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ESTADO DA BAHIA 

ITUflÂ MUPlICIPÂL og RÃO IÈLIX: DO CORIRE 

CONTRATO DE SERVIÇOS 

Contrato de prestação de serviços que entre si fazem, o 
Fundo Municipal de Assistência Social, e a empresa 
Wellington Nunes Hipólito da Silva—Mo, na forma abaixo: 

'5 
sAõ FÉLIX DO CORIBt 

O Fundo Municipal 1e Assistência Social, do Município de São Félix do Coribe, entidade de 
ireitoPUblico inteno, com sede à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, sin.0, Centro - na 

cidade Süo FÓlix d4 Coribe, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n018.136.59410001-28, 

neste ato representêdo pela a Secretária Municipal do Desenvdlvimento Social, a Sra.Magda 
Leia Rocha And ade, brasileira, casada, portadora do CPF n0602.582.845-87,e 
Fkg.n006687400-41 SSP/DA, nomeada peio o Decreto Municipal n0939 de 03.01.2017, 
doravante denomin do CONTRATANTE, e a empresa Wellington Nunes Mipõlito da Silva—Me, 
inscrita no CNPJ n0  02.637.53W0001-98, lnsc.Mun.000.870.001/67, residente e domiciliada à Av. 
Brasil, 347, Jardim A érica - na cidade de Santa Maria da Vitória - BA, neste ato representado pelo 
o proprietário de igua nome, 29.9.402.22 SQPJP, ingerita no CNPJ Rob o n10.980.21510001-70, 
doravante denomin sida de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato mediante 
as cJusuIas e Gon1 içoea aeguintea; 

CLÁUSULA PRIMEI' A - DO OBJETO - Constitui objeto contratação de serviço gráficos visual na 
confecaço de faix is, plotage,m, bonner, adesivos impressão digital, papel de outdoor com 
impresào digital, o rtae, customiza90 de vestuários, entre outros, para a Secretaria de 
Assistência Social ? CRAS, na manutenção dos dos serviços públicos assistenciais deste 
município. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO - O serviço ora contratado ê oriundo da licitaçao, 
Pregão Presencial, PP032/2017, nos termos da Lei 8.666/93 e suas cominações posteriores. 

2.1 - O presente cortrato é celebrado com base na licitação retro citada, com regime de execução
por preço unitário, s4ardiriando-se nos termos da Lei n°  8.666/93 e suas cominações posteriores; 

CLÁUSULA TERCEjRA - DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, a CONTRATADA 
• perceberá a importMcia global de R$40600,O0(quarônta mile quinhentos reais), pelo o período ora 

contratado. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado até 30(trinta) dias, a contar 
da emissão da ordem de serviços, conforme medição, com apresentação documento fiscal atestada 
pela a Secretaria d$ Administração e Finanças, apresentando comprovantes das quitações dos 
efetivos encargos sotiais, atraves das certidões negativas Uo INW51  FQTN51  e Trabalhistas. 

4.1 - O prazo de pagamento ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer irregularidade 
apresentada nas fati, ras, somente voltando a fluir após as devidas correções. 

4.2 — A Prefeitura p Cera suspender qualquer pagamento, no todo OU em parte, na ocorrência de 
qualquer irregularida e na execução do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA QUINTA • DO REAJUSTE 
5.1 A CONTRATAN E, não quitando as faturas no seu vencimento, aerô çvnaieraa ina'impIerfle, e 
a ela será imputad uma muita de um décimo por cento (0,1°I) do valor do contrato por dia de 
atraso, decorrido ene a dafa dó nico da nadimpinaiâ é à ôfêtiva pâfjârnênto acrogeido de juros de 
mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. E será utilizado para correção das faturas 
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em atraso será utilizado o índice do 1(2P-M, divulgado pela FCV; 

5.2 Art.40 inciso XIV 
financeira dos valore 
parcela até a data do. 

5.3 - Art.55, inciso III: 
do reajustamento de 
obdgaç&s e a do efe 

5.4 - Qa 	ççgrra a 
pertinente, conforme 
reajustes dos preços 

li-lo 

e 
	x  

lo  

- Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'c" - critério de atualização 
a serem pagos, deste à data final do período de adimplemento de cada 

fetivo pagamento. 

o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade 
reços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das 
ivo pagamento; 

rav nQ paamentv dac parve(a, v ruajutu genú apUau pelo Endiçe 5c19rial 
ludido anteriormente, com base nos valores dos índices do mês de cada. Os 
ero calculados pela seguinte fórmula: 

Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

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

CLÁUSULA SEXTA 4 DA 
reajusta do& na arítda 

Ø Fundação Getúlio Vargas 
período ora contratado. 

li = índice de preço referente ao mês de reajustamento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de serviços, 
çlra, QU çQmpreie a cer reajutadQ; 

REVISÃO DE PREÇOS - Os preços inicialmente contratados poderão ser 
rto inferior a dome meses, ôanfarme índiaê da IPCÂ, divuIadó ôêla 

ou outro oficial, contrato: este termo de contrato não terá reajuste no 

6.1 a manutenção do lequilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão contratual, 
desde que acompanhada de comprovação da supervenlência de fato imprevisível, ou, se previsível, 
de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do 
Contrato; 

CLÁUSULA SÉTlM - DA FORMA DE EXECUÇÀO DOS SERVIÇOS - Os serviço êrô 
executados, com ent -gas parceladas, eia acordo a necessidade do Pundo Municii,al de Âssistencia 
Social, conforme obje, o acima mencionado. 

CLÁUSULA OITAVA 
meses, da seaulnte f 
podendo ser prorroga 

CLÁUSULA NONA - 
correrão no presente 

- VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de 08(oito) 
ruia: inici2ndo-se em 24.04.2017, e seu término estendendo até 31.12.2017, 
o nos termos do art.57, inciso II, da Lei n0 19; 

OTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente contrato, 
xorcícb por conta da dotação orçamentka: 
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06.01 - Secretaria cje DensenvrSocial Proj/Ativ 
Desenvolvimento aoCaI - EIemeflto:3,3.90.3-00 
(Fonte 00); 

oa.oz - Fundo Municipal de AsistOnçia aociaI - 
Assist. Social/ CRAS 1-' Elementq - 33.9039-00 - 
(fonte 28,29); 

CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITO E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10- DA CONTRATAt(TE 
10.1.1 Ter o direito de no maS utilizar os serviços da contratada caso o mesmo no cumpra o 
estabelecido no preséhte  contrato aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei n°8.666/93: 
10.1.2 Intervir na pretaçao dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condiç6e5 
previtoa na Lei n° 6.QQ(?a; 
10.1.3 Efetuar os paghmentos copforme medição mensal, pelos serviços executados de acordo com 

•
digpôgioõêr do pró ôntê eontrØto: 

10.1.4 Enviara contr-tada o docUmento comprovante de arrecadação competente toda vez em que 
ocorrer a retenção de mpostos sdbre a nota fiscal ou recibo de prestação de serviços; 
10.1.5 Modificar ou re cindir unHa eralmente o contrato nos casos previstos na Lei n08666193; 
10.1.6 A CONTRATA TE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, através do 
Fundo Municipal de A sistência Spcial: 
10.1.7 O presente co trato poderá sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei n° 8.666/93 e suas 
cominações posterior-s; 
10.2. DA CONTRATAII A 
10.2.1 A contratada, assiste o direito dê suspender, eventual ou definitivamente, os serviços 
contratados no caso •e descumprimento do pagamento das parcelas deste contrato, nos termos da 
Lei n° 8.666/93; 
10.2.2 Executar todos os serviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de preço, sob 
as penalidades da Lei n08.666/93; 
10.2.3 Exigir da contr-tante o cumprimento da legislação, bem como das orientações emanadas por 
esta, visando o suces, o da Admiristraç5o Pública Municipal; 
10.2.4 Assumir em ca áter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista e 
previdenciária; 
10.2.5 Emitir a nota scal e recio de quitação dos serviços, fazendo discriminar no seu corpo a 
dedução dos .  mposto suando exisido pela a contratante; 
10.26 Responder pelo cumprimdnto dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual a 
municipal, bem como asseguraros direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações 
estabelecidas por lei; 

n 10.2.7 A contratada não poderá ransferir, o todo ou em parte, a execução do objeto do presente 
contrato. 
10.2.8 A contratada observará o disposto no art.12, combinado com o art,13 da Lei n°8.078/90, 
dispõe sobre qualidadÊ dos serviços ofertados; 
10.2.9 - Fica estabeIcido que * CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, a 
execução do objeto d4ste contratd; 
10.2.10 Exigir a documentação de identificação do beneficiário, procedendo atendimento somente 
aos encamintiamentog e Iiberaçõs de serviços realizado pela CONTRATANTE e ou seus prepostos. 
42.2.11 Responsabil1zar-se pelo o atendimento de forma prioritária os beneficiários da 
CONTRATANTE, em special as solicitações dos serviços encaminhados. 

CLÁUSULA DÉGIMAFFRIMEIRAJ—  CONDIÇÕES DE HABILITAÇAO - A obrigação do contratado de 
manter, durante toda a execuço do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condicães d habilitnço e qualificação exigidas na licitação: 

- 2036 - Manut das Ações da Secretaria do 
- Outros 6erviçoa de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Froj(Ativ - 2.206 Manut. cio Qontro de Refer.çle 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, 
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CLÁUSULA DÉCIMÁ SEGUNDA- DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos termos do 
art.79 da Lei 8666/93 poderá ocorrer da seguinte forma: 

12.1 - amigável — por acordo entre às partes, reduzidas a termo no processo da Ucitacão, desde que 
riaja conveniência par1a Administração; 

Ádminstratk,a - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos 
incisos 1 a XII, XV1I, XVIII do art.78 da Lei n° 8.666193: 

12.3 - Judicial - nos termos da legislação processual; 

12.4 - assunço imedata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da Administraão; 

12.5 - ocupação e utitzação do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 
execução do contrato; necessários A sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta Lei: 

12.6 - execução da 9prantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das 
multas e indenizaçóe a ela devidos; 

12.7 - retenção dos 
Administração. 

réditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

  

12.8 - A aplicação dias medidas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da 
Âdministrao, cjue p4cler5 dar contnudade a obra ou ao serviço por execuçMo direta ou indireta. 

12.9 - É permitidoAdministraçav, no oao de conçoruata do contratado, manter o contrato, 
podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 

12.19 - Na hipótese d inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do 
Minitro de Estado co petente ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso. 

•
12.11 - A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu critério, 
aplicar a medida previ ta no inciso 1 deste artigo. 

ÇLAUaULA DCIMATRGDRA — DA INtXGUÇAO — A Inexecuçao total ou parcial do contrato 
gua rci 	, com ar cónseciuências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, 

prodlspe no Âr+.77 d4 Lei n0  ÔMflJÔ. e suas comnaçes; 

13.1 - o não cumprimE nto de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

13.2 - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

113, a lentidão do s u cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da obra, dd servi?o  ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

13.4 - o atraso injustifibado no início da obra, serviço ou fornecimento: 

obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 13,5- a paralisação d 
Administração; 
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13.8 - a 9ubcontratâco tôtl ou parcial do seu objeto, a assodaçao do contratado com outrem, a 
cessão ou transferênqia, total ou parcial, bem como a fusão cisão ou incorporação, não admitidas no 
edital e no contrato; 

13.7 - o desatendime4ito das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua exêcu5o, assim como as de seus superiores; 

13.8 - o cometimentoreiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do l  do art. 67 desta 
Lei; 

- a dooretaçao do falCncia ou a instauração de insolvência civil: 

13.10 - a dissolução dia sociedade ou o falecimento do contratado; 

•
13.11 - a alteração soial ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 
a execução do contrato: 

13.12-razões de in 
determinadas pela m 
e exaradas no proces 

eresse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
xima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante 
o administrativo a que se refere o contrato; 

13.13 - a supressão, [por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor ihicial do contrato além do limite permitido no § 12  do art. 65 desta Lei' 

CLÁUSULA DCIMj QUARTA - DO CASO OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas 
clúusulas e nas dispoeições contidas na Lei 6.660193, inclusive os casos omissos; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, 
fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atrao injustifiesdo no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 100/0 

(dez por cento) do val?r  contratado. 

15.1 - Em caso de iexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprirnento de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos 
do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 

15.2 - advertência; 

15.3 - multa de 10% ( 

15.4 - suspensüo 1 
Adminiblraçao por pra 

15.5 - declaração de 
perdurarem os motivo 
própria autoridade quc 
a Rdministraçao pelos 
no inciso anterior, 

az por cento) do valor do contrato, 

mporúria de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
o no superior a Z (dois) anos e, 

nidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
aplic1ue a penalidade, que será cuncecliçia sempre que a contratada ressarcir 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

CLAUaULA DGllW 
executado fielmente 

SEXTA • DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser 
elas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas nos 
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Arte. 69 a 71 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa Mana 
da Vitória - A, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando as 
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem justos P  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 - 	, 24 de abril de 2017. 

Magde Leia WihAndrade 
SecmtVla Mun. de Debeny, 6%iI 

Fundo 	 Social 
Contratante 

Wellington Nunes Hipólito da Silva—Me 
Contratada 

Testemunhas: 1- 

2 

e 

gt4 
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