
representado pela aSecretária 
Andrade, brasileira, çortadora dc 
939 de 03.01.2017 doravante 
Çhurraçaria 13Q1 na araaa Ltda .Rua Jorge Fogaça, Ó2, Prédio — 
empresário Osmar Nlves de ?arl 
081.192.105-06, resiéiente  e dori 
do Goribe - 5A, dbravante d 
acordados o seguint: 

o 
CLÁUSULA PRIMEIRA-.O presente contrato tem por objetivo contratação de: Lote 1 — 
fornecimento de refçiçOes; e Lote II - prestação de serviços de hospedagem, para atender as 
necessidades cia Seàretaria do desenvolvimento Social, deste município. 

O FUNDO MUNICIF$AL DE ASSTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FÊUX DO CORIBE, entidade de 
Direito Público intero, com sede à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, Centro — na cidade 
São Félix do Coribe Estado da5ahia, inscrita no CNPJ sob o n018.136.594/0001-28, neste ato 

Aunicipal do Desenvolvimento Social, a Sra. Magda Léia Rocha 
CPF n°. 602.582.845-87, nomeada pelo o Decreto Municipal n°. 
denominado de CONTRATANTE, e a emprega Poudn e 
ME, inscrita no GNFJ sob o n°. 03.464.73010001-70, sediada à 

Centro — São Félix do Coribe — BA, neste ato representado pelo 
os, inscrito no RO sob o n°. 2.217.881 SSP/BA e CPF sob o n°. 
iciliado à Rua Jorge Fogaça, 02, Centro, na cidade de São Félix  
mominado simplesmente de CONTRATADA, ficam justos e 

IA- CEP: 47.665-000 
v.br 

ÁVN1DÃ LUIZ nDUÂRDOchxs, S/N - CNTRO - SÃO PÚLIX O 
o TEL.:(77) 3491-2921/FAZ:' (77) 3491-3194 - EMAIL: a 

Site www.saofe1bdocodbe.ba.ov.br  - CNPJ: 16.430.951/ 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA ¶nUNICIPAL DE SÃO FÊLIX DO CORID Mo r(Llx DO (OItlbt 
An,flotpa,L%w,t 

CwoCON  

DATA4IS ;I4 

RATO DE RESTAÇÃO DE SERVIÇOS  E FORNECIMENTO 

 

Contrato de prestação de serviços e fornecimentos, 
que entre si fazem, O Fundo Municipal de Assistência 
Social de São Félix do Coribe, e a empresa Pcuaada e 
Churrascaria Boi na Brasa Ltda — ME. 

  

   

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor efetivo global de 
R6.03,00 (seis milp trinta e cinco reais). 

LOTE — FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

Item flescrão do Foitiecimento Und. Quant. V. tinit. V. Total 

Fornecimento tie refeiçõe: 
sistema Self *vice - moalidade 
incluindo 01 áua mineral 
refrigerante d350ml; na cidade 
do Coribe - 94, contendo ro 
feijão preto e/ou tropeiro,racarrão, 
carne, salada 	dois tipos 

almoço/jantar, no 
Buffet, 

de 500m1 ou 01 
de São Félix 

mínimo (arroz, 
farofa de 

1e carne) 

Unid. 160 17 2.720,00 

TuWI 	  2.720,00 

L0Jt II — PRETAÇÃO DE SERV ÇOS DE HOSPEDAGEM 
Item oesarição dos 	erviços Und. Quant. V. Unit. V. Total 

Hogipdggm kri 9p9rtnm4nte  
com banheiro privativo corp 

com ,entilador, *leviso  
à internet; oferpcer toalhas 
fornecimento 1 	café da mpnhã; 
ria cidade de So Féliy do 

(giml) - 
chuveiro elétrico; 

e acesso 
 de banho e 

e oferecidos 
Coribe — RÃ. 

Diária 5 105,00 
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em at 
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apr. ado 

antas orrens 
Ido objet de 
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a 1i4ção; 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA 1UNICIPAL DE SÃO FLPÇ OQ QQRIL 

2 

Hospedagempm apartanjento (duplo) - com 
banheiro privativo com chuveiro  elétrico: 
equipado com ventilador, televisão e acesso 
ã internet; oferecer toalha$ de banho e 
fornecimento 	e café da nianhã; e serviços 
de quarto dino a serem 9ferecidos na 
cidade de 554 Félix do Cribe - PA. Diária 4 80 

240,00 

3 

Hospedagempm apartam 
banheiro privlivo com cflüveiro 
equipado coniventilador, lelevisão 
à internet; ofeçecer toalhas 
fornecimento 1e café da n'anhã: 
quarto diário a serem oferecidos 
de São Félix do Coribe - SÃ 

(triplo) - com 
elétrico; 

e acesso 
de banho, 

e serviço de 
na cidade 

Diária 3 80 

240,00 

4 

Hospedagem Prn apartamento 
com banheiro privativo com 
equipado com ar condicionado, 
acesso à interyet; oferece 
e fornecimentç de café dalmanhã;  
de quarto diário a serem oferecidos 
cidade de São Félix do Coribe 

(simples) - 
chuveiro elétrico: 

televisão e 
ç toalhas de banho 

e serviços 
na 

- SÃ Diária 5 60 

400 00 

5 

Hospedagem pm apartam 
banheiro privavo com cEnvoiro 
equipado eomar condicionado, 
aeso à internet; oferecer 
e forneciment de café da 
de quarto di&ip a serem oferecidos 
cidade de SãoFéUx do Cohbe 

nto (duplo) - com 
elétrico; 
felevisâó e 

toalhas de banho 
manhã; e serviços 

na 
- SÃ. Diária 8 110 88000 

6 

Hospedagem em apartamØnto 
banheiro Privativo  com chiveiro 
equipado com:ar condiciorado, 
acesso à internet: cfõrôeeq 
fornecimento de café da manhã; 
quarto diário aserem ofercidos 
de São Félix do Coribe - 

(triplo) - com 
elétrico; 
televisão e 

t021h29 dê banho, 
e serviço de 
na cidade 

Diária 10 145 1.450,00 

Total 	 L  3.316,00 

Total Geral 	 i  6.035,00 

:rvIç 
ente 

2.1 - DO PAGAMENtO — O pagpmento será efetuado da seguin 
conforme medição, na contar tia emissão da ordem cia 
apresentação do d*cumento  fscal correspondente devida 
Municipal de Administração e Finanças: 

2.2 - O Fundo MunpipaI de Ajsistência Social poderá emiti 
entender convenient' para a ad inistração, até o cumprimento 

30 (trinta) dias 
imento, após 

ela Secretaria 

AVENIDA LUIZ EDU$tDO MAGA4IÀES, 5/14 - CENTRO - SÃO F&IX DO 	1 	 47.665: 

TEL:(77) 3491-2921/ FAZ (77) 3491-3194 - EMAIL: adm@suofelixdo 	'.s a.gov.. 
$it% www.saofelijdocoribe.ba.aov.br  - CNN: 16.430.951/0001-30 
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ko ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA Éi1UNlClFAL DE SÃo F&IX DO CORIBE 
gOF(CORIBE 

A 

2.3 - A presente cotra+aço deLeu-se ao fato de ter sido oriundo da licitação Pregão Presencial 
n°  PP033-2017, com regime de xecucâo por preço lote, nos termos do disposto da Lei 8666/93. 

2.4 - Aplicam - se a Lei 8.66 193, e suas alterações posteriores, ao presente contrato e em 
especial aos seus csos omisso; 

CLÁUSULA TERCÇIRA: O prado máximo de vigência deste contrato será da seguinte forma: 08 
(oito) meses, com inicio em 021 512017 e término em 31112/2017, podendo ser prorrogado, com 

.57 fundamento no art, inciso 1, Ja Lei n° 8.666/93, e suas cominações posteriores, firmando-se 
para tanto, termos h aditivos 29 pacto original, desde que as apartes se manifestem com 
antecedência; 

CLÁUSULA QUARTA - Os pr4os  inicialmente contratados poderão ser repactuados observando 
o período mínimo d&12(doe) mses, após esse tempo os preços poderão ser atualizados; 

4.1 - a manuten9â4 de equilibfie econômico financeiro do Contrato poderá admitir a reviso 
contratual, desde qub acompanlada de comprovação da superveniôncia de fato imprevisível, ou, 
se previsível, de cinsequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos custos do Contrato. 

4.2 - A CONTRA- ANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
inadimplante, e a ei rêrA irn&Jtada urna muita de um d4cimo por cento Ô,1V0) do valor do 
contrato por dia de atraso,  decortido entre a data do inicio da inadimplência e o efetivo pagamento 
acrescido de juros c19  mora num taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. E será utilizado 
para correção das faturas em atrjaso o Índice do IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, 
ou outro equivalente 

CLÁUSULA QUINTÁ: A despes-e' correrá por conta das dotações orçamentárias: 

06.01 - Secretaria do Desenvolvimento Social; Proj/Ativ: 2036 - Manut. das Ações da Secretaria 
do Desenvolvimento Social: Elemento: 33903000 - Material de Consumo (Fonte 00) 

06.01 - Secretaria 4 Desenvohimento Social; Proj/Ativ: 2036 - Manut. das A9ões da Secretaria 
do Desenvolvimento Social; Elepento: 33903900 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 

• (Fonte 00) 

GLÁSIJLA SEXTA - bbjeto do presente contrato poderá sofrer alterações nos termos do art65 da 
lei 3.000/93, firmando para tanto termo aditivo ao pacto original, desde que as partes se 
manifestem. 

11 

6.1 - Fica estabeleido que a CONTRATADA não pode transferir, no todo ou em parte, a 
execução do objeto 4e511e contra 0; 

CLÁUULÂ 9'rlM4— DlRlTÕ E RESPONSABILIDADES DAS PART 

7,1 - DA 99NTNAT4NT 

7.1.1 Comunicar ao 9icitante ver?cedor qualquer anormalidade o 
licitado, dil)genciand para qud as irregularidades ou talhas 
corrigidas: 	1, 

7.1.2 Efetuar os pagmentos devidos à contratada, conforme 
fornecimento, e disp4sições dast contrato; 
7.1.3 Enviar à contraÇda o docutento comprovante de arrecad 
ocorrer a retenço Ue impotv ds §crviççc e fornecimento; 

a na 
on adas 5 

ecução do objeto 
Iam plenamente 

ssâo d 

compett nt tosa eze 

serviço ou 

AVENIDA LUIZ EDU$SDO MAGAL1ÃES. S/N - CENTRO - SÃO FÚLIX DO 
TEL.;(77) 341-2921/ FAZ (77) 3491-3194 - EMAIL: adm • saofe 

8itc www.8u0fcl9docoribc.ba.gov.br  - CNFJ: 16.430.951/0001-30 

E?: 47.665-000 
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'4 
ESTADO DA BAHIA 

PRFEITURA MUNICIPAL DE sÂo FÉLIX DO CORIRE 

7.1.4 Modificar ou rscindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n°8e66193; 
7.1.5 Acompanhar e fiscalizar os serviços e fornecimentos a serem executadas nas 
conformidades deste contrato, ora firmados entre as partes; 
7.1.6 Rejeitar no ttdo ou em parte, os serviços ou fornecimentos a serem executados em 
desacordo com as especificações constantes deste contrato; 
7.1.7 Proporcionar tpdaa ât facilidades necessárias 6 perfeka execução do objeto do contratual, 
a ser firmado ente as partes; 
7.1.8 Fiscalizar a e4ecução cio objeto licitado, sendo permitida a partioipaçào de terceiros, para 
prestar assistência ou informações julgadas pertinentes; 

7.2 DA CONTRATA, A 

7.2.1 Executar fielrr?ente o contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas 
estabelecidas na lei p°  8.666/93, e suas cominações, de forma a não interferir no andamento das 
atividades da contra'ante; 

00 7.2.2 Executar todos os serviços e fornecimentos objeto de?te contrato de acordo com a sua 
proposta de preço; 
7.2.3 Responsabili4r-se pelo objeto licitado até o efetivo fornecimento, adotando todas as 
medidas julgadas cabíveis, inclusive as que se referem à seurnna e ao transporte at4 o local de 
entrega; 
7.2.4 Assumir em caáter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista 
ou previdenciário e 4spectivos ônus, tanto em relação a si, e enquanto ao pessoal eventualmente 
contratado para 4ecuçõo dos fornecimentos, inclusive acidentes de trabalhos, serviços 
extraordinários, estadias, alimentação, deslocamento, no cumprimento do objeto deste contrato; 
7.2.5 Emitir a nota fiscal e recibo de quitação da prestação dos serviços/fornecimentos fazendo 
discriminar no seu cárpo a dedução dos impostos dos serviços a serem contratados; 
7.2.6 Entregara objto licitado livre de qualquer embaraco, seja de ordem financeira ou fributária; 
7.2.7 Ieaponaabllizr-ae integralmente pelas despesas com transporte e quaisquer outras 
adicionais referentes ao objeto licitado, arcando, dessa forma, com todas as despesas diretas ou 
indiretas decorrente do cumprimento de suas obrigaçóes, sem qualquer ônus adicional para a 

esta Prefeitura: 
7.2M A Contratada srà responsvel polo pagamento de toda e qualquer indenização por danos 
causados à Contratante e/ou a terceiros, por culpa ou dolo seus prepostos, ou de seus 
colaboradores, deco&entes da execução dos serviços ora contratados. 
7.2.9 A obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

Correr5o por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes da locomoção de seu 

pessoal e respecfiv$ equipamentos para a sede deste município de São Félix do Coribe - DA; 
7.2.11 durante toda a exeouçao do contrato, a CONTRATADA devera estar apta à prestação dos 
serviços çontratado$ perante a vigilância sanitária Municipal, Estadual e demais órgãos 
competentes do serviço contratado; 
7.2.12 atender de forma prioritária a CONTRATANTE, as solicitações dos serviços ora 
contratados: 
7.2.13 Responsabifl*r-se  pelo Q fornecimento dos insumos na exec —o do objeto da cláusula 
primeira do presente ontrato; 
7.2.14 Fica estipulad o valor da multa por dia de atraso no ev 
de:te contrato, no percentual de O°fo(trinta por cento), da valor 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A rescisão do pres 
formn 

AVENIDA LUIZ EDU4RDO  MAOALHÃES, SÍN - CENTRO - SÃO FÉLIx DO C' . - B 'IA CEP: 47.665-000 
TEL.:(77) 3491-29211 FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL: gdmf2ïsaofe1ixdo e , . .j.. • v.br 

Site? www.saofelixdocoribe.ba.gov.br  - CNPJ: 16.430.951/0001-30 

tual descumprimento do objeto 
are econ o: 

da seguinte 
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ãI~Víl)IaL 
r'A;Ol 	BRASALTrA - ME. 

CONTRAT 
Testemunhas: 
la. 

2. 

NTRÁTÂNTE 

11 	 1' 	l 

ESTADO DA BAHIA 

PRFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 
SAOFÉLIXDOCORIDE 

A 

e 

8.1 amigável - por ácordo entre as partes reduzidas a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência pra adminicfrcc: 

8.2 Administrativa - por ato unilateral e eaorito da administraçao nos casos enumerados nos 
incisos 1 a XII, XVII, KVIII do art.78 da Lei n° 8.668/93; 

8.3 Judicial - nos teÇmos da legislação processual: 

8.4 a contratada rconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa 
prevista no Art77 d Lei n° 8.66813 

CLÁUSULA NONA:DAS PENALIDADES: 

9.1: 1— Nos termos
11 
o art. 86 cia Lei n. S. 666192, fica estipulado o percentual de 0.594 (meio por 

cento) sobre o valor inadiraplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 
fornecimento do objqto deste contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do valor contratado. 

9.2: II - Em caso d4 inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 da Eei n. 8.666.193: 

9.3: - advertência; 

9.4: - multa de lO% dez por cento) do valor do contrato, 
o 

9.5: - suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por p4zo não superior a 2 (dois) anos e, 

9.6 - declaração de iidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

QL,ÁUSULA DtCIM: As partes contratadas elegem o Foro da Comarna d2 eiddõ dê 
Maria da vjtQrÍa - 13A1 para dirimir as questões relativas ou resultantes cio presente CONTRATO. 

por estarem de coiium acordo, assinam o presente instrumento em duas (02) vias de igual teor 

com as testemunhasabaixo: 

São Féiix do Coribe -t BA, 02 de maio de 2017. 

Magd2 Leia Piía Andrade 
$ccretâa Mun, do Oesenv.$odal 

Decreto 939 
MI 11.t% tAl 1 	 AL DE ASSlSTNCIA SOCIAL 

____ S 

AVENIDA LUIZ EDU4RDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - SÃO FÉLrr 	- E -CEP`_ '1' .5-000 
TEL.:07 341129211 FAZ: (77) 3491-3194 —EMAIL: ftdm@saofelixdocoribe.ba..OV.br  

sitoi www.saofolbçdoçoribe.bu.gov.br  - CNPJ: 10.430.95110001-30 
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