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CONTRATO DE SRVlCÕ

N°

Contrato de prestação de serviços, que entre si fazem o
município de 95o Félix do Coribe, e a empresa

Wellington Nunes Hipõlito da Silva—Me, na forma abaixo:
o MUNICiPI0 DE SÃO FÉLIX DO CORISE, entidade de Direito Público interno, com sede á Avenida
Luz Eduardo Magalhã es, s/n.6, na de cidade São Félix do Coribe, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ

sob o n° 16.430.951110001-30, neste ato representado pelo o Prefeito o Sr.Jutaí Eudes Ribeiro
Ferreira, brasileiro, pçrtador do CPF n0782.614.495-72, doravante denominado CONTRATANTE, e a
empresa Wellington. Nunes Hipólito da Silva—Me, inscrita no GNPJ n° 02.537.53210001-98,
lnsoMun.000.670.001167, residente e domiciliada à Av. Brasil, 347, Jardim América na cidade de
Santa Maria da Vitóriá BA, neste ato representado pelo o proprietário de igual nome, Rg.5.408.236
SFIFE, inscrita no ÓNFIJ sob o n-1 0.980.21510001-70, doravante denominada de CONTRATADA,
resolvem celebrar o piesente contrato mediante as clausulas e condições seguintes:
-

-

t CL4UCULÂ PPlMrlrlA Dó órrtõ ConsBfu objeto confrafaço de serviço gráficos visual na
confecação de faixás, plotagem, bonner, adesivos impressão digital, pape) de outdoor com
impresao digital, ca azes, cutomização de vestuários, entre outros, para a Secretaria de
Educação, Escolas Agnelo Braga, Leônidas de Araújo Castro, Rosilda Freire, CMEI
Centro
Municipal do Ensino lÀfantil, Eugênio Lira, Adalgisa Borges, São Félix, e demais unidades escolares,
-

-

-

na manutenço dos s4rvios públicos do ensino básico e deste município.

CLÁUSULA SEGU4A

-

DA VINCULAÇÃO

-

O serviço ora contratado é oriundo da licitação,

Pregao Presenciei, P102/2017. nos termos da Lei 8.666/93 e suas cominaçôes posteriores.

2,1 Q presente çontFato O celebrado com base na Iioitaçao retro citada, com regime de execução
por preço unitário, su9ordinando-se nos termos da Lei n° 6.666/93 e suas cominações posteriores;
-

CLÁUSULA TERCElA DO VALOR Pela execução do objeto deste contrato, a CONTRATADA
perceberá a importãrcia global estimada de R$123.500,00(cento e vinte e três mil e quinhentos
-

-

reais);

CLÁUSULA QUART4 00 PAGAMENTO O pagamento será até 30(trinta) dias, a contar da
emisaQ da requisiçap, conforme medição, com apresentação documento fiscal, atestada pela a
$eçretrta de AUminitraçao o Finanças, apresentando comprovantes das quitações dos efetivos
encargos sociais, certidões negativas dó INSS, FGTS, e Trabalhistas.
-

4.1

-

O prazo de paamento ficara suspenso na ocorrência de erro ou qualquer irregularidade

-

apresentada nas faturs, somente voltando a fluir após as devidas correções.

42 A Prefeitura podiera suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na ocorrência dê
qualquer irroguIridadÓ na execuç3o de objeto deste contrato;
-

CLÁUSULA QUINTA!. DO REAJUSTE

5.1 A COMTPÂTÂMT. ri5o qufardo as fatures no seu vencimento, será considerada inadimplente, e
a ela será imputada '(ima multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do contrato por dia de
atraso, decorrido entra data do início da inadimplência e O etetivç paganiento acrescido de juros cio
mora

numa taxa georrêtrica de um por cento (1%) ao mês. E será utilizado-para correção das faturas

em atraso será utilizado o índice do ICP-M, divulgado pela FGV;
5.2 Art.40 inciso XIV 1— Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'c"

-

critério de atualização
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financeira dos valores a serem pagos, deste
parcela até a data do fetivopag4mento.

a
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data final do período de adimplemento de cada

5.3 - Art.55, inciso Ill;}- o preço e s condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade
do reajustamento de reços, os q-itérios de atualização monetária entre a data do adimplemento da
obrigações e a do efetivo pagamnto;

5.4 - Caso decorra atraso no paamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo indico setorial
pertinente, conforme àludido antériomionte, com base nos valores dos índices do mês de cada. Os
reajusfes dos preços Àero caIcuIdos pela seguinte fórmula:

Onde:
Valor da parcela de reajustamento procurado
ló = Índice de preço verificado no más do orçamento
proposta

ou

Ii = 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 SEXTA - DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços inicialmente contratados poderão ser
reajustados, no perí4do no inferior a doze meses, conforme índice dc IPQA, divulgado pela
Fundação Getúlio Vagas, ou oitro oficial, contrato: este termo de contrato não terá reajuste no
período cm contmtad4.
6.1 a manutenção do quilibrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão contratual,
desde que acompanh da de comprovação da superveniência de fato imprevisível, ou, se previsível.
de consequências inc Iculáveis, Idem como de demonstraç5o analítica de seu impacto nos custos do
Contrato;
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE EXECUÇÀO DOS SERVIÇOS - Os serviços serão
executados, corri en ovas parcIadas, de acordo a flece5aidado da gduçac ççnfçrmç oDjoto
acima mencionad'b.
CLÁUSULA OITAVA }- VIGENCI4 DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de W(oito)

meses, da seguinte fqrma: iniciaijdo-se em 24.04.2017, e seu término estendendo até 31.12.2017,
podendo ser prorrogado por iuqis e sucessivos períodos, nos termos do art.57, inciso II, da Lei
n°8666/93;

CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente contrato,
correrão no presente exercício poi4 conta da dotação orçamentária:
4.01 - Secretaria de ducaçáo -4 Proj/Ativ 2007- Manutenção dos Serv. Administrativos - Sôo. da
Educação - Elemento- 2.5.90.90.00 - Outros Servços de Terceíros - Pessoa Jurídica (fonte 01);

a,
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4.01 - Secretaria dej Educação - Proj/Ativ 2.009 Manutenção dqs Atividades do Ensino Básico Elemento - 3.3.90.39.O - Outros Servi9os de Terceiros - Pessoa .Jurídica (fonte 01,94);
04.02 Qecretaria de Educação — FrojlAtiv — 2010 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDES
40% —Elemento - 3.ã90.39.00 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, (fonte 19);
04.04 Fundo Municipal de Cultura - ProjlAtiv — 2061 - Manutenção do Fundo Municipal de Cultura —
Elemento - 3.3.90.39.0 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, (fonteQO);
04.04 Fundo Municip 1 de Cultura — ProjlAtiv — 2018 — Realização de Eventos, Cívicos, Culturais e
Religiosos — Element - 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, (fonte 00);
GLAUULA DGllVl&— DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES!
10-DA CONJTPÂTAI'tlt
10.4.1 Ter o direito de no mas utilizar os serviços da contratada caso o mesmo no cumpra o
estabelecido no presébte contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei n08.666193;
10.1.2 Intervir na pretação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições
previstos na Lei n° 8.66I93;
10.1.3 Efetuar os pagamentos conforme medição mensal, pelos serviços executados de acordo com
as disposições do preente contrato;
10.1.4 Enviar a contrtada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em que
ocorrera retenção de'mpostos sobre a nota fiscal ou recibo de prestação de serviços;
Iô.l. Modfcar ou re*cindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n08666/93;
10.1.8 A CONTRATA, TE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, através da
Secretaria de EIucaçq;
10.1.70 presente contrato poderá sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei n° 6.666193 e suas
cominaçôes poste, s,
10.2 DÁ CONTRATÁGÁ
10.2.1 A contratada Jassiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços
contratados no caso de desoumprimento do pagamento das parcelas deste contrato, nos termos da
Lei n° 6,666193;

Ø

10.2.2 Executar todosos serviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de preço, sob
as penalidades da Lei n06,066/03;
iu.,a Exigir da contr4tante o cumprimento cia legislação, bem como das orientações emanadas por
esta, visando o sucesso da Administração Pública Municipal;
10.2.4 A@umir em egtóter exclusivo, toda e cualquer responsabWdade de natureza civil, trabalhista e
previdenciAria;
10.2.5 Emitir a nota fiscal e recibo de quitação dos serviços, fazendo discriminar no seu corpo a
dedução dos impostos quando exigido pela a contratante;
102.6 Responder peib cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e
municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigaçes
estabelecidas por lei;
10.2,7A contratada no poderá transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do presente
contrato.
10.2.8 A eantratada observará o disposto no arL12, combinado com o arfAS da L& r,68.078/90,
dispõe sobre 9ualidadç dos serviços ofertados;
10.2.9 - Fica estabelciclo que a CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, a
execução do objeto deste contrato
10.2.10 Exigir a docuMentação dp identificação do beneficiário, procedendo atendimento somente
aos encaminhamentos{e liberações de serviços realizado pela CONTRATANTE e ou seus prepostos.
12.2.11 flesponsabiljzar-se pelo o atendimento de forma prioritária os beneficiários da
CONTRATANTE, em especial as solicitações dos serviços encaminhados.
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CLÁUSULA DÊCIM4 PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE HABILITAÇ4O - A obrigação do contratado de
manter, durante todá a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as ondiçes de habilitação e qualificação exigid na licitação;
CLÁUSULA DÉCIMP( SEGUNDA- DA RESCISÃO - A rescisão dpresente contrato, nos termos do
art.79 da Lei 6666/93 poderá ocorrer da seguinte forma;
12.1 - amigável - por acordo entre às partes, reduzidas a termo ndj processo da licitação, desde que
haja conveniência pa ?a Adminictrgcão:
12.2 - Administrativa l— por ato unilateral e escrito da administrdção nos casos enumerados nos
incisos 1 a XII, XVII, XVIII do art.'76 da Lei n° 8.666/93;
12.3 - Judicial - nos termas da legislação processual:
12.4 - assunção ime lata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
próprio da Administra ão:
112.5 - c 1 o
e uti wacão do local, instalacões, equipamentos, M
aterial e peoai empregados na
execução do contrato necessários á sua continuidade, na forma do, nciso V do art. 58 desta Lei;

12.6-execução da
rantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das
multas e indenizaçôe a ela devidos;
D
12.7 - retenção dos
Administração.

réditos decorrentes do contrato até o liftiite dos prejuízos causados à

1Z.6 - A aplicação das medidas previstas nos Incisos 1 e II deste artigo fica a critério da
Administração, que p1derá dar continuidade obra ou ao serviço por execuço direta ou indireta.
12.9 - É permitido
Administração, no caso de concordata d contratado, manter o contrato,
podendo assumir o co)itrole de determinadas atividades de seMços essenciais.
12.10 - Na hip6fese dk inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do
Ministro de Estado coMpetente, 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 prevista no inciso 1 deste artiso.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO — A Inexecuço t0121 ou p2rc121 do contrato
enseja a sua rescisapi com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento,
predispõe no Art.77 dçiLei n° 6.666/93, e suas cominações;
1L1 - o no wmprimntQ U oIuuIu* ouritratuia, oapoifIoaçOea, projotoa ou praioa;
13.2 - o cumprimento 'rregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
12.2 - a Ienfido do sou cumprimento, levando a Administraço à comprovar a impossibilidade da
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
13,4- o

atraso injustifipado no início da obra, serviço ou fornecimento;
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- a paruIiaaço d obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação
Administração;
13.6 - a subcontrataço total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferôn4ia, total ou parcial, bem como a fusão, ciaào ou incorporaçao, não admitidas rio
edital e no contrato; 1
13.7 - o desatendimeiSto das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscahzar a sua execuo, agaim corno aa de geua euperiõre:
13.8 - o cometimento eiterado de faltas na sua execuTão, anotadas na forma çLv 5 12 do alt, Vi

Lei;

13.9 - a decretação d falência ou a instauração de insolvência civil;

1

13.10 - a dissoluçào d sociedade ou o falecimento do contratado;
13.11 - a alteração sokial ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique
a execução do contrato;
13.12 - razões de in eresse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante
e exaradas no proceso administrativo a que se refere o contrato;
13.13 - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando
modificação do valor inicial do cortrato além do limite permitido no 9 lado art, 65 desta Lei;
CLÁUSULA DÉCIM4 QUARTA - DO CASO OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas
cláusulas e nas disp9iões contidas na Lei 6.666/93, inclusive os casos omissos;
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES - Nos termos do ar!. 96 da Lei n. 9.666/93,
fica êttpuIado a percentual de O,Ph (meio por conto sobre o valor nadimplido, a titulo de multa de
mora, por dia cia atraso injustificado no fornecimento-do objeto deste contrato, até o limite de 10%
(dez por cento) do valor contratado.
15.1 - Em caso de ipexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
qualquer das condiçüs avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos
do ar!. 87 da Lei n. 8466/93:
19.2 - adver{&ncia;
15.3 - multa cio 100/9 (Ç1eZ por çent9) do valor du ountrato
1&4 - suspensão tmporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por pra*o não superior a 2 (dois) anos e,
15.5 - declarao de. nidoneiçiade para licitar ou contratar com a Mminiatuaçao rúbilca enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade quê aplique a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir
a Administração pelos prejuíoa resultantes e após decorrido o prazo da sançao aplicada com base
rio inciso anterior,

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c30411df-ede3-4097-9161-7d35b3990b23

PR

ko

sÃo FtLIXDOCORÍBE

ko

ESTADO DA BAIIA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Este contrato deverá ser
executada fielmente Pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas nos
Arta, ee a 71 da Lei a aooisa.
-

-

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa Maria
da Vitória QÁ, pârâ dirimir dúvida ou quesf8es orkindas do presente Contrato, renunciando as
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
-

-

-

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na 'resença de 02 (duas) testemunhas.

Sã.

M
~11

2017.
a

de QQ Felix do ConDe
Contratante

» ÃvaMe
frí'
nç~t~
on Nunes Hipolito
a
Contratada
Testemunhas: 12
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