
 

 

 

 

 

 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES BAHIA 

RUA CARDEAL DA SILVA Nº 75 – CENTRO – CEP. 45.260-000 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

 

  CONTRATO Nº 0009DS/2021-FMS 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 

JUNTAMENTE COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

POÇÕES GRAFIMAX IND. GRAFICA E SERVCOS-LTDA  

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica 
de Direito Público, inscrita no CNPJ nº 14.242.200/0001-65, com sede na Praça da 
Bandeira, nº 02 – Bairro Centro, Poções – BA, representada neste ato, pela Prefeita 
Senhora IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES, brasileira, maior, casada, residente 
e domiciliado na cidade de Poções - Bahia, COM COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito 
público, com sede na Rua Cardeal da Silva, 75 sala, centro, Poções/Ba, inscrito no 
CNPJ sob o nº CNPJ: 11.113.324/0001-52, neste ato representado pelo  Secretário 
o Sr. Jorge Luís Santos Lemos, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado na 
cidade de Poções – Bahia, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, e 
de outro lado a empresa GRAFIMAX IND. GRAFICA E SERVIÇOES-LTDA inscrito 
pelo CNPJ: 10.644.568/0001-07 residente na  AV. VITORIA DA CONQUISTA nº 
367, Bairro: CENTRO, Município de POÇÕES -Ba, CONTRATADO, firmam neste 
ato, o presente contrato, na forma e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E REGÊNCIA - O presente Contrato tem por 
objeto o fornecimento de material gráfico para atender as demandas da Sec. de 
Saúde e será regido pela Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO - O presente instrumento terá 
início de vigência no 28 Janeiro de 2021 até 28 de fevereiro de 2021.  

LÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Pela 
execução do Contrato, a CONTRATANTE, pagará ao contratado o valor de R$ 
3.950,00(três mil novecentos e cinquenta reais), estando incluídos neste valor todos 
os impostos sob a prestação dos serviços. Pago via transferência bancária em favor 
do credor. 

CLÁUSULA QUARTA – RETENÇÕES – O Contratante deverá efetuar as retenções 
dos impostos sob a prestação de serviços ISS e IRRF a que estiver sujeito. 

CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS - As despesas decorrentes da 
execução dos serviços contratados correrão à conta de recursos constantes de 
dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
30700- Secretaria Municipal de Saúde  

030701- Fundo Municipal de Saúde de Poções 

ATIVIDADE PROJETO 

10.122.09.2038- Manutenção da Sec. de Saúde 

10.301.09.2.040- Gestão das Ações de atenção Primaria  

10.302.09.2.044- Gestão das Ações de Atenção Especializada 
10.122.09.2.068- enfrentamento de emergência em saúde COVI-19 

 

ELEMENTO DE DESPESA 
3390.30.00 – Material de Consumo  

  

FONTE DE RECURSO 
02-  Receita e Transferência de Imposto  
14- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS   
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

6.1 O CONTRATADO obriga-se a manter a perfeita execução do objeto deste 
Contrato, garantindo um serviço de boa qualidade, com zelo e obediência as 
cláusulas deste contrato. 

6.2. O CONTRATADO obriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a 
qualidade do serviço efetuado, providenciando sua imediata correção, sem ônus 
para o Contratante; 

6.3 - O CONTRATADO assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos 
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa 
negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, 
diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou 
por seus prepostos; 

6.4 - O CONTRATADO assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto 
deste Contrato. 

6.5 - O CONTRATADO obriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a 
qualidade na prestação de serviços; 

6.6 - O CONTRATADO obriga-se a comunicar à Contratante qualquer anormalidade 
que interfira na prestação de seus serviços; 

6.7 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

7.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras 
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 

7.2 - A fiscalização da execução dos serviços será por técnicos da CONTRATANTE 
ou por equipe especializada, designada. 

7.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial da prestação dos 
serviços pactuados, caso não sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, 
as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar o 
contratado. 

7.4 - Prestar verbalmente ou por escrito à Contratada informações que visem 
esclarecer a prestação do serviço.  

CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO - A CONTRATANTE 
poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte do CONTRATADO o não 
cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos. 

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS 



 

 

 

 

 

 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES BAHIA 

RUA CARDEAL DA SILVA Nº 75 – CENTRO – CEP. 45.260-000 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

 

 9.1 - À CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a 
execução deste Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da 
Administração, respeitados os limites legais e os direitos assegurados a 
CONTRATADA. 

9.2 - Não será permitido ao contratado, sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, 
sub-rogar este Contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA – FORO - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro 
da Comarca de Poções do Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justas e contratadas, assinam o 
presente Contrato, em 03 (vias) vias de igual teor e único efeito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

Poções- BA, 28 de janeiro de 2021. 
 

 
Irenilda Cunha de Magalhães 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES – BA 
Contratante 

 
 

Jorge Luís Santos Lemos 
Secretário Municipal de Saúde 

 
 
 

Grafimax Indústria Gráfica e Serviços-Ltda 
Contratante 
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