
ESTADO DO Bahia 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 

GABINETE DO PREFEITO 

CONTRATO N° 000073-S12017 

Modalidade de Licitação Pregão Presencial 	Número 02812017-5 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS 
EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFÔNICA, APARELHOS 
TELEFONICOS E DE FAX) QUE CELEBRAM ENTRE Si O 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS E A EMPRESA 
ITABUNA TELECOMUNICAÇÃO LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. através do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS CNPJ 08-663.203/0001-70 pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Av. Bahia, 291, Cidade Nova, neste ato representado pela Secretária Municipal de 
Saúde por força de Decreto Municipal s/n°. de 1110512017, publicado em 11105/2017. Sra .  
ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, brasileira, casada, inscrito no CPF sob o n°813.858.115-87 e 
RG 0700128654 residente e domiciliada nesta cidade Ilhéus-BA, doravante chamado simplesmente 
CONTRATANTE e do outro lado a empresa ITABUNA TELECOMUNICAÇÃO LTDA com endereço 
Av. Juracy Magalhães. 283, 10  andar, sala 105, Centro - Itabuna - BA - CEP: 45.603-232, Inscrito sob 
CPFICNPJ 08.679.152/0001-74 doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 
Sr. REGINALDO FREITAS DO NASCIMENTO, portador da Cédula de Identidade n° 3459960-62 
SSP-BA e inscrito no CPF/MF 469.854845-49. resolvem celebrar o presente CONTRATO 
ADMINISTRATIVO, de acordo com o Processo de Licitação na modalidade Pregão Presencial n° 
02812017-S. que se regerá pela Lei Federal 8666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir 
ajustadas contato (73)3613-4742 E-MAIL: itabunatelecom@hotmail.com  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato para a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL 
TELEFONICA, APARELHOS TELEFONICOS E DE FAX) Especificados na confirmação do pedido, 
constante da proposta de preços apresentada na licitação na modalidade de Pregão Presencial 
02812017-S adjudicado conforme parecer devidamente homologado na data 16110/2017 Processo 
Administrativo N° 1083012017. 

§ l - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou 
supressões na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato, conforme a Lei Federal n° 8.666193. 

§ 2° As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes. 

§3° É vedada a subcontratação parcial do objeto. a associação da CONTRATADA com outrer a 
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporaçãà4á' 
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ESTADO DO Bahia 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 

GABINETE DO PREFEITO 

CONTRATADA, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido 
por aquela com terceiros 

§40  Os serviços objeto deste contrato não podem sofrer solução de continuidade durante todo o 
prazo da sua vigência, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA. sob a inteira 
responsabilidade funcional e operacional desta mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores 
para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrito e exclusivo controle- 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO 

O prazo de vigência do contrato:, até o dia 16 de OUTUBRO de 2018. 

§1 0  A prorrogação do prazo de vigência, nos termos do inc. IV do art. 57 da Lei federal n° 8.666193. 
está condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá ser realizada através 
de termo aditivo. 

§21  A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato. 
as atualizações, compensações ou apelações financeiras decorrentes das condições de pagamento 
nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu 
valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila. 
dispensando a celebração de aditamento- 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 

O preço será fixo e irreajustável. 

§1° Estima-se para este contrato o valor Global de R$ 203.280,00 (duzentos e três mil, duzentos e 
oitenta reais) e valor mensal de R$16.940,00. Declarados Nos Itens E Valores Estão No Anexo 1 
Deste Contrato. E Do Edital De Licitação. 

§20  Nos preços computados estão incluídos todos os custos com material de consumo. salários, 
encargos sociais, deslocamentos dos funcionários, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal 
da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais 
empregados, inclusive ferramentas utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis. 
administração. impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que. direta ou indiretamente. 
se  relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações. 

CLÁUSULA QUARTA -  DOTAÇÀO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentária a seguir especificada: 

Unidade Gestora: 10.10 - Fundo Municipal de Saúde 
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ESTADO DO Bahia 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 

GABINETE DO PREFEITO 

ProjetoiAtMdade: 2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE 
Elemento de Despesa: 33.90.39 

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO/CONTA CORRENTE: 

Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em 
conta corrente, no prazo não superior a 20 (vinte) dias. 

§1° As situações a que alude o art. 228-B do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto Estadual 
n°6,284/97. sujeitar-se-âo nas hipóteses previstas, à emissão de nota fiscal eletrônica- 

§21  Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua 
regularização por parte da CONTRATADA (nos casos de Certidões Exigidas por Lei) 

§31  As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos 
impostos relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços 

BANCO BRADE SCO AG: 0237-2 	C/C: 84864-6 

CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E 
REVISÃO 

O preço pactuado é fixo e irreajustável durante todo o curso do contrato 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, além das determinações contidas na PARTE O - DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 
do instrumento convocatório, que aqui se consideram literalmente transcritas, bem como daquelas 
decorrentes de lei, obriga-se a: 

a) fornecer os serviços de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento 
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados nos dias e nos turnos e horários de 
expediente da Administração: 

b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance. a 
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE. atendendo 
prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas: 

E&L Produções do 
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ESTADO DO Bahia t FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 

GABINETE DO PREFEITO  

c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do 
contrato: 

d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e 
terceiros, por sua culpa. ou em conseqüência de erros. imperícia própria ou de auxiliares que 
estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos 
decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer 
por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior. circunstâncias que 
deverão ser comunicadas no prazo de 02 (DOIS) dias após a sua ocorrência: 

e) manter durante toda a execução do contrato. em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação: 

Q providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes. 
necessários á execução do contrato: 

g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir 
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como 
observar e respeitar as Legislações Federal. Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato: 

h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando 
à perfeita execução deste contrato; 

i) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para 
execução completa e eficiente do transporte e montagem dos equipamentos adquiridos em todos 
os locais desta secretaria deste ao administrativo aos postos dos Distritos. 

j) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens. indicação 
de sua quantidade. preço unitário e valor total: 

k) comunicar ao Contratante qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços. 
objeto do presente Contrato: 

1) providenciar o serviço no prazo não superior a 24 horas antes. 

m) A Contratada deverá substituir de imediato o material e ou equipamento que apresentar defeito no 
prazo máximo de 48 horas. 

n) OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS TEM QUE SER ATRAVÉS DE A. E. EXPEDIDA PELO 
SETOR DE COMPRAS. conforme documento de solicitação pelo departamento solicitante. 
Devendo cumprir assim o prazo e LOCAL de entrega dos Veículos já consertados. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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ESTADO DO Bahia 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 

GABINETE DO PREFEITO 

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se 
a: 

Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento de imediato. Contrato. dentro 
de, no máximo. 15 (quinze) dias da assinatura 

Realizar o pagamento pela execução do contrato; 

Proceder á publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa 
oficial no prazo legal. 

CLÁUSULA NONA - REGIME DE EXECUÇÃO 
O regime de execução do presente contrato será o de empreitada por valor total, ou global. 

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do 
art. 112 da Lei Federal 8.666193. ficando esclarecido que a ação ou omissão. total ou parcial, da 
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade na execução 
do contrato. 

§1 0. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal 8.866/93 . sendo 
certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do 
órgão ou entidade CONTRATANTE. considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o 
objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada. 

§20  O recebimento definitivo de obras, compras ou serviços, cujo valor do objeto seja superior ao 
limite estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no 
mínimo. 03 (três) membros. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES 

Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos no art. 87 da Lei Federal 
8i366/93. com  as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na 
execução do contrato. sujeitará o contratado à multa de mora. que será graduada de acordo com a 
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

- 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato. em caso de descumprimento total da obrigação.. 
ou ainda na hipótese de negar-se a CONTRATADA a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) 
dias contados da data de sua convocação; 

II - 0.3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado; 

III - 0.7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 
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ESTADO DO Bahia 	 II FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 

GABINETE DO PREFEITO 

por cada dia subseqüente ao trigésimo. 

§1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei- 

§2. A multa aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada - quando exigida, 
além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença. que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela administração ou. ainda, se for o caso. cobrada 
judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia. à Administração se reserva o direito de 
descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura 
imposta. 

§3. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

clÁusuLA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 

A inexecução, total ou parcial- do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais e as previstas na Lei Federal n° 8.666/93, 

A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos 
casos enumerados nos incisos 1 a XVIII do art. 78 da Lei Federal n° 8666/93. 

§12. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos 1 e XVI a )O( do art. 78 da Lei Federal n° 
8.668193, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÕRIO 
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições 
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e 
seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação e suas 
responsabilidades nela contida pelo setor competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA 
Para o fiel cumprimento das obrigações do presente contrato, a CONTRATADA. no ato da assinatura, 
apresentará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato em favor 
do CONTRATANTE. podendo optar por uma das modalidades previstas na Lei Federal n° 8.666193. 

§1 1  A CONTRATADA fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada para cobertura 
de multas. desde que não tenha havido rescisão do contrato. 

§21  Havendo revisões ou reajustes de preços a CONTRATADA atualizará o valor da garantia. 

§31  Para devolução da garantia após o término do contrato, a CONTRATADA não poderá esta 
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ESTADO DO Bahia 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 

GABINETE DO PREFEITO 

inadimplente com as obrigações trabalhistas e previdericiárias dos seus empregados 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FISCAL DO CONTRATO 
Torna-se responsável pela fiscalização da execução dos contratas. nos termos do artigo 61 e 73 
ambos da Lei 8.666/93 conforme Portaria n° 091.12014 Publicada no Diário Oficial do Município de 
Ilhéus na data de 1610512017 Edição n°024. A servidora CLAUDIA MACEDO DA SILVA EÇA. 

As partes elegem o Foro da Cidade de Ilhéus. Estado da Bahia que prevalecerá sobre qualquer outro. 
por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 

E. por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor 
e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Ilhéus (BA) 16 DE OUTUBRO DE 2017 

ELIZANGELA SANTOS DE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 5.4 

ITABUNA TELECO 

Testemunhas: 
1° 

20  e-tc'Lcx. Ovtc&cCt 	ctr 46c t2Zi5-3(j 

PP 02812017-S 
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Ilhéus-Bahia 
Ilhéus, 16 de maio de 2017— Diário Oficial Eletrônico -  ANO lIJ Edição N. 024, Caderno 1 

Portaria n. 142, de 15 de maio de 2017 

Institui fiscal para os contratos da Secretaria 
de Saúde do Município de Ilhéus. 

A Secretária de Saúde, no uso de suas atribuições legais e no exercício de seu cargo: 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar os contratos no âmbito da 
Secretaria de Saúde do Município de Ilhéus/BA, 

CONSIDERANDO que uma funcionária permitirá contribuir na realização das 
inspeções, avaliações e fornecimento de documentos e processos administrativos para o 
órgão fiscalizador; 

RESOLVE: 

Art. 1 1. Fica instituída responsável pela fiscalização da execução dos contratos desta 
Secretaria Municipal de Saúde a servidora nomeada CLAUDIA MACEDO DA SILVA EÇA 
- Diretora da Divisão de Administração. Para proceder ao acompanhamento da execução 
do contrato, na forma do art. 112 da Lei Federal 8.666193, também, nos termos do artigo 67 
e 73 ambos da Lei 8.666193 ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da 
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade 
na execução do contrato. 

Art.2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Gabinete da Secretária de Saúde do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, em 15 de maio 
de 2017, 4821  da Capitania e 135 0  de elevação à Cidade. 

Elizangela 5 ritos de O 	ira 
Secretária d 	e Ilhéus 

Avenida Brasil, n. 90, Conquista, Ilhéus-BA 1 CEP 45650-290 1 Fone: 73 3234-3500 
Página 1 6 
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D iário Oficial Eletrônico 
 Poder Executivo 

Ilhéus-Bahia 

Ilhéus, 17 de outubro de 2017— Diário Oficial Eletrônico—ANO III Edição n. 150, Caderno! 

Extrato do Contrato n °  07312017-S 
Contratante Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus 

Contratado(s) ITABUNA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
CNPJ: 08.679.15210001-74 

Objeto Constitui objeto do presente Contrato para a EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS 
EQUIPAMENTOS 	(CENTRAL 	TELEFÔNICA, 
APARELHOS TELEFONICOS E DE FAX). Processo 
Administrativo de número 1083012017. 

Vigência 16 de OUTUBRO de 2017 e término no dia 16 de 
OUTUBRO de 2018 

Valor Estima-se 	para 	este 	Contrato 	O 	valor 	Global 	de 	R$ 
203.280,00 (duzentos e três mil, duzentos e oitenta 
reais) e valor mensal de R$16.940,00 (dezesseis mil, 
novecentos e quarenta reais). PP02812017S 

Data de 16 de OUTUBRO de 2017 
Assinatura 
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