao Contratante:
a) A CONTRATANTE se obriga a cumprir as condições pactuadas neste e os prazos para

pagamento;
b) A Contratante se reserva no direito, de fiscalizar durante a vigência do contrato, a execução dos

serviços ora contratados, solicitando todas as informações que julgar necessário;

c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditameptos que houver, no Diário Oficial do Município, até o

QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua 4ssinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias

MOB Rua: Cardeal da Silva, °
pa we

ntrol Poredes-BA iFo : (77) 3431-4350e zI

•



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.113.324/0001-52

a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1° da Lei n° 8666/93 com as alterações da Lei n°
8.883/94;
d) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução
dos serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
e) Fomecer, em tempo hábil, á CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedidas as áreas onde serão
realizados os serviços, objeto deste contrato;
O Sempre que necessário se fizer, designar um representante e/ou funcionário para acompanhar e
fiscalizar a execução do presente Contrato, que deverá anotar em registro próprio todas as
ocorrências verificadas;
6.2 0 Contratado obriga-se a:
a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 6
fiscalização ou acompanhamento pela Contratante;
b) A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços ora contratados, no período em que se
fizer necessário, com zelo, desempenho e qualidade técnica, necessária a satisfatória a prestação
dos referidos serviços, cabendo a parte contratada dar andamento aos ulteriores atos do processo,

• até o transito em julgado da sentença, inclusive arcar com todas as custas judiciais referentes aos
recursos interpostos
c) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos
serviços objeto do contrato, mesmo que para isso outra solução não prevista neste, tenha que ser
apresentada, para aprovação e implementação, sem Onus adicionais para a Contratante;
d) So divulgar informações acerca da prestação dos serviços, objeto desta licitação, que envolva
o nome da Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização;
e) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam
a Contratada, independentemente de solicitação;
O Responsabilizar-se pelo onus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados,
bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe
venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;

g) Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a contratada adotará as
providências necessárias no sentido de preservar a Contratante e de mantê-la a salvo de
reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo,
se houver condenação, reembolsara a Contratante das importâncias que este tenha sido obrigado a
pagar, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis a contar da data do efetivo pagamento;

• 
h) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que os serviços contratados se
realizem com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade;
i) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n°
8.666/93.
Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s):

I. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;
II. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;

Ill. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Divida Ativa da União e
Tributos Federais;

IV. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho.

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1 0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na Lei 8.666/93.

6.2 A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA, conforme art.
78 da lei 8.666/93.
6.3 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato
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reconhecido pelas partes os direitos da Administração Pública, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 e seguinte da Lei n• 8.666/93 e suas alterações.
Parágrafo único- Da rescisão contratual resultará ou não o direito das partes A indenização, de
acordo com o caso em concreto, na conformidade da lei, sem prejuízo das penalidades pertinentes.

CLAUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
7.1 0 presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

CLAUSULA OITAVA — DAS PENALIDADES
8.1 0 descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato
sujeitará o Contratado as sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
§ 1° A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração
de indignidade para licitar e contratar com a prefeitura e multa, de acordo com a gravidade da
infração.
§ 2° A multa sera graduada de acordo com a gravidade de infração, nos seguintes limites máximos:
• 0,3% Wes por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fornecimento não realizado.

• § 3° A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor
de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no
contrato.
§ 4° A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLAUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
9.1 0 extrato do presente contrato devera ser publicado no mural de publicação de atos
administrativos da Prefeitura e no Diário Oficial do Município, no prazo estabelecido no parágrafo
único do art. 61 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
10.1 Os gastos decorrentes desta contratação estão previstos nas seguintes contas orçamentarias,
proporcionalmente:

Unidade Orçamentária 30700 - Secretaria Municipal de Saúde
030701 - Fundo Municipal de Salida de Poções

Atividade/Projeto 10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Média e Alta Complexidade
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 — Outros Serv. Terceiros — P. Jurídica

Fonte 02 — Receitas e Transf. de Impostos
14- Transferência de Recursos

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS TRIBUTOS E DESPESAS
11.1 Consistirá Onus do CONTRATANTE as despesas decorrentes da formalização deste contrato.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA viNcuLAçÃo E ADJUDICAÇÃO
12.1 0 Contrato n° 205-1/2019 FMS, esta vinculado ao processo de Inexigibilidade de Licitação n°
INX 077/2019 FMS, conforme art. 61 da Lei 8.666/93, e adjudicado a empresa Contratada.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — REGIME DE ExEcugÃo
13.1 0 Regime de execução do contrato firmado é a de execução direta, conforme definido no art.
10, inciso I da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DO ATO LICITATÓRIO
14.1 Baseado no caput art. 25, da Lei 8.666/93 é inexigível licitação pública, nos termos do processo
de Inexigibilidade n° INX 077/2019 FMS.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DO REAJ TE
15.1 0 valor do presente contrato sera fixo irreajustável.
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CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO
16.1 Ficando eleito o Foro da Comarca de Poções, Bahia, para ajuizamento de quaisquer questões

oriundas do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que

seja.
16.2 E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual

teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados.

Poções-BA, 04 de outubro de 2019.

carenhas
pal

Testemunhas:

Jorge-Lu' autos Lemos
Secretari unicipal de Saúde

Contratante

LA130-- LAI30 TÓRIO OLIVEIRA LTDA
Contratado
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