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ONTRATO DE SERVIÇOS 

Contrato dê serviços, que entre si fazem, o Fundo 
Municipal de Assistência Social, e a empresa VIR 
Informática Lida, na forma abaixo: 

O Fundo Municipal de Assistêr 
Direito Público internp, com sed 
São Félix do Coribe4Estado da 
representado pela a[Secretária 
Andrade, brasileira, fasada, por 
nomeada pelo o Decreto M 
denominado CON1ATANTE, 
n002.931.98210001-8 , domicilia 
Maria da Vitória - SÁW   CrP:47.6 
portador do Rg. 15'58.4753 
celebrar o presente  )ntrato me 

cia Social, do Município de São Félix do Coribe, entidade de 
e à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, Centro - na cidade 
Bahia, inscrita no CNPJ sob o n96.136.594/0001-26, neste ato 
Municipal do Desenvolvimento Social, a Sra.Magda Leia Rocha 
adora do CPF n0802.582.845-87, e Rg.n006687408-41 SSP/A, 
unicipal n0939 de 03.01.2017, residente nesta, doravante 

e a empresa VR Informática Ltda, inscrita no CNPJ 
da à Rua Pedro Coelho, QOOÁ, Sambafba - na cidade de Santa 
$0, neste ato representado pelo o sócio o Sr. Vangles Gasques, 
SSP/SP, doravante denominado de CONTRATADO, resolvem 
fiante as cláusulas e condições seguintes: 

  

CLÁUSULA l'RIMFI»Â - DOPJETO - Constitui objeto contratação de serviço tiragem de 
cópias xeroyráficas de documer»os, recarga de cartucho e toner, conserto de impressora HF6, 
CN31QIVHDV, 12A! EPSON L75, na manutenção dos serviços públicos assistenciais deste 
município. 

CLÁUSULA SEGUMbA - DA \INCULÂÇÂO - O serviço ora contratado é oriundo da dispensa 
de lidfaço, DL07404 7. nos frmos do arf.4, ndso II. da Le 9.99J e suas comnaçes 
posteriores. 

2.1 - O presente cont 
se nos termos da Lei 

ato  é celebrado com regime de execução por preço unitário, subordinando-
n0  8.888/9 e suas cominaç6es posteriores; 

MA - D VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, o 
berá a imilortância  global de R$1 .000,0O(hum mil reais). 

CLÁUSULA TERC 
CONTRATADO per 

  

3.1 — 0 valor do conffato é discrfrninado da seguinte forma: 
A) Cutó do@ aêrvió no valor d PG00,00: 900/.- 
h) 

0%
b) Custos diretos e indiretos no Mor de R$400,00; 40%. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO — O pagamento mensal conforme medição, na 
entrega parcelada, com apresôntação do documento fiscal, atestada pela a Secretaria de 
Administração e Finanças, nas $ndiçôes estipuladas: 

4.1 - O prazo de pagamento fidará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer irregularidade 
apresentada nas fatitasi  somente voltando a fluir cipós as devidas corroçoes. 

41 — O Fundo Munkipl dg Aggigt@nci Socigi podorá upondr quglqugr gggmanto, no todo 
ou em parte, na ocorgencia de qaIquer irregularidade na execução do objeto deste contrato; 
CLÁUSULA QUINTt4 - DO REALJUSTE 
5.1 A CONTRATA TE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
inadimplente, e a el será imputada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do 
contrato por dia de atraso, dlcorrdo  entre a data do início da inadimpl&ncia e o efetivo 
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pagamento acrescidb de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. E 
será utilizado para correção das faturas em atraso será utilizado o índice do IPC-A, divulgado 
pela FGV, ou outro óticial; 

5.2 Art.40 inciso XIV - Condições de pagamentos, prevendo: alínea o" - critério de atualização 
financeira dos valores a serem pagos, deste â data final do período de adimplemento de cada 
parcela até a data dçefetivo pagamento. 

5.3 - Art.55, inciso j III: - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do roajuctamento 4o preços, os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 

5.4 - Caso decorra atraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice 
setorial pertinente, conforme aludido anteriormente, com base nos valores dos índices do més 
de cada. Os reaiustr  dos preços serão calculados pela seguinte fórmula: 

Onde: 

  

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo = Índice de preço verificado no mês do orçamento ou 
proposta 

li = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de serviços, 
obras, ou compras a ser reajustado; 

CLÁUSULA SËXT - DÁ REVISÃO DE PREÇOS - Os preços são fixos, no período ora 
contratado. 

6.1 a manutençao qo equilíbrio econÔmico financeiro do Contrato poderá admitir a reviaao 
contratual, desde qu acompanhada de comprovação da supervenlóncia de fato imprevisível, 
ou, se previsível, deconsequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos custos do Contrato; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DÁ FORMA DE EXECUÇÀO DOS SERVIÇOS - Os serviços serão 
executados nas insta ações da contratada, conforme endereço acima. 

CLÁUSULA OITAV4 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de 
90(noventa) dias, da seguinte fcrma: iniciando-se em 03.04.2017, e terminando em 03.07.2017, 
ou total execução dmesmo, ou ainda, podendo ser prorrogado nos termos do art.57 da Lei 

CLAUSULA NONA 'E- DOTAÇAO ORÇAMENTARIA - As despesas decorrentes do presente 
contrato, correrão noj presente exercício por conta da dotação orçamentária: 
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06.01 - Secretaria de Densenv.Social Proj/Ativ - 2036 - Manut das Ações da Secretaria do 
Desenvolvimento gdbial - rleriento:s .0ÔS-00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica (Fonte 00,29); 
00.02 - Fundo Munioipal de Aeolatençia §oçial - Pruj(Ativ - 2IZQ8 Manut. do Centro de Refer.de 
Assist. Social/ 	- Elemeito - 33.90.39-00 - Outros Servi?os  de Terceiros - Pessoa 
Jurídica, (fonte 28,29); 

CLÁUSULA DtCI1V14 - DIREI4S E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10- DA CONTRATANTE 
10.1.1 Intervir na pr$taçâo dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na Lei n° 8.66/93; 	1 
10.1.2 Efetuar os paamentcs devidos A contratada ,eIos serviços executados de acordo com 
as disposições o prgsenfe contrato; 

•
1Q.1.a Enviar a vntrtada o documento comprovante de arrecadaao competente toda vez em 
que ocorrer a reteny4o de impostos dos serviços; 
10. 1.4 Modificar ou r*sdndir 	lera mente o contrato nos casos previstos na Lei n°8888/93; 
10.1.5 ResponsabiIiar-se pela emissão de ordem de serviços em cumprimento do presente 
contrato; 
10.1.6 Responsabiliihr-se pela a fiscalização da execuço do objeto deste contrato através do 
Fundo Municipal de Assistência Social deste município; 
10.2 DA CONTRATADA 
10.2.1 Desempenhará os seriiiços enumerados na cláusula primeira com todo zelo, e 
honestidade, observda a iegisl4ão  vigente; 
10.2.2 Executar todo 4 os serviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de preço; 
10.2.3 Exigir da conttante o cumprimento da legislação; 
10.2.4 Assumir em1caráter exclusivo,  tecla e qualquer responsabilidade de natureza civil, 
trabalhista e previderciária; 
10.2.5 Emitir a nota fscal e recil?o  de quitação da prestação dos serviços fazendo discriminar no 
seu corpo a deduçad doa impoaoa; 
10.2.6 Responsabili r-se pela a entrega dos serviços imediata; 
10.2,7 Responsabili r-se pela observação do disposto no art.12, combinado com o art.14 da 

• Lei n08.078/90, dispo 9 sobre qu lidade dos produtos e serviços ofertados; 
10.2.8 Responsabiliz r-se pela entrega dos serviços parcelados de acordo a necessidade da 
contratante; 
10.2.8 Responsabiti ar-se pela garantia dos serviços ofertados não inferior a âNirinta5 das a 
contar do recebimento dos mes os; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIk4 - CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO - A obrigação do 
contratado de mant,r,  durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela ssumidas, todas as condições de habilitaçeo e qua!ificaçao exigidas na 
licitação; 

CLÁUSULA DEC%q SEGUNDA DA R5c16A0 - A resclsao do presente contrato, nos 
lermos do art.79 da Lei 2888/93J poderá ocorrer da seguinte forma 

12.1 - amigável - p4 acordo er*re às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniênca para adnjinistração: 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 09a28a3a-1cd1-4752-b1be-4b0cd768fb84



PRE 
ti ESTA90 DA BAHIA 	 -- 

EITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX• DO CORIBE ÂdtLlxDÕsRlnE 
n 

12.2 - Administrativa, - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos 
incisos 1 a XII, XVII, XVIII do art.78 da Lei n° 8.666/93; 
12.3 - Judicial - nos termos da legislação processual; 

12.4 - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da Administràção; 

ocupação e utIização do local, instalações, equipamentos, material e pessoa; empregados 
na execução do confrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta 
Lei; 

12.6 - execução da êrantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das 
multas e indenizaçô4 a ela devidos; 

12.7 - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração. 

12.8 - À aplicação Sas medidas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da 
Administração, que poder dar çontinujçjaçje A obra OU ao serviço por eXecuçãO direta ou 
indireta. 

12.9 - É permitido A Administração, no caso de concordata do contratado: manter o contrato, 
podendo assumir o Controle,  de determinadas atividades de serviços essenciais. 

12.10 - Na hipótese éo inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa 
do Ministro de EstadÇ competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso. 

12.11 - A rescisão le que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu 
critério7  aplicar a me$?ida  prevista no inciso 1 deste artigo. 

•

CLÁUSULA bÉClrvf TERCEIRA - bA INEXECUÇÃO - A lnexecuço total ou parcial do 
contrato enseja a sa rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 
regulamento, predisjõe no Art.77 da Lei n° 8.666/93, e suas cominações; 

13.1 - o não cumpri 'dnto de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

13.2 - o cumprimentd irregular de cláusulas contratuais, espeeificaçâes, projetos e prazos: 

- 	IntiQ Uv $u 9umprimem19i  lvwiUv e AUminitrçv íà çgmprçyçtr 
da conclusao da obra, do servi90 ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

11 

13.4 - o atraso injustÇficado no início cia obra, serviço ou fornecimento; 

13.5 - a naraIiacãoj da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Admnistração; 

15.8 - a subconfrafaco total ou pardal do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessao ou transferncia, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidaa no edital ano  ountrato; 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 09a28a3a-1cd1-4752-b1be-4b0cd768fb84



11 

 

  

ESTADO DA BAHIA 

EITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

  

SÃO rtux Do cornn PREI 

   

     

13.7•o desatendir( 
acompanhar e tiscali; 

13.8 - o cometimente 
desta Lei; 

ento das determinações regulares da autoridade 
:ar a sua execução, assim como as de seus suppriores; 

reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma 

designada para 

do § 12  do art. 67 

13.9 - a decretação1e falência ou a instauração de insolvência civil; 

13.10 - a dissolu?â41a sociedade ou o falecimento do contratado; 

13.11 - 2ltrnçc Ôi2l ou 2 modiflêoô dá finlidndõ au dá égtruturâ dá êmrn, au 
prejudique a execuç10 do contrato; 

•

13.12 - razões de inferesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a .que está subordinado o 
contratante e exaradp no processo administrativo a que se refere o contrato; 

13.13 - a supressão,} por parte da Administração, de obras serviços ou compras, acarretando 
modifiçaço cio vaIorfiriicial do contrato alem do limite permitido no 5 P do art. C5 desta Lei; 

CLÁUSULA DC1Mk QUARTA DO CASO OMlCO - Este contrato reulnr-se-é pelas suas 
cláusulas e nas dÍsqsiões contidas na Lei 5.666/93, inclusive os casos omissos: 

CLÁUSULA DÉCIM'bL QUINTA - DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 86 da Lei n. 
8.686/93, fica estipuldo o percentual de 0,5% (meio pôr cento) sobre o valor inadimplido, a título 
de multa de mora, p*r  dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o 
limite de 10% (dez p4r cento) do valor contratado. 

1.1 - m caso de execuçao total ou parcial do pactuado, cm raQo do deacumprimento de 
qualquer das condiççes avençadas, a contratado ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
lermos do art. 87 da Lei n. 2.89G192: 

o 15.2 - advertência; 

15.3 - multa de 10% dez por cento) do valor do contrato, 

15.4 - suspensão tpmporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por Ptzo  não superior a 2 (dois) anos e, 

15.5 - declaração le inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Qnqunrn rrnrdurnrniyi ar. motivon dtorminrnitog dn punião ou tÓ qu goj promovida a 
reabilita ço perante 3 própria autoridade que aplique a penalidade, que serU concedida sempre 
que a contratado reØarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada m base no inciso anterior. 

CLÁULJLÂ bÕlM,k ÊXTÁ - D,&ÊXCUCÂÕ bÓ CÔWTPÁTO - ste contraio deverá ser 
executado fielmente'  elas partes, ficando ciente a CONTRATADO das estipulações contidas nos 
Arts. 69 a 71 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa 
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Maria da Vitória - BA, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

por estarem justd e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas)  
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

São Félix do Coribe - BA, OJe abril de 2017. 

Magda Letí&haAfldtOdO 

Fundo Mun. de AssiB$cWEocial 
Contratante 

Testemunhas: 1- 

2 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 09a28a3a-1cd1-4752-b1be-4b0cd768fb84


