
ESTADO DA MI-lIA 

PRE?EITIJRA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

'4 
SÃO FtLIxDncornnr 

Ao. 

CONTRATO :t 
CONTRATO DE SERVIÇOS 

Contrato de prestação de serviços, vê êntr@ si 
fazem, o município de São Félix do Coribe, e a 
empresa André Machado de Oliveira-ME, na forma 
abaixo; 

  

  

o MUNICÍPIO DE áAO FÉLIX DO CORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede à 
Avenida Luiz EduaroQ MaaIhâes, s/n.°, na de cidade São Félix do Coribe, Estado da Bahia, 
incerito no cNrJ doia o no w.430.951/0001-0, neste ato rêpresentado pelo o Prefeito o 
Sr.Jutaf rudes Ribpiro Parreira, brasileiro, portador do CPF n0782.614.495-72. doravante 
denominado cÕhnÂTÂMT[, a a empresa Andró Maçbao de Oliveira-ME, inscrita no 
CNPJ sob n.020.2j4.094/0001-02, lnsc,Mun.n°001.304.010/34, domiciliado à Rua Castelo , Branco, 188, Malva - na cidade de Santa Maria da Vitória - BA, neste ato representado pelo 
proprietário de igul nome, portador do CPF n0223.575.448-13, doravante denominada de 
CONTRATADA, r4olvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO - Constitui objeto contratação de serviços de 
detetização na dqsinsotização interna e externa das escolas Le6ndas de Araújo Castro. 
flosilda Freire, Afal9isa Borges, sede, na manutenção dos serviços públicos do ensino 
básico deste muni(pio. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO - O serviço ora contratado deveu-se ao fato de 
ter sido oriundo d'á Dispensa de licitação, D1~053A/2017, nos termos do art.24, inciso II, da 
Lei 2.868/93 e suas comtnações posteriores. 

2.1 - O presente 'contrato é celebrado com base na licitação retro citada, com regime de 
execu9ão por prfrço unitário, subordinando-se nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas 
cominações postriores; 

CLAUSULA TtFGEIRA - DO VALOR - Pela execução do objeto data contrato, a 
CONTRATADA erceberá a importância estimada global da R$4.500,00(quatro mil e 
quinhentos reais)'} pelo o período ora contratado. 

3.1 - O valor do i!ontratô 6 diacriminado cia seguinte forma; 
a) Custo dos serViços no valor de R$2.700,00; 60%. 
b) Custos diretos'te indiretos rio valor de R$1.800,00; 40%. 

CLÁULJLÂ QUARTA - DO PAGAMENTO - O pagamento gerá efetuado conforme 
medição, na enIga e ãõr,eluggo dos serviçoa, nvviIr de global de flt400,00(quatro mil_ 
e quinhentos re?is), com apresentaçaqAocumento fiscal, atestada pela a èecretara dê 
Educação, nas cbndiçóes estipuladas: 

4.1 - o praio{ de pagamento fiearâ suspenso na ocorrência de erro ou qualquer 
irregularidade aJresentada nas faturas, somente voltando 2 fluir após as devidas çorre96es. 

4.2 - A Seeret lia de Eduoaçao poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em 
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sAo FtLIX Díl CORIBE 

IA 

ESTADO DA BAHIA 

PRE1EITURA MUNICIPAL DE 3A0 FÉLIX DQ GORIBE 

parte, na oco&ênciae qualquer irregularidade na execução do objeto deste contrato; 

51  CLAUSULA QUINT - bO PËAJUCTE 
5.1 A CONTRATANTE, nAo quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
inadimplente, e a elil sem imputada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do 
contrato por dia de. atraso, decorrido entre a data do inicio da inadimplôncia e o efetivo 
pagamento acre3cidb 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 IGP-M, 
divulgado pela FGVII  

5.2 Art.40 inciso IV — Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'e"  — 
atualizaço financétra dos valores a serem pagos, deste à data final do 
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. 

• S - Âr{.S, ;nciso' III! - o preço a ac condições de pagamento, 06 urittrios, 
periodicidade do reàjustamento de preços, os critérios de atualização monetária 
do adimplemento ds obrigações e a do efetivo pagamento; 

5.4 - Caso decorralatraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice 
setorial pertinente, !Fconforme aludido anteriormente, com base nos valores dos índices do 
mês de cada. Os reajustes dos preços serão calculados pela seguinte fórmula: 

	x  

critério de 
período de 

data-base e 
entre a data 

lo Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento pro4jrado 

lo = índice de preço verificado no mês d orçamento ou 
Proposta 	

/ 
li = índice de prego referente ao m&s de re4justamente 

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 reaj4tados, no período não interior a doze meses, conforme índice do IPQA, 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro oficial, contrato; este termo de contrato 
não tora reajuste o período ora contratado. 

6.1 a manutençãc4 cio equUíbrio eáârMiicc tinnceiro do Contrato podem admitir rçvio 
contratual, desd quê acompanhada de comprovação da superveniência de fato 
imprevisivçl, ou, e previsível, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração 
analítica de seu impacto nos custos do Contrato; 
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ESTADO DA BAHIA 

PREEITURA MUNICIPAL DE s40 FÉLIX DO CORIBE 

W.41 
sÃo FÉLIX DO (01DB! 

Á 	 flÕlIdS mios 

CLÁUSULA TIF4 - DA FOiIWIA DE EXECUÇÃO DOS srnviços - Os serviços serão 
executados, nas der3endências das unidades escolares deste município, conforme endereço 
acima mencionado. 

çj.jÇnvt,.A OITAVL — VIGÊNCIA DÓ CONTRATO - O prazo de vigência do contrato ó de 
40(quarenta) dias, hcia  seguinte forma: iniciando se em 10.04.2017, o terminando em 
20.05.2017, podendb ser prorrogado nos termos do 2rt.57 da Lei n08666193; 

CLÁUSULA NON4J- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — As despesas decorrentes do presente 
contrato, correrão np presente exercício por conta da dotação orçamentária: 

04.01 — Secretaria he Educação, Proj/Ativ-2009 - Manut. das Atividades do Ensino Básico — 
Elemento - S.a.OÕ.P..00 - Outros Serv. Terceiros — Pessoa Jurídica (Fonte 01,04). 

04.01 — Secretari4 de Euucaçao1  ProjfAtiv-2007 - Manut. dos Serviços Administrativos-
aec.Educaçao — ri mento — 3.3.90.39-00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurdca (Fonte 
01) 

CLÁUSULA DÉCIMA — DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10- DA CONTRAT,kNTE 
10.1.1 Ter o direito 1  d não mais utilizar os serviços da contratada caso o mesmo nao cumpra 
o estabelecido no Ipresente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei 
n°õ.000fea; 
10.1.2 Intervir na prestaçâo dos serviços ou interromper a sua execução nos C25O5 
condiç&s previstok na Lei ri0  8.666193- 
10.1.3 

.666/93;
10.1.3 Efetuar os pagamentos conforme medição mensal pelos serviços executados de 
acordo com as disosições do presente contrato; 
10.1.4 Enviar a cotratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez 
em que ocorrer q  retenção de impostos sobre a nota fiscal ou recibo de prestação de 
serviços; 
10.1.5 Modificar u rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei 
n°8666/93; 
10.1.6 A CONTRATANTE exercera a flaoaIiayao da execução do objeto deste contrato, 
através da Secretdda de Educação; 
10.1.7 O presentecontrato poderá sofrer alteraç8es, nó§ termos do 2r15 cia Lei n° a.00Q(a 
e suas cominaçôes posteriores; 
10.2 DA CONTRATADA 
10.2.1 A oontrata4a assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços 
contratado no caso de deacumprimento do pagamento das parcelas deste contrato, nos 
termos da Lei n° 8666/93; 
10.2.2 Executar tol dos os serviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de 
preço, sob as penalidades da Lê! n08.666/93; 
10.2.3 Exigir da contratante o cumprimento da legislação, bem como diãe orientações 
emanadas por cata, yinçtç ç sucesso da Administração Pública Municipal: 
10.2.4 Assumir em  caráter exclusivo, toda e qualquer responsabHidade de nãturè2â civil, 
trabalhista e previenciária; 
10.2.5 Emitir a rl$ta fiscal e recibo de quitação dos serviços, fazendo discriminar no seu 
corpo a dedução Øo5 impoatoa quando exigido pela a contratante; 
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ESTADO DA BAHIA 

FRUILITUNA MUNIQIPAL PE flo F&IX DO CÕRIS 

'4 
5AOFItDTWmDE 

10.2.6 Responder Pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 
estadual e municipaj, bem como assegurar os direitos ei cumprimento dos deveres de todas 
as obrigações estabpcidas por lei; 
10.2.7 A conratad

1 
 não poderá transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do 

presente contrato.  
10.2.8 A çontratadp observará o disposto no art.12, combinado com o art.13 da Lei 
n08.078/90, dispõe dobre qualidade dos serviços ofertados; 
10.2.? - Fica estabdlecido sue  a CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, 
a execução do objeto deste contrato; 

1,1  
CLÁUSULA DECIMA FRIMÇIRA - CQNPI9O3 DE HASILIAÇAO - A obrigação do 
contratado de manter, durantõ toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela ssumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

• 
licitação; 	li 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos 
termos do art.78 da11Lei 3606/93, poderá ocorrer da seguinte forma: 

12.1 - amigável - or acordo entre às partos, reduzidas a termo no processo cia licitação, 
desde que haja corifreniênca para admnsfra+iva: 

12.2 - AdmihistratiJa - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados 
nos incisos 1 a XII, Kvll, 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 pr6prio da Adrnnistra%o: 

12. - ocupaçau 	utilização do local, instalações, equipamentos, matôrial e pessoal 
empregados na ex'e'cução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inSo V 

• 
do art. 5sdestaL7 

12.6 - execução d garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores 
das multas e indenizações a ela devidos: 

12.7 - retenção d+  créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
AUministra.ão. 

12.9 -A âliôce d22 medidas previstas 1103 inoleou 1 e II deste artigo fica a critério da 
Administração, quë pociera dar continuidade a obra ou ao serviço por execução direta ou 
indireta. 

12.0 - É permítico à Administração, no caso de concordata do contratado manter o 
contrato, podendc4 assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 

12.10 - Na hipÓtae do inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização 
expressa do Mini4tro de Estado competente, ou ~etário Estadual ou Municipal, conforme 
o caso. 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE 
SÃO rÉux DO CORIDE 

A 	, 

   

    

1211 - A rescisão 4 que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu 
critério, aplicar a mejiida prevista no inciso 1 deste artigo. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO - A Inexecuçâq total ou parcial do 

contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 
regulamento, predisjÕe no Art.77 da Lei n° 8.666193, e suas ~inações, 

13.1 - o no cumprirhento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

13.2 - o cumprimen4 irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos: 

13.3 -a Intido o seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a * impossibilidade da oonclusao da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados; 

12.4 - o atraso injus1 ficado no início da obra, serviço ou fornecimento: 

13.5 - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicaçao à Adm nistraçao; 

10.0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação dó contratado com 
outrem, a cessâo ou transferência, total ou pardal, bem como a fuso, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital o no contrato: 

13.7 - o desatendi4ento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiacaIzar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

13.8 - o cometime4 reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 12  do art. 

• 67 desta Lei: 

1.? - a Uecreta99v falenola ou a instaura?ao dç insolvência civil; 

13.10 - a dissoluçãcda sociedade ou o falecimento do contratado; 

ii 
13.11 - a a)teraçao jhocíat ou a modiflcaçao da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a eecuço do contrato; 

13.12 - razões de iMeresse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 

contratante e exaraqas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

13.13 - a supress, por parte cia Administraçao, de obras serviços ou compras, 
acarretando modifiqç8o do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 11  do art. 
65 desta Lei; 
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ESTAVU DA BAHIA 

UNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE 

   

PRE EITURA 
sio EgL)X DO CORIBE 

Âmi1wttno,a, 

CLÁUSULA QUARTA  DO  CA*O  OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas cláusulas 
e nas disposições cgntidas na lei 8.866/93, inclusive os casos omissos; 

CLÁUSULA QUINTX - DAS PNALIDADES - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666193, fica 
estipulado o percenual de O,5/ (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa 
de mora por dia de btraso inju tificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite 
de W% (dez 'por cerjto) do valo bonfratado. 

15.1. - Em caso de iï4execuço otal ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condiçpes avenç das, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 dajLei n. 8.66./93: 

15.2 - advertência; 

* 	15.3 - multa de 1 O%'(dez por c- nto) do valor do contrato, 

15.4 - suspensão tØmporária 'e participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Adminitraço por prazo  no g  panar a 2 (dois) anos e, 

15.5 - declaçaçao 4e inidoneioade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurare Ti os moti os determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação Parantera própria autoridade que aplique a penalidade, que será concedida 
sempre que a con ratada re •sarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido aprazo dê sanção a.licada com base no inciso anterior. 

GLAU3ULA DGIF4 §TlM' ' DA xouçAo DO CONTRATO - Este contrato devera 
ser executado fielrt 	pela- partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações 
contidas nos Arts. 

_lente
*  a 71 da L-i s.ese/õ. 

CLÁUSULA DÉCIIVI4 OITAVA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de 
Santa Maria da Vit6{)a - BA, pra dirimir dúvidaou questões oriundas do presente Contrato, 
renunciando as parts a qualqter outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contiLatados,  assinam o presente instrumento contratual em 02 
(duas) vias de igual eor e forme, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

São Fóljior_  -O de abril de 2017. 
- 

_________ 	19 V9 V09Ftl&s Ç19 Çvri 
Contratante 
(s4Ç o4 %Lcer 

ndré Machado de Oliveira-ME 
Contratada 

Testemunhas: 1- 

2- 
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