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ONTRATO DE SERVIÇOS

Contrato de serviços, que entre si fazem, o Município
de So Félix do Coribe, e a empresa VR Informática
Ltda, na forma abaixo:

o

O MUNICIPIO DE Ão FÉLIXJDO CORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede à
Avenida Luiz Eduar10 Ma9athaes, s/n.0 , na de cidade Co rMix dó Coribe, Estado da Bahia,
inscrito no GNF'J s4b o n° 1.430.951/0001-30, neste ato representado pelo o Prefeito o
Sr.Jutaí Eudeç Ribeira Ferreira, brasileiro, solteiro, portador do ÇPF n07a2.014.495-721
residente nesta, doPavante derominado CONTRATANTE, e a empresa VR Informática Ltda,
inscrita no CNPJ n0f2.531.562000168, domiciliada à Rua Pedro Coelho, 200A, Sambaíba na cidade de Santa Maria da yitÓria - BA, CEF:47.640, neste ato representado pelo o sócio
o Sr. Vangles Gasdues, portaIor do Rg. 15.558.475-3 SSFISP, doravante denominado de
CONTRATADO, reolvem cel+brar o presente contrato mediante as cláusulas e condições
seguintes:
GLAU3ULA FRINIdIRA DO ODJTQ - Con6titui objeto contrata?ào de serviço tiragem de
cópias xerogrMicasj de doeu njentos, recarga de cartucho e toner, conserto de impressora
HP85A, 3SA, 6ÕSÂ, ggÃ,Â.11gg,4g12, [POPJ 1—299,966,276, Snun 02860A, na
manutenção dos
rviços
púIicos administrativos e da escolas do ensino básico deste
município.
CLÁUSULA SEGUNDA - Dk VINCULÂÇÃO - O serviço ora contratado é oriundo da
dispensa de licitação, DLO37/O17, nos termos do art.24, inciso II, da Lei 5.666/93 e suas
cominações posteriores.
2.1 - O presentei contrato é celebrado com regime de execução por preço unitario,
uI?orcIinancIo-se n termos la Lei n° 8.666/93 e suas cominaçóes posteriores:

o

CLÁUSULA TER4EIIt& VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, o
CONTRATADO P
ffiG1 de R$5.100,00(cinco mil e cem reais).
eáilrri&
3.1 - O valor do
colitrato ó dicriminado da seguinte forma:
a) Custo dos serviços
no valo de R$3.060,00; 60%.
b) Custos diretos d indiretos n valor de R$2.040,00; 40%.
CLÁU6ULA QUA TA - DO PAGAMENTO - O pagamento mensal conforme medição, na
entrega de parte j os serviçQs, com apreôontaçao dv çIççumçntQ fiscaI atestada pela a
Secretaria de RUm istraçao q Finan9as, nas oondi9oes estipuladas:
4.1
prazo e pagam4nto ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer
irregularidade
aprn entada n s faturas, somente voltando a fluir após as devidas Qorreções.
-o

1

4.2 - A Prefeitu poderá uspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na
ocorrôncia de qual uer irregu aridade na execução do objeto deste contrato;
CLÁUSULA QUUÍ A - DOR AJUSTE
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5,1 A CONTRATP$ITE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada
inadimplente, e a elp será imputada uma multa de um décimo por cento (0, 10/.) do valor do
contrato por dia d atraso, decorrido entre a data do início da inadimplência e o efetivo
pagamento acresci de juros de mora numa taxa gevmõtriça de um por cento (1 %) ao mCa.
E seráutilizado p4ra correção das faturas em atraso será utilizado o índice do IFO-A,
divulgado pela FGV,f ou outro oficial;
5.2

Art.40 inçiso 41V - Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'C" - critério de
atualização flnance?ra dos valores a serem pagos, deste à data final do período de
adimplemerito de cada parcela até a data do efetivo pagamento.
9.2 - Art.55, incisolIl: - o preço e as condi?ões de pasamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data
do adimplemento ds obrigações e a do efetivo pagamento;
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5.4 - Caso decorra »traso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice
setorial pertinente, jonforme aludido anteriormente, com base nos valores dos índices do
mês de cada. Os rejustes dos preços serão calculados pela seguinte fórmula:

Ônde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
lo = índice de preço verificado tio mês do orçamento ou
proposta
li = índice de preço referente ao mês de reajustamento

1

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

CLÁUSULA SEXT4 - DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços são fixos, no período ora
contratado.
6.1 a manutenção cequilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão
contratual, desde ue acompanhada de comprovação da supereniência de fato
imprevisível, ou, se rovisivel, de GoneRuonvia incaloulveis, bem como de Uemonatraç30
analítica de seu impacto nos custos do Contrato;
CLÁUSULA SETIM - DA FORMA DE EXECUÇÀO DOS SERVIÇOS - Os serviços serão
executados nas inst' lações da contratada, conforme endereço acima.

CLÁUSULA OITAVA

- VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de
90(noventa)L dias, d seguinte forma: iniciando-se em 03.04.2017, e terminando em
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03.07.2017, ou teta execução do mesmo, ou ainda, podendo ser prorrogado nos termos do
art.57 da Lei n0805 /93,
CLÁUSULA NONA- DOTAÇÂ LO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente
contrato, correrão n4 presente xercício por conta da dotação orçamentária:
4.01 - Secretaria d& Educaçãc Proj/Ativ 2.009 - Manut. das Atividades do Ensino Básico lemento:3.3.90.36-0p - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física (fonte 01,04);
4.02 - Secretaria Ie Eciucaç o, Proj/Ativ 2010 - Manutenção do Ensino Fundamental 1emento:3.3.90.36-0 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física (fonte 19);
4.01 - Secretaria de Educaçao Proj/Ativ 2008 - Manut.das Atividades do Ensino Infantil
Elemento:3.3.90.360 - Outro Serviços de Terceiros Pessoa Física (fonte 01);
07.01 - Secretaria C Obras P oj/Ativ - 2025 - Manut das Ações da Sec.de lnfraestrutura Elemento: 3.5.90.3d -00 - Outr. s Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica(fonte 00);
08.01 - Secretaria 4e lndúst.0 'm e Turismo Proj/Ativ - 2026 - Manut Ativid da Secretaria Elemento: 3.3.90.39f00 - Outri s Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (fonte 00);
oe.oi - Secretaria (Se Agriculi ra e Meio Ambiente rrojfAtiv - 2013 - Manut das Ações da
Secretaria - Eleme o: 3.3.90. .9-00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (fonte
00);
13.01 - Secretaria c a FaZerId. Municipal Proj/Ativ - 2051 - Manut das Ações dos Serviços
da SEMEAZ - Ele ente: 3.3. 10.39-00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
(fonte 00);
CLÁUSULA DClrd a. - DIREI OS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
10-DA CONTRATA:1'1TE
10.1.1 Intervir na restação os serviços ou interromper a sua execução nos casos e
condições provistos ha Lei no s 668/93;
10.1.2 Efetuar os pauamentos dpvidos à contratada pelos $erviçQ execut@ctvs de aevrdo
com as disposições fio present contrato;
10.1.3 Enviar à confratada o d cumento comprovante de arrecadação competente toda vez
em que ocorrer a re4nção de 1 postos dos serviços;
10.1.4 Modificar o(i rescindi unilateralmente o contrato nos 06506 previstos na Lei
n°5666(93:
10.1.5 Responsabilizar-se pela emissão de ordem de serviços em cumprimento do presente
contrato;
10.IM Pesponsabflar-se pela a fiscalização da execução do objeto deste contrato através
cia Secretaria que ekiitir a resp otiva ordem de serviços;
102 DA OONTIATIDA
102.1 Desempenbra os ser aços enumerados na clausula primeira com todo zelo, e
honestidade, observ'tda a legis ação vigente;
10.2.2 Executar todos os servi os objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de
preço;
10..3 Exigir da conatante o 4impdmento da legislação;
10.2.4 Assumir em paráter exôlusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil,
trabalhista e previdnciária;
lQ,Z.C5 Emitir a noa fiscal e recibo de quitaçao da prestaçao dos serviços fazendo
discriminar no seu cqrpo a dedução dos impostos;
10.2.G PesponsabiIiar-se pela nf rega dos servQos medata;
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10.2.7 Responsabilizar-se pela divulgação de matéria, exclusivamente alusiva ao objeto deste termo
de contrato;
10.2.8 Responsabilizqr-se pela a observação da legislação que rege a espécie;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — CONDIÇÕES DE }-IARILITAÇÂO - A obrigação -do
o do contrato, em compatibilidade com as
confrafado de mancer, duranig toda a execução
obrigações por ela ssumidas i todas as condições de habilitação e qualificação exigidas fl2
licitação;
CLÁUSULA DtCUÂ SEGUNDA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos
termos do art.7$ da'Lei 6666/93, poderá ocorrer da seguinte forma;
12.1 - amigável — por acordo entre ás partes, reduzidas a termo no processo da licitação,
desde que haja con eniência Iam adminitração;

19

Administrativ- - por atc unilateral e escrito da administração nos casos enumerados
nos incisos 1 a XII, VII, XVIII co arf.78 da Lei n0 8.888/9;
12.3 — Judicial — no termos dai legislação processual;

12.2 -

12.4 — assunção imrdiata do o 'jeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato própria da Admi istração;
12.5 - ocupaç5o
utiUzaç
do local, ;nstalaç6es, equipamentos, material e pessoal
empregados na exq tição do ontrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V
do art. CO cle6ta Lei
12.6 - execução da :.arantia cc ntratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores

das multas e indeniações a ei devidos;
12.7 - retenção dost créditos d?correntes do contrato até o limite dos prejuízos causados
Administração.

o

12.8 - A aplica.jAo kias medid

previstas nos incisos 1 e II dete artigo Voa a çrittrio da
Administração, que; poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou

irdirêta.

12.9 - Ë permitidd} à Adminitração, no caso de concordata do contratado, manter a
contrato, podendo *sumir o c4ntrole de determinadas atividades de serviços essenciais.
12.10 - Na hipÓtese do incis li deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorizaçao

expressa do Ministr de Estadp competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme

ocaso.
12.11 — A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu
critério, aplicar a mqdida previ$a no inciso 1 deste artigo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIfrÂ - DA INEXECUÇÃO - A Inexecução total ou parcial do
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contrato enseja a 4a rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento,redi4põe no Art77 da Lei n° 8.666/93, e suas cominações;
13.1 - o nao cumpriiiento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
13.2 - o cumprimen4o irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
13.3 - a lentidão 4 0 seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impvsibiliad
GQIiGIUaQ da obra, do QQrViçQ OU do fornQoimento1 nos pra;o
estipulados;
13.4- o atraso injus4ificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

•

12.6 - a paraliraçãè da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicação à Ad1inistração;
13.6 - a subcontra3pão total ou parcial do seu objeto, a associa9ao do contratado com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incarrorncão, não à Jmitidnnno êditâi ê no contrato:
13,7 - o desatendiriento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscazar a sua execução, assim como as de seus superiores;
13.8 - o cometimeniL reiterado de faltas na sua execuçao, anotadas ria forma do § 1do art.
67 desta Lei;
13.9-a decretaçao4ie falência ou a instauração de insolvência civil;
13.10 - a dissoluçâcda sociedade ou o falecimento do contratado;

13.11 - a alteração frocial ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
• prejudique a execu4âo do contrata;
13.12 - razões de irtteresse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
detërminadas pela náxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato:
1113 - a 5UPFCW¥ por parto da Adminiôtraçõo, do obraa, 6OFYIÇO6 ou oompraa1
acarretando moditiqa9ao do valor inicial do contrato além do limite permitido no 5 i do art.
65 desta Lei;
CLÁUSULA DtCIP4A QUARTA DO CASO OMISSO • Este contrato regular-se-á pelas suas
cláusulas e nas disposições contidas na Lei 2.9 88105, inclusive os casos omissos;
CLÁUSULADÉClFA QUINTA .- DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 86 da Lei n.
6,QOQI9, fica estipJlado o peroentual de Q,5%, (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a
título de multa de triora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste
contrato, ai6 o Iimit1 de 100/. (6ê2 1s6r Õéhtô) da vMar eôttrntMô.
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15.1 - Em caso de iffexecuçao total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
qualquer das condi,oes avençadas, a contratado ficará sujeita às seguintes penalidades
da Lei n. 2.999191
nos termos do ad.

7

15.2 - advertência;

15.3 - multa de 100/ (dez por cento) do valor do contrato,
1,
15.4 - suspensão 3mporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por azo não superior a 2 (dois) anos e,
15.5 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurard1'n os motivos determinantes da punição ou até- que seja promovida a
reab)lita?ào perant$ a própria autoridade cjvo aplique a penalidade, que §era concedida
sempre que a conkatado ressarcir a Administração pelop prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo dj sanção aplicada com base no inciso anterior.
1

p

CLÁUSULA DÉQII4 SEXTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato devera ser
executado fielment9 pelas partes, ficando ciente a CONTRATADO das estipulações contidas
nos Arts. 69 a 71 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DCUS4A SÉTIMA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de

Santa Maria da Vitótia - BA, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato,
renunciando as partJeor
s a qualquer outro, por mais privilegiado qu goja.
E, por estarem jusos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02
(duas) vias de igual
e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.
São Féli

õ [clix do Goribe
ta

o

Ltd a
o
Testemunhas: 1-
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