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CONTRATO DE PRE3TAÇÃQ P §ISVI9OS
Contrato de prestação de serviços, que entre si fazem,
ei Prefeitura Municipal de São r4Iix do Coribe, e a
Anc1eron Oleiton Costa dos Santos - ME na forma
abaixo;

O MIJNIQ[FIQ DF. -5AQ FÉLIX 00 CORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede à
M/enida Luíz Eduardo MugaIhe, em.0 , na de cidade São r6llx do Coribe, ËtMo d2 Bahia,
inscrito no CNPJ sob o n° 16.430.351f0001-0, neste ato representado pelo o Prefeito o gr. Jut2I
gudes Ribeiro Ferreira, brasileiro, portador Ou 0FF n°762.614.405-72, residente nesta,
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa Anderson Cleiton Costa dos Santos - M5,
inscrita no CNFJ aub o n°. 21.137.023/0001-07, com sede à Av- Luiz Eduardo MaaIhães, 363A,
Centro, 3a19 Fellx Uo DoriDo - DA, nte ato representado pelo empres4rkj Rir. Ándersón Cloiton
Costa dos 3antos, inscrito no 0FF sob o n°. 036.898.855-40, doravante denominada de
CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas e .condições
seguintes:
0LAUVLA PRIMEIRA — DO OBJETO - ConstRu objeto con+rafacô do ómrega especializada
em prestação de serviços mecânicos; troca de pegas, elétricos, instalação, rôldâg o outros
serviços, para manutençao 003 VOIGUI9§ e máquinas pesadas em uso na Secretaria de Obras.
deste município, conforme orçamento anexo.
0LÁUUI.A §QUNDA - DA VINCULÂQIO - Ô serviço ora contratado dóveu-ce ao tato de ter
sido oriundo da Dispensa de Licita9ao n°. 0L029/2017, nos termos do Ârt24, Inciso II, da Lei n°
8.666193, e suas cominações posteriores.
- 9 presente contrato é celebrado com base na lei retro citada, com regime de execução por
preço unitário, uburdinando-se nos termos da Lei nó ê.ÓÓWÓ e suas corninã06ê9 poRtoriores:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VAISON - Feia execuâo do objeto deste contrato, a
CONTRATADA perceberá a importância global de R$6.690,00 (seis mil e seiscentos e noventa
reaja), pelo o período ora contratado.

3.1 — O valor Ou oontratu t Uisvriminado da seguinte forma:
a) Custo com serviço no valor de R$4.014,00; 60%.
b) Custo direto e indireto no valor de R$2.676,00; 40%.

-

çs.AVSVLA '4UAftTA — DO PAaÂMÊIJTÕ - Ô nagamentô UM @totuado conforme mediçao, na

concluo e entrega, oum apresentaão documento fbcal, atestada pisin Secretaria Municipal de
Administração, naZ5 condiçüca etipulaç;
41 - 9 prazo do pagamento ficará suspenso na ocorrência do erro ou qualquer irregularidade
apresentada nas faturas, somente voltando a fluir ap6s as devidas correcõêc.
4.2 - A Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe poderá suspender qualquer pagamento, no
todo ou em parte, na ocorrência de qualquer irregularidade na execução do objeto deste
contrato;
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CLÁUSULA ÔUIFJTA - Ô REAJUSTE
A CONTRATANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada

5.1

inadimplente, e a ela será 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 inadimplência e o efetivo
pagamento acrescido de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. E
êrá utili2adó jra aõrrêa dá§ fâturâs em atrnó §AM util122dc o índiee do CP-M, divulaado
pela FCV;

5.2 Art.40 inciso XIV - Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'c" - critério de atualização
financeira dos valores a serem pagos, deste ã data final do período de adimplemento de cada
parcela âfá a data do efetivo pagamento.
5.2 - ÂrLSS, inciso III: - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
5.4 - Cano decorra atraso no pagamento das parcelas, o reajusto gera aplicado pelo índice
se{oral per+kenle, conforme aludido anteriormente. com base nos valores dos indices do m&s
de cada. Os reajustes dos preços serão calculados pela seguinte Mrmula:
li-ló

lo

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
lo = índice de preço verificado nó mês do orçamento ou
proposta
li = 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 FRÇO3 — Os preços estabelecidos neste termo de
contrato não terá reajuste no período ora contratado.
6.1 a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a reviao
contratual, desde que acompanhada da ôomprovaM da cuporvoniôncia de fato imprevisível,
ou, se previsível, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu
impacto nos custos do Contrato;
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE EXECUÇÀO DOS SERVIÇOS - Os serviços serão
executados pela córiftMtM aanfóriiê ardam da CArvi062 em eonformielgdg com o objeto.
conformo acima descrito.

CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de 16
(dezesseis) dias, da seguinte forma: iniciando-se em 02.03.2017, e terminando em 17.03.2017,
podendo ser prorrogado nos lermos do art.57 da Lei
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CLÁUSULA 14ÕtJÃ - bÕTÂQÂÔ ÕRQÁMrNTÁPIÂ - Ás despesas decorrentes do presente
contrato, correrão no presente exercício por conta da dotação orçamentária:
07.01 - Secretaria de Obras e Sorvioõs Urbanõs: Prõj/Ativ,2025 - Manutenço das Ações da
ecrefaria de Infraesfrufura; Elemento: 99.90.29-00 Outros Cervicos Terceiros - Pessoa Jurídica
(Fonte: 00).

CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

•

•

10 - DA CONTRATANTE
10.1.1 Ter o direito de n&o mais utilizar os serviços da contratada CaSO O mesmo nao cumpra o
estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei
n08.886/93:
10.1.2 Intervir na preataçao dos serviços ou interromper a sua execuço nos casos e condições
previstos na Lei n° 5 .000153 ,
10.1.3 Efetuar os pagamentos conforme mediçao, pelos serviços executados de acordo com as
disposições do presente contrato;
10.1.4 Enviar a contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em
que ocorrer a retenção de impostos sobre a nota fiscal ou recibo de prestação de serviços;
10.1.5 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n08666/93
19,1 ,9 A QQNTRATANTIZ çxçrççrú e tIQaIia9Q9 da çxççuçãv qg oDjutu dutc çontrnto, atravõs
da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos;
10.1.7 O presente contrato poclera sofrer alterações, nos termos do artM5 da Lei n° &000/93 e
suas comina9ões posteriores;
19.2 DA QQNTRATADA
102.1 A contratada assiate o direito de auapender, eventual ou definitivamente, oa aerviyua
contratados no caso de descumprimento do pagamento das parcelas deste contrato, nos termos
da Lei n° 6.666/93;
10.2.2 Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de preço, sob
as penalidades da Lei n08.666/93;
10.2.3 Exiir da contratante o cumprimento cia Ie0isIa.ão, bem como das orientações emanadas
por esta, visando o sucesso da Administraçao Pública Municipal;
102.4 Assumir em cardter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil,
trabalhista e previdenciária;
10.2.5 Emitir a nota fiscal e recibo de quitação dos servi9os, fazendo discriminar no seu corpo a
dedu?Ao dos impostos suando exiido pela a contratante;
10.2.6 Responder pelo cumprimento dos postulados levais vi8entes de âmbito federal, estadual
e municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações
estabelecidas por lei;
10.2.7 A contratada não poderá transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do
presente contrato.

192,a A vçntratada ouservara o disposto no art.12, combinado com o art.la da Lei n°6.076/$O,
dispõe sobre qualidade dos seriiços oferta~
CLÁUSULA DCIMÂ PRIMEIRA - CÕNDIcÔES DE 1-JÂRILITAQAÓ - A obrigação do
contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
CLÁUSULA DÉCIMA SECUNDA - IDA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato,
termos do art.70 da Lei ÕCWO. poderá ocorrer da seguinte forma:
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11.1 - am)yàve} - por acordo entre As partes, reduzidas a termo no processo da Iicita9ão, desde
que naja conveniençia para administrativa;

12.2 - Administrativa - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos
incisos 1 a XII, XVII, XVIII do art.78 da Lei no 8.666/93;
12.3 - Judicial - nos termos da le?islao processual;

12.4- assunçao imediata do oDjeto do contrato, no estado e local em que e encontrar, por ato
próprio cia Administração;
12. - ocupa99 e utiliza?ao do local, instala?óes, equipamentos, material o pessoal empregados
na execuçOo cio contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta
Lei;
12.6 - execu?ão da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das
multas e indonizaÕes a ela devidos

12.7 - retençao dos crecfltos decorrentes do contrato ate
Administração.

o limite doa prjuIoa oauaadoa a

12.6 - A aplioaçav das medidas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da
Administraçao, que poderá dar continuidade à obra ou ao servi5o por execu?ão direta ou
indireta.
12.9 - É permitido à Administraão, no caso de concordata cio contratado, manter o contrato,
podendo assumir o controle de determinadas atividades de servjgoEk essenciais.

12.10 - Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido cie autorizaçao expressa
do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso.

12.11 - A rçscisao de que tratq o inciso IV do artigo anterior permite à Administra?ão, a seu
crittrio, aplicar a medida prevista no inciso 1 deste artigo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO - A Inexecução ,totaí ou parcial do
contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
reeulamento, predispõe no Art.77 da Lei n° 8.668/O3, e suas cominaçôes;

13.1 -o nau cumprimento cie iausuiaa oontratuals, ebpcoirIoayOea, projetos ou pratos;
13.2 - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, ospeoifica?óes, projetos e prazos;

13,3 - a lentidao do seu cumprimento, levando a AçJministra99 a ~provar a impossibilidade
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
13.4 - o atraso injustificado no início da obra, servi?o ou fornecimento;

13.5 - a paralisação da obra, do serviço ou
comunte2ço 2 Administração;

do fornecimento, sem justa causa e prOvia
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13.6 - a RubcontrAtação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessa ou tran@farâncin, total au parcial, bom como a fuso, cisão ou incorporação, nao
admitidas no edital e no contrato;
13.7 - o dosatandimento das determinações regulares cia autoridade designada
acompanhar e fiscalizar a sua êocuo, assim como gg do seus superiores;

para

13. - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 12 do art. 67
desta Lei:
12.9 - a doerotaca do fgInein ou a intaurao do insolvência civil:
13.10 - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

•

12.11 - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
Prejudique a execuç& do contrato:
13.12 - razões de interesse 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 processo 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 contrato além do limite permitido no § 1-0 do art. 85 desta Lei;
CLÁUSULA QUARTA DO CASO OMISSO - Este contrato regular-se-á nelas suas cláusulas o
nas dbposç5es contidas na Lei
inclusive os casos omissos:
CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES - Nos termos do art. se da Lei n. 8.668/93, fica
estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a titulo de multa de
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de
10% (dez por cento) do valor contratado.
15.1 - Em caso de 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. 97 da Lei n.
15.2 - advertência;
15.3 - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
ISA - cu@iãa têmôrórin da participar do licitaa o impedimento da contratar com a
Mmnstraço por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
15.5 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

eneuanta perdurarem os motivos determinantes. da punição ou até que seja promovida a
reablltaço perante a pri5pria autoridade eiue apliiuo a Dênalidado, que será concedida sempre
que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser
0ecUt2d0 fielmente pelas partes, ficando cients a CONTRATADA das e51ipulaçúe5 contid
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Arts. 69 a 71 da Lei 8.666/03.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa
Maria da Vitória - BA, para dirimir dúvida ou questões oriundas 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 preona de Q2 (du) tetemwnha.
ão Félix do Coribe - Â, ô2 de março de 2017.
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