ôlD ,,.

ESTADo DA BAHTA

ff * - FUND. MUNrcrpAL oe snúoe DE souro soAREs sF,tE9"'.,
ttll§§§ êh'r"i3..'fllir1i;,ff,9& IiJllilliô?'Jiii$:liS,iares - cEp
Bahia,

46.es0-000

coNTRATo oe eResreçÃo DE sERvtço N. 138/2o2ops-FMS
DtSPENSA DE LtctTAçÃo No 118/2o2oFMsDt
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO
MUNtctpAL oe saúoe DE souro soARES E A

EMPRESA CENTRO DE

oooruromÉorces LTDA.

ESPECIALIDADES

NESTA dAtA, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUTO SOARES, EStAdO dA BAhiA, iNSCritO NO CNPJ.
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o no. 10.367.025/0001-81, localizado à Avenida José Sampaio,
no 08, 10 Andar, Centro, Souto Soares-Ba, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde,
senhor MANOEL MIRANDA DE NOVAIS, brasileiro, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n"
408.545.905-87 e portador do RG. n' 0424265966 SSP-BA, doravante denominado CONTRATANTE. e do
outro lado a Empresa CENTRO DE ESPECTALTDADES ODONTOMÉD|CAS LTDA, infãiiEIãõ-NpJ sob n"
04.281.546/0001-19, com sede na Praça Mário Dourado, 198, Sala, Centro, lrecê-BA, CEP: 44.900-000,

doravante denominada CONTRATADA, onde o ÇQ!f!§[§S, utilizando suas prerrogativas tegais,
fundamentada no artigo 24, ll, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e alteraçÕes posteriores, firmam o
presente INSTRUI\4ENTO CONTRATUAL de Prestaçáo de Serviços, nos termos a seguir aduzidos.

cLÁusuLA

I

-

Do oBJETrvo E REGTME oe execuçÃo:

O objetivo deste processo é a prestação de serviços referente a um exame (Colonoscopia), conforme
encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

CLAUSULA II - DO VALOR E CONDIçOES DE PAGAMENTO:
Para cumprimento do que trata a CLÁUSULA l, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o valor global
R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais), conforme proposta do licitante.

CLÁUSULA III - DO PERIODO DE VIGENCIA:

O presente contrato se inicia na data de sua assinatura e expira-se no dia
fornecimento, findo este prazo

3111012020, término do

as partes não teÍão nenhuma obrigaçáo uma para com a outra,

salvo

pagamentos que porventura estejam em atraso.

cLÁSULA IV - DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:
As despesas decorrentes da execução deste contrato correráo por conta da seguinte dotação:
Unidade Orçamenlá(ia. 02.05.02 - F undo Municipal de Saúde.
Projeto/ Atividade: 2158 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações do Fundo Municipal de Saúde.
Elemento de Despesa: 3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdica.
Fonte: 02 - Saúde 15%

CLÁUSULA V

-

DA NEGATIVA DE RELAÇÃO DE EMPREGO.

O presente contrato não tem nem gera quaisquer vínculos empregatícios, significando táo-somente prestaÇâo
de serviços.

CLÁUSULA vI - DA RESCISÃO:
O presente contrato será rescindido na ocorrência das hipóteses previstas em especial nos Artigos 77 e 78,
bem como a qualqueÍ dispositivo da Lei n'8.666/93 e suas posteriores alterações e, ainda nos seguintes
casos:

§ 1" -

lnadimplência de qualquer cláusula ou condição deste contrato, por infÍagáo de uma das partes,

quando notificado por escrito pela parte nâo infratora e não atendida no prazo de 30 (tÍinta) dias;
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2'-

Transferência das obrigações aqui contratadas, paÍciais ou totalmente,
a lerceims, sem a expressa

aulorizaçáo e concordância de ambas as parles, por escrilo;

§ 3' - Por qualquer uma das paíes, através de avlso prévio por escrito com antecedência mínima de
60
(sessênta) dias;

c|.ÁusuIa vII - Do REAJUSTE E ADITAMENTo:
o presente contrato poderá ser reajustado deste que ocona Íator econômico que afete o equilíbrio econômico
do mesmo, sendo tal reajuste no limite do Índice inflacionário oficial, oivutgaoà pátó-cávemo reoerat,

medianle a celebração de Termo Aditivo.

cr-Áusuu v,rr - oÂs pENALTDADES:
O presênte contrato é regido pe.la Lei 8.666/93 a qualas partes se srrjnitam para resolução dos casos em que
este lnstrumento for omisso, aplicando as penalidades previstas nos Artigos'86 a 88, dá mencionada Lel,
iue
as partes declaram ter pleno conhecimento do teor e ainda.
I - Adveíência escrita, quando se tratar de infração leve, a juízo da CONTRATANTE;
ll - Multa diária equivalente a 2o/o (dois por cento) do valor globâl do contrato;

-

lll Suspensão temporária de participaçáo em licitagão
Pública Municipal , por alé 02 (dois) anos.

e

impedimento de conlÍatar com Administragão

cLÁusuLA tx - DA vrNculAçÁo Ao pRocEsso LtctTATóRlo:
Faz parle integrante e complementar deste contralo o Processo de DISPENSA
1

de Licitação n"

18/2020FMSDl ao termo contratual

cúusuLA x -

DA ALTERAçÃO DO CONTRATO:

O presente termo poderá ser alterado de comum acordo, mediante a celebração de termo adilivo.

CúUSULA

XI

-

DO FORO:

Fica eleito o Foro desta Comarcâ de Souto Soares para dirimir eventuais duvidas deconentes da execução
deste contrato.

As partes contratanles obrigam-se por si e por seus sucessores, a qualquer título, cumprir o presente
contrato. E, por estarem iustos e contratados, assinam o presente inslÍumento êm 03(três)
vias de ioual teor. o reoresentante da CONTRATANTE e o CONTRATÂDO juntamente com as testemunhas,
abaixo e a tudo prêsentes, para que se produzam os efeitos legais.

Souto Soares

MANOEL
NDA DE NOVAIS
GESTOR DO FUNDO M. DE SAÚDE
CONTRATANTE

-

BA, 06 de Outubro dê 2020.

NTRO DE
PEC. ODONTOM DICAS LTDA
CNPJ: 04.28í.546/0001 -1
CONTRÂTADA

I

TESTEMUNHAS:
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