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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA ?UNIGIFAL DE aAQ FtIJ?Ç 09 ÇORIBE 

GÓNrRATO DE 'RESTAÇÂO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO 

Contrato do prêgtâCão de serviços e fornecimentos, 
que entre si fazem, a Prefeitura Municipal de 6ao FóJix 
do Coribe, e a empresa Pousada e Churrascaria Boi 
na Brasa Ltda - ME. 

O MUNICÍPIO DE SAO FÊLI)d DO CORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede a 
Avenida Luiz EduarVo Magalhãs, e/.0, Centro - na cidade São FóIix do Coribe, Estado da Bahia, 
inscrita no CNPJ sqb o n° 1e.40.95110001-30, neste ato representado pelo o Prefeito Municipal 
Sr. Jutaí Eudes l3ibeiroFerrira, brasileiro, podador do CPF n0782.614.495-72, doravante 
denominado de CÕNTRATANTE, e a empresa Pousada e Churrascaria Boi na Brasa Ltda - ME, 
inscrita no CNFJ sdb o n°. Q3.4b4,flQ/QQO1-70, sediada 1 RÜá Jorge Fogáça, 02, Prédio - Centro 
- 3ao Feax do QQ1ue - BA, reste ato representado pelo empresário Osmar Alves de 12arros, 
inscrito no RG sob o n°. 2.217.881 SSP/BA e CPF sob o n°. O81.192.1O5.M6, residente e 
domiciliado à flua jiorge rogaa, 02, Centro, na cidade de São FëHx do Côribe - BA, doravante 
denominado simplesmente de 9ONTRATADA, ficam justos e acordados o seguinte; 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O iresente contrato tem por objetivo contratação de: Lote 1 - 

fornecimento de rejeições; e L.ote II - prestação de serviços de hospedagem, para atender as 
necessidades da Scretaria deEdu 

USULA 	

cação, Esporte e Lazer; deste município. 

CLÁ 	SEGuNDA: A C4NTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor efetivo global de 
R27255,00 (vin{e4e sete mU a! duzentõg e cinquenta e cinco reais). 

LOTE 1 - FQRNCIMENTO DE REFEIÇÕES 
Item Desriflo do Fornecimento Und. Quant. V. Unit. V. Total 

Fornecimento 
sistema SelService - 
incluindo 01água 
refrigerante 
do Coribe - 
feijão preto 

carne,sala4a 

de refeiç&es: almoço/jantar, no 
rrodalidade Buffet, 

miner al de 500m1 ou 01 
Øe 30ml; n 	cidade de São Félix 
BA, contenco no mínimo (arroz, 

iou tropeira, macarrão. farofa de 
e dois tipós de carne) 

Unid. 720 17 12.240,00 

Tots( 	 j  12.240,00 

LOTE II- PI3ESTAÇÂO DE SERV Ç03 DE I-tO3rEDAQlvl 
Item dscrição dàs Serviços Und. Quant. V. Unit. V. Total 

1 

Hospedagem em apart*mento (simples) - 
com banheo privativo 	om chuveiro elétrica 

14 35 490,00 enuiDgdo côm ventilador, televisão e3çtio 
à internet; oferecer toai ha 	de bayPS e 
fornecimento de café d manhXe ofer 
na cidade de São F4iix do C/be - 

Diária 

AVENIDA LUIZ~DUÁRDObÀLHÀES. S - CENTRO - sÃo ?ÉLIX DO ÇQE - BAHIA - CE?: 47.665-00 
TEL.;(77) 3491-2921/FAZ: (77) 349 1- 194 - EMAIL; udmCsaQfe1ixdocoribe.ba,gov.br  

Sito: www.safetixd000ribe.ba.oy.br  - CNN: 16.430.951/0001-30 
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2 

Hospedagem:em 
banheiro priv4tivo 
equipado con  
à internet; ofqrecer 
íorneciment4ie 
de quarto diário 
cidade de sa 

apartamento (duplo) - com 
com chuveiro elétrico; 

ventilador, televisão e acesso 
toalhas de banho e 

café da manhã; e serviços 
a serem oferecidos na 

Felix do Goribe - bA. Diária 15 60 

1.080 00 

3 

Hospedagem 
banheiro privtivo 
equipado co4i 
à internet; ofrecer 
fornecimento 
quarto diário 
de São Félix 

em apartamento (triplo) - com 
com chuveiro elétrico: 

ventilador, televisão e acesso 
toalhas de banho, 

de café da manhã; e serviço de 
P.  serem oferecidos na cidade 
tio Coribe - Diária 14 50 

1.120 00 

4 

Hospedagem em apartamento (simples) - 
com banheir$ privativo com chuveiro elétrico; 
equipado cott ar condicionado, televisão e 
acesso à internet: aferecêr toalhas de banho 
e fornecimerjo de café da manhã; o serviços 
de quarto diário a serem oferecidos na 
cidade de São Félix cio Coribe - BA Diária 23 80 

1.84000 

Hospedagem' em apartamento (duplo) - com 
banheiro priÚativo com chuveiro elÓtrio 
equipado cobi ar çvnUicionao, televisão e 
acesso à internet; oferecer toalhas de banho 
e fornecime4to de café da manha; e §ervicog 
de quarto diário a serem oferecidos na 
cidade de São Félix do Goribe - Diária 36 110 3.960,00 

Hospedageti 
banheiro priÇ'ativo 
equipado com 
acesso A inbrnet; 
tornecimentb 
quarto diárid 
de Caó 1:41i2 

em apartamento (triplo) - com 
com chuveiro elétrico; 

ar condiconado, televisão e 
oferecer toalhas de banho, 

Diária 45 145 6.525,00 

de café da manhã; e serviço de 
a serem oferecidos na cidade 
do Coribe - BA. 

Total 	 15,01 5,00 
Totnl Gera 

.255,00 

2.1 - DO PAGAMNTO - O pa 
conforme mediçô, a contaç 
apresentação do, document 
Municipal de Admfnistraçao e 

li 

2.2 - A Prefeitura f  Municipal poderá emitir 
para a administraáo. até o cum' ento to 

AVENIDA LUIZ jDUARDO MAUALHÀLS, SfN - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-
TEL.:(77) 3491-2921/FAZ: (77) 3491-3194 —EMAIL: acIm@saofetixdocoribe.ba.sov.br  

Site: wwwsaofelixdocoribe.ba.Rov.br - CNPJ: 16.430.951/0001-30 

ento será efetuad.  s. eguinte forma: em até 30 (trinta) dias 
da emissão - ordem de - erviços ou fornecimento, após 
fiscal corre - pondente : evidam - nte aprovado pela Secretaria 

ananças; 

imento entefider conveniente 

o 

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: f602e133-8d96-4eac-88db-184578c52a74



11 

ESTADO DA PAIIIA 	 k24 
— 	PREtEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

2.3 - A presente cotrataço deveu-se ao fato do ter ddo oriundo da licitaco Pregão Presencial 
rf PP033-2017, corri regime cio execução por preço lote, nos termos do disposto da Lei aoawa. 

2.4 - Aplicam - se a Lei 8.666193, e suas alteraçoes posteriores, ao presente contrato e em 
especial aos seus c43os omissos; 

CLÁUSULA TERSIRA: O prazo máximo de vigência deste contrato será da seguinte forma: 08 
(oito) meses, com i$icio em 02/05/2017 e término em 31/12/2017, podendo ser prorrogado, com 
fundamento no artS7, inciso 1, da Lei n° 8.666/93, e suas cominações posteriores, firmando-se 
para tanto, termos aditivos ao pacto original, desde que as apartes se manifestem com 

CLÁUSULA QUARtA - Os preços inicialmente contratados poderão ser repactuados observando 
o período mínimo dá 12(doze) meses, ap69 ece tampo ô2 preços poderão ser atualizados; 

a 
W 4.1 - a manutenço do equilíbrio económico financeiro do Contrato poderá admitir a reviso 

contratual, desde que acompanhada de comprovação da superveniência de fato imprevisível, ou, 
se previsível, de óonsequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos custosdo Contrata. 

4.2 - A CONTR4TANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
inadimplonte, e a bIa será imputada uma multa dê um décimo por cento (0,10/5) do valor do 
contrato por dia deafraso, decorrido entre a data do início da inadimplencia e o efetivo pagamento 
acrescido de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. E será utilizado 
para correção das jaturas ematraso o índice do IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargag, 
ou outro eciuivalentp 

CLÁUSULA QUINfrA: A despesa correrá por conta das dotações orçamentárias 
04.01 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Proj/Ativ: 2009 - Manutenção das 
Atividades do Ensino Básico; Elemento: 33903000 - Material de Consumo (01 - Fonte) 

0404 • FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA; Proj/Ativ: 2018 - Realização de Eventos, Cívicos, 
Culturais e ReIi9ioos; Elemento: 33003000- Material de Consumo (10— ronte 

0404 - FUHDÔ MUNICIPAL DE CULTURA: Projíhtiv: 2018 - Realização de Eventos, Cívicos, 
Culturais e Religiosos; Elemento; 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (10, 
24 - Fonte) 

CLASULA SEXTA - objeto do presente contrato poderá sofrer alterações nos termos do art.65 da 
lei 8.866193, firm'ando para tanto termo aditivo ao pacto original, desde que as partes se 
manifestem. 

6.1 - Fica estabtlecdo quê ê CONTRATADA não pode tra 
execução do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA SÉT(MA - DIREITOS E RESPONSAI 

7.1 - DA GONTRSAUT 

7.1.1 Comunicar ao licitante vencedor qualquer anor alida' - 	'rri'' na - / ução 
licitado, diligencikndo para que as irreglaridas-s o. -li -  aponta.as  -ejam plename 
corrigidas; 

AVENIDA LUIZ ÈDUAPDO MAGALHÃES, SIN - CENTRO - SÃO FIJIX DO CQRIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000 
TEL.:(7t/) 3491-2921/ FAZ: (77) 2491-3194 - EMAIL: admWsaofelixdocorib.ba,goy.hr 

Sito: www.saofelixdocoribo.ba.gov.br  - CNPJ! 16.430.951/000I-30 
1 	 - 	 - 
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7.1.2 Efetuar os pagamentos devidos à contratada, conforme emissão de ordem dê serviço ou 
fornecimento, e dispsições deste contrato; 
7.1.3 Enviar à contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em que 
ocorrer a retenção dp impostos dos serviços e fornecimento; 
7.1.4 Modificar ou rôscindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n08666/93; 
7.1.5 AcompanharI e fiscaliznr os serviços e fornecimentos a serem executados nas 
conformidades degtê contrato, ora firmados entre as partes; 
7.1.0 Rejeitar no t?do ou em parte, os serviços ou fornecimentos a serem executados em 
desacordo com as especificações constantes deste contrato: 
7.1.7 Proporcionar todas as fadlidndês necessárias à perfeita execução do objeto do contratual, 
a ser firmado ente 4s partes; 
7.1.8 Fiscalizar a execução do objeto licitado, sendo permitida a participação de terceiros, para 
prestar assistência ou informações julgadas pertinentes; 

7.2 DA CONTRATADA 

* 7.2.1 Executar fiei ente o contrato, em conformidade com as cláusulas nvêncadas e normas 
estabelecidas na lei no 8.666/93, e suas cominaçôes, de forma a não interferir no andamento das 
a&vdades da contratante: 
7.2.2 Executar toc(os os serviços e fornecimentos objeto deste contrato de acordo com a sua 
proposta de preçv4 
7.2.3 Responsabilizar-se pelo objeto licitado até o efetivo fornecimento, adotando todas as 
medidas julgadas dabíveis, inclusive as que se referem à segurança e ao transporte até o local de 
entrega; 
7.2.4 Assumir em aráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista 
ou previdenciário 4 respectivos ônus, tanto em relação a si, e enquanto ao pessoal eventualmente 
contraindo per* Amecueão dos fornecimentos, inclusivo acidentes de trabalhos, serviços 
extraordinários, es,adias, alimentação, deslocamento no cumprimento do objeto deste contrato: 
7,2.5 Emitir a notj fiscal e recibo de quitação da prestação dos serviços/fornecimentos fazendo 
discriminar no seu corpo a dedução dos impostos dos serviços a serem contratados; 
7.2.8 ;ntregar o oijeto licitado livre de qualquer embaraço, seja de ordem financeira ou tributaria; 
7.2.7 Responsabiklizar-se integralmente pelas despesas çem transporte e quaisquer outras 
adicionais referentes ao objeto licitado, arcando, dessa forma, com todas as despesas diretas ou 

•
indiretas decorreres do cumprimento de suas obrigações, sem qualquer ônus adicional para a 
esta Prefeitura; 
7.2.8 A Contratada será responsável pelo pagamento de toda e qualquer indenização por danos 
causados à Contratante eíoc a terceiros, por culpa ou dolo seus prepostos, ou de seus 
colaboradores, detcorrentes da execuço dos serviços ora contratados. 
7.2.9 A obrigação da contratada de manter, durante toda a execuçao do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigigas na licitação; 
72.10 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes da locomoção de seu 
pessoal e respeclivos equipamentos para a sede deste município de Sc Felix do Goribe - DA; 
7.2.11 durante toia a execução do contrato, a CONTRATADA deverá estar apta à prestação dos 
serviços contratados perante a vigilância saniC 	Municipal, Estadual e demais Órgaos 
competentes do4erviço contratado: 
7.2.12 atender te forma prioritária a CON 
contratados; 
7.2.1 a Respons4bilizar-se pelo o fornecimento 
primeira do pres9nte contrato; 
7.2.14 Fica estipLilado o valor da multa por dia .e trasoentual . -soumpri ento d obj4to 
deste contrato, n6 percentual de 30%(trinta por c:nt.), do va . do • -se e co a 

AVENIDA LUI7I EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - SÂO FÉLIX DO CORJBE - BAHIA - CEP: 47.665-000 
TEL.:(77) 3491-2921/FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL; admsaofehxdocoribe ba.gov.br   

Site: www.saofefixdocorjbe.ba.Qov.br - CNN: 16.430.951/0001-30 
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São Félix do Coribe'— BA, 02 de maio e 2017. 

nr±a 
O FÉLIX DO CORIBE 

NT RATANT E 

 

1' 
DA E C RASCA- 

CONTRATADA 
à À-M 

STAOO DA BAHIA 

PREFITURA MUNICIPAL DE SÃO FÈLIX DO CORIBE 
SÃO ULIX DO CORIDE 

MNa%OnI I,wu 

CLÁUSULA OITAVA, - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato ocorrera da seguinte 
forma: 

6.1 amigável - por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo da Iicitaço, desde que 
haja conveniência paça administração; 

8.2 Administrativa — por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos 
incisos 1 a XII, XVII, XVIII do art.78 da Lei n°8.666/95; 

8.3 Judicial — nos termos da legislação proce66ual; 

8.4 a contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa 
prevista no Art.77 daLei n° 8.8W0 

CLÁUSULA NONA: PAS PENALIDADEO: 

9.1: / — Nos termos do art. 85 da Lei a. 6.555/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 
cento) sobre o valoi inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 
fornecimento do obJÇo deste contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do valor contratado. 
9.2: Ii - Em caso de' inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condij6es avençadas, e contratada ficará sujeita às seguintes penalidades tios 
termos do art. 87 da M n. 8.666/93: 
9. a - adveflOn cio; 
9.4: - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
9.5: - suspenso ípmpordria de participar da licitação ë impedimento de contratar com a 
Administração por ptazo nao superior a 2 (dois) anos e, 
9.6 - declaração de ipidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

CLÁUSULA DÉCIMA: As partes contratadas elegem o Foro da Comarca da cidade de Santa 
Maria da Vitoria - BA, para dirimi as questões relativas ou resultantes do presente CONTRATO. 

E por estarem de cmum acordo, assinam o presente instrumento em duas (02) vias de igual teor 
com as testemunhas abaixo: 

Testemunhas: 
la. 
2. 

1! 
AVENIDA LUIZ EI3UAB.D0 MAGALHÃES, S/N - CENT'' 48- •0 CORIBE - BANIA - CEP: 47.g65-000 

TEL.:(71 49 t-21/ PAZ! (77) 3491-3194 - EMAIL: admsaofe1ixdocoribc.b4,gQv.br  
qite: wwwsaofelixdoeoribe.ba.gôv.br  - CNfl: 1,439.951f0001-30 

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: f602e133-8d96-4eac-88db-184578c52a74


