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CONTRATO 

P4° 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO 

Contrato de prestação de serviços e fornecimentos, 
que entra 91 fazem, a Prefeitura Municipal de 58o Félix 
do Coribe, e a empresa Pousada e Qriurravaria WQi 

na Brasa Ltda - ME. 

O MUNICIPIO 02 &ÀO FÉLIX DO CORIBE, entidade da Direito Público interno, com sede a 
Avenida Luiz Eduardo Magalhães, sln.°, Centro - na cidade São Félix do Coribe, Estado da Bahia, 
inscrita no CNPJ sob o n° 16.430.95110001-30, neste ato representado pelo o Prefeito Municipal 
Sr. Jutai Eudes Ribeiro Ferreira, brasileiro, portador do CPF n0792.614.495-72, doravante 
denominado de CONTRATANTE, e a empresa Pousada e Churrascaria Boi na Brasa Ltda - ME, 
insçrita no ONPJ sob ,o n°. 03.484.736/0001-70, sediada à Rua Jorge Fogaça, 02, Prédio - Centro 
- São Félix do Coribe - BA, neste ato representado pelo empresário Osmar Alvos do Mârros, 
inscrito no RG sob o n°. 2.217.881 SSP/BA e CPF sob o n°. 081.192.105-06, residente e 
domiciliado Ru Jorge Fogaça, 02, Centro, na cidade de Oao Fólix do Coribe - BA, doravante 
denominado simplesnente de CONTRATADA, ficam justos e acordados o seguinte: 

CLÁUSULA PRlMlRA: O presente contrato tem por objetivo contratação de: Lote 1 - 
fornecimento de reféições; e Lote li - prestação de serviços de hospedagem, para atender as 
necessidades da seEwetaria da Administração, Gabinete do Prefeito e Secretaria de Obras, deste 
município. 

CLÁUSULA SGUr9DA: A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor efetivo global de 
R16.105,00 (dezoitp mil e cento e cinco reais). 

LOTEI - FORNECIMENTO DE REFEIÇOES 

Item DescIção do Fornecimento Und. Ouant. V. Unit. V. Total 

Fornecimentode 
sistema Self 

incluindo 01 água 
refrigerante d 
do Õodbe - DÀ, 
feijão preto e/ou 
carne, aalade 

refeições: almoço/jantar, no 
eMce - modalidade Buffet, 

mineral de SOOmI ou 01 
350m1; na cidade de São Félix 
contendo nó mínimo (arroz, 
tropeiro, macarrão, farofa de 

dois tipos de carne) 

Unid. 480 17 8.160,00 

Total 	1  8.160,00 

LOTE II - PRESTAÇÃO DE SERV ÇOS DE HOSPEDAGEM 
l+eni Docrio dos S@riviCo9 UnU. Quant. V. Unit, V. Total 

Hospedagenjiem apartamento (simples) - 
uom Danhirg privativo com chuveiro elétrico; 
equipado co M,  ventilador, televisão e acesso 
à Internet; oférecer toalhas de banho e 
fornecimentdcie café da manh& e oferecidos 
na cidade deLsão Félix do Coribe - BA. 

Diária  

AVENIDA LUIZ E' ARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - SÃO 	rDO CORIRE - 	- CEP: 47.665-000 
TEL.:(77)491-2921/FAZ: (77) 3491-3194—EMAIL: admcsaofelixdocoribe.ba.ov.br  

Site: www.saofe1ixdocoribe.ba.ov.br  - CNPJ: 16.430.951/0001-30 
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2 

Hospedagem f4p1 apartamento 
banheiro privativo com chukeiro  
equipado com ventilador, t+levisão  
à internet: oferôcer toalhas1  
fornecimento cÇe café da mnhã; 
de quarto diário a serem oerecidos 
eidadê de S&FóIix do Coribe• 

(duplo) - com 
elétrico; 

e acesso 
de banho e 

e serviços 
na 

BA. Diária 12 60 

720,00 

3 

Hospedagem çm apartam$nto (triplo) - com 
banheiro priva 1ivo com chi4veiro elétrico; 
equipado com ventilador, tlevso e acesso 
à Internet; oferpcer toalhas, de banho, 
fornecimento ce café da nanhâ: e serviço de 
quarto diário aserem ofer4cidos na cidade 
de SãoFélix dó Coribe -

13 
 Diária O 80 

720 00 

4 

Uospedm m wârtâmanto 
com banheiro privativo com 
equipado com'ar condicionado

'acesso à inter(iet; oferecei 
e fornecimento' dê eafé da 
de quarto diário a serem oferecidos 
cidade de Sãcfrélix do Cqribe 

(simples) - 
chuveiro eletrico; 

televisão e 
toalhas de banho 

manhà; e serviços 
na 

- DA Diária 16 80 

1.20000 

5 

Hospedagem r 	apartamnto 
banheiro privtivo com chyveiro 
equipado corrar condicio(iado, 
acesso a internet; vferecet 
e fornecimento' de café S 
de quarto dáro a serem oferecidos 
cidade de SS Félix do Gõribe 

(duplo) - com 
elétrico: 
televiv e 

toalhas de banho 
manhã; e serviços 

na 
- DA. Diária 24 110 2.640,00 

6 

Hospedagemem apartarrento 
banheiro privjtivo com chveiro 
equipado com ar condiciohado, 
acesso é internet; oferec* 
fornecimento Ide café da 
quarto diário aserem oferecidos 
de São Félix do Coribe - BA. 

(triplo) - com 
elétrico; 
televisão e 

toalhas de banho, 
anhã;  e serviço de 

na cidade 
Diária 30 145 4.350,00 

Total 	  9.545,00 
18.105200 Total Geral .1 	  

2.1 - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado da seguinte forma: e .t1trknta) dias 
conforme mediçàof a contar da emssão cia ordem de serviços 	fornecimento, após 
apresentação do pocumento fiscal correspondente devidamente aprovado pela Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças; 

2.2 - A Prefeitura F4unicipal poJerá emitir quantas ordens de fo 
para a administração, até o cunlprimento total do objeto desta lic 

AVENIDA LZ EUO LGiLIIÂES.  SJN - CENTRO - SAO FL1X DO CORE - DAMA  - CE?; 47.665-000 
TBL,;(77) 49 1-2921/ FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL: adm@isaofelixdocoribe.ba.gov.br  

Sue; www.saofÇíxdocoribe.ba.zov.br  - CNN: 16.430.951/0001-30 
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2.3 - A preaente oontTata90 ue'Áeu-se ao fato de ter sido oriundo da licitação Prego Presencial 
no PP033-20 171 com regime de execução por preço lote, nos termos do disposto da Lei 8680/03. 

2.4 - Aplicam - se a Lei 8.666k93,  e suas alterações posteriores, ao presente contrato e em 
especial aos seus caos omissosf 

CLÁUgULA TERCEÓA O orazb máximo de vigência deste contrato cerá da seguinte forma: 08 
(oito) meses, com in cio em O2I9I2017 e termino em 1112/2017, podendo ser prorrogado, com 
fundamento no art.5, inciso 1, çfa Lei n° 8.666/93, e suas cominações posteriores, firmando-se 
para tanto, termos }aditivos ac pacto original, desde que as apartes se manifestam com 
antecedência; 

CLÁUSULA QLJAR1tAL - Os predos  inicialmente contratados poderão ser repactuados observando 
o período mínimo de$12(doze) mses, após esse tempo os preços poderão ser atualizados; 

4.1 - a mariutençãd do equilibho económico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 
contratual, desde qi4 acompantada de comprovação da superveniência de fato imprevisível, ou, 
se previsível, de censequênci 	incalculáveis, bem como de demonctraçô N'iaUtica de seu 
impacto nos custos d0 Contrato. 

11  
4.2 - A CONTRA ANTE, naq quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
inadimplonte, e a dia será imç4itada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do 
contrato por dia de traso, decotido  entre a data do início da inadimplência e o efetivo pagamento 
acrescido de juros db mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. E será utilizado 
para correção das faturas em atraso o índice do IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, 
ou outra equivalentej 

CLÁUSULA QUlNT: A despesØ oorrerú PQÍ oonW das dotações orçamentárias: 
1.10:02.01 - Oablndtu dv Pruteto; ProJ/Ativ: 

Dotação: 04.122.0040.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete; 
33903000 - Material de Consuno 

,33903900 - Outros serviços Tetceiros - Pessoa Jurídica 
00—Fonte 
Dotação: 06.181,00 6.2003 - 9anutenção dos Serviços de Segurança; 
33903000 - Materi de Consun?o 
33903900 - Outros eMços Terceiros - Pessoa Jurídica 
00—Fonte 

UO: 03.01 - Secretaria ele ÂdinistvâØÃó 
Dotaço: 04.122.3040.2004 -Manutenção das Ações cia 5ecretaria cie eum, e Finanças 
3303000 - Mater41 de Consumo 
33903900 - QutrosServiços Terceiros - Pessoa Jurídica 
00 -Fonte 

1110- 07.01 - seerefaria de Obrias e Serviços Urbanos 
Dotação; 04.122.040.2025 - Panutençâo das Ações da Secretaria de lníraestrutura 
33903000 - Materil de Consurio 
33903900 - OutrosServiços Térceiros - Pessoa Jurídica 
01—Fonte 
Dotação; 26.782.O1O.2O46 - Fecuper. e Manutenção das Estradas Vidnas do Município 
33903000— Materiâl de Consu?no 
3390900 - Outro49eMco T4rceiros - Pessoa Jurídica 

AVENIDA LUIZ E&JARDO MAOALHÃES, 8/14 - CENTRO - CÃO PÉLDC DO COR1E - BAI-TIA - CE?: 47.66-000 
T'EL.:(77)j3491-2921/ F4Z: (77)3491-3194 —EMAIL:adm@saofelixdocoribe.ba.wv.br  

Vt wwwsaotlixdocoribe.basov.br  - CNPJ: 16.430.951/0001-30 
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A--. 

00 - Fonte 

ÇLÁ8ULA SEXTA - bjeto cio presente contrato poderá sofrer alterações nos termos cio art.65 da 
lei 8.666/93, firmando para tanto termo aditivo ao pacto original, desde que as partes se 
manifestem. 

5.1 - rica estabelecido que a QONTRATADA no pode transferir, no todo ou em parte, a 
execução do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA SÉTIMPf- DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS FARTES: 

7.1 - DA CONTRATANTE 

7.1.1 Comunicar aolicitante vencedor qualquer anormalidade ocorrida na execuçao ao objeto 
licitado, dili9encian4 para sue  as irregularidades ou falhas apontadas sejam plenamente 

• corrigidas- 
7.1.2 
orrigidas;

7.1.2 Efetuar os p4mentõ devidos à contratada, conforme emissão de ordem de serviço ou 
fornecimento, e dispçsiçôes dost contrato: 
7.1.3 Enviar à contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em que 
ocorrer a retenção dq impostos dos serviços e fornecimento; 
7.1.4 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n08666/93; 
7.1.5 Acompanhar ie  fiscalizar os serviços e fornecimentos a serem executados nas 
conformidades dest4  contrato, ora firmados entre as partes; 
7.1.6 Rejeitar no todo ou em parte, os serviços ou fornecimentos a serem executados em 
desacordo com as especificações constantes deste contrato; 
7.1.7 Proporcionar tddas as facilidades necessárias a perfeita execuçao do objeto do contratual, 
a ser firmado ente aí partes; 
7.1.6 Fiscalizar a epcuão do objeto licitado, sendo permitida a participação de terceiros, para 
prestar assistência qti informações julgadas pertinentes; 

7.2 DA CONTRATADA 

7.2.1 Executar fielnlente o contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas , tabelecidas na leiÊnQ 8.666193. e suas cominações, de forma a não interferir no andamento das 
atividades da contra .ante; 
7.2.2 Executar todo os serviços e fornecimentos objeto deste contrato de acordo com a sua 
proposta de preço; 
7.2.3 RêcponcabiIir-se pelo objeto licitado até o efetivo fornecimento, adotando todas as 
medidas julgadas cbíveis, inclusive as que se reterem a segurança e ao transporte att o local de 
entrega; 
7.2.4 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista 
ou previdenciário e ?espectivos ônus, tanto em relação a si, e enquanto ao pessoal eventualmente 
contratado para eecuço dos fornecimentos, inclusive acidentes de trabalhos, serviços 
extraordinários, estadias, alimentação, deslocamento, no cumprimento do objeto deste contrato; 
7.25 Emitir a nota fiscal e recibo de quitação da prosaçAo dos sorvçosfàMóEiiiéI'ttfl tflAMâ 
discriminar no seu crpo a dedução dos impostos dos serviços a serem çontratados: 
7.26 Entregar o objto licitado livre de qualquer embaraço, seja deyrdm financeira ou tributária; 
7.2.7 Responsabilizar-se integralmente pelas despesas com/fansporte e quaisquer outras 
adicionais referenteb ao objeto citado, arcando, dessa forma,/om toda - despesas diretas ou 
Indiretas decorrentds do cumprimento de suas obrigaçôes, 96m qu - quer 6 us adicional para a 
esta Prefeitura; 

AVENIDA LUIZ EDpARDO MACIALHÂES, S/N - CENTRO - SÃO PL'1X DO COR]! - UM-lIA - CPP: 0.66-000 
TEL.:(77) J491-2921/FAZ! (77) 3491-3194-EMAIL: ndn,7saof- 	.coribe.ba.aov.br 
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g 
7.2.8 A Contratada s4ró responsável pelo pagamento de toda e qualquer indenização por danos 
causados á Contrat4nte  e/ou a terceiros, por culpa ou dolo seus prepostos, ou de seus 
colaboradores, decorrentes da execução dos serviços ora contratados. 
7.2.9 A obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade comias obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas fia licitação: 
7.2.10 Correrão por conta da CONTRATADA ao despesas decorrentes da locomoção de seu 
pessoal e respectivo equipamentos para a sede deste município de São Félix do Coribe - BA; 

7.2.11 durante toda á execução do contrato, a CONTRATADA deverá estar apta á prestação dos 
serviços contratados*  perante a vigilância sanitária Municipal, Estadual a demais órgãoc 
competentes do serviço contratado: 
7.2.12 atender de forma prioritária a OONTIATANT, ao solicitaçOes dos serviços ora 
contratados- 
7.2.13 7.2.13 Responsabili4r-se pelo o fornecimento dos insumos na execução do objeto da cláusula 
primeira do presente ontrato: 
7,2.14 Fica estipuladp o valor da multa por dia de atraso no eventual descumprimento do objeto 
deste contrato, no petcentual  de 30%(trinta por cento), do valor do presente contrato; 

CLÁUSULA OITAVJ - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato ocorrerá da seguinte 
forma: 

9.1 amigável - por aõordo entre as partes reduzidas a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para 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° 6.666/93; 

8.3 Judicial - nos terr5ios  da legislação processual; 

8.4 a contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa 
previta nó Art77 da Lei n9  8.666193 

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES: 

9.1:1 - Nos termos40 art. 86 da Lei a 9.666i3, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 
cento) sobre o valor1  inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 
fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 10915 (dez por cento) do valor contratado. 

9.2: /1 - &m caso de.inoMcuç&. totol ou pami2l do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ticarâ sujeita da se' ' tes penalidades nos 
termos do art. 87 da j.ei n. 8.666,V3: 

9.3: - Mvartência; 

9.4: - multa de 10% (IIez por cento) do valor do contrato, 

9.5: - suspenso tLmporária de participar de licitação e 
Administração por prazo não superiora 2 (dois) anos e, 

9.6 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a dm'W  tr. ço Póbilco: 

CLAUSULA DECIMA: As partes contratadas elegem o [oro cia Comarca cia cidade de aanta 
Maria da Vitoria - BA para dirimir as questões relativas ou resultantes do presente CONTRATO, 

AVENIDA LUIZ EDqARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - sÃo FÉLIX DO COME - BAHIA - CBP; 47.665-000 
TEL.:(77) 3491-2921/FAZ: (77) 3491-3194 —EMAIL: admsaofelixdocoribe.ba.gov.br   
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1  

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

São Félim do Coribe --;BA, 02 de maio de 2017. 
F 

o 
ri CORIBE 

Mv 
1 NA BeLTDA- ME. 
DA 

o Testemunhas: 

Ia. 

POUSADA E 6 

4, 
'rFÊ SÃO F&IX 

7 
CONTRATA 

/ 

GONTR' 

) 

1 
22. 

II 

LI  

AVENIDA LUIZ EDU4PDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CE?: 47.665-000 
'ITL.:(17) 24 1-2021) PAZ: (77) 3491-3194 - £MAIL gdmcaofe1ixdoeoribe.ba.ov br 
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