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ESTADO DA RAI1IÃ 

PREEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO rÉux DO CORIBE 

 

sÃo FLIX bÓ &fltIR 
A Twfl Fm,Ial ijid, 

CONTRATO DE SERVIÇOS 

Contrato de prestação d0 servicô@, que entre si 
fazem, o município do São Félix do Coribe, e a 
empresa João Neto Nery de Souza-ME, na forma 
abaixo; 

O MUNICÍPIO DE AO FLIX DO CORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede à 
Avenida Luiz Eduatdo Magalhães, sln.°, na de cidade São Félix do Coribe, Estado da Bahia, 
inscrito no CNPJ $ob o n° 1Q,430.95110001-50. neste ato rerosentado pelo o Prefeito o 
Sr.Jutaí Eudes Ri*eiro Ferreira, brasileiro, portador do CPF n0782.614.49-72, doravante 
denominado CONÇRÃTÂPSJT[. e â empresa João Nôto Nery de Souza-ME, inscrita no CNPJ 
sob n°27.487.723/DOO 1-13, Insc.Mun.n00001 2994/2017, domiciliado à Rua Mozond6, 93, 
Bela Vista - na cidde de São Félix do Coribe - BA, neste ato representado polo proprietário 
de igual nome,:j portador do CPF n0827.108.645-66, doravante denominada de 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUULÂ PRIMEIRA - DO OBJETO — Constitui objeto contratação de serviços comuns de 
reparação, manuençãO de 362,5m2  em paralelepípedos dos logradouros públicos, Getúlio 
Vargas, Rua Lea Rua irmã Dulce, Duque do Caxias, Rua Paulo Rabelo, Praça Nilton 
Cardoso, José AlÇes do Nascimento, Rua Mania dá Cactg, Rua FÍarIGi300 Alves da Silva, 
conforme planilhj orçamentária anexo. 

CLÁUSULA 3E0UNDA - DA vIFJCULÂCÂO — O serviço ora contratado é oriundo da 
Dispensa de Lidtação, DL050N/2017, nos termos da Lei 8.666193 e suas oomina9ões 
posteriores. 

-0 
preser e contrato 4 celebrado com regime de execução por preço unitário, 

subordinando-se nos termos da Lei n° 8.666193 o suas cominaçoes posteriores; 

CLÁUSULA TE CEIRA — DO VALOR - Pela execução do objêtc dente contrato, a 
CONTRATADA perceberá a importância estimada global de R$7.964,66(sete mil e 
novecentos e sessenta e quatro .reaise oitenta e oito centavos), pelo o período ora 
contratado. 

CLÁUSULA oI$ARTA - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado conforme medç&o 
semana), no Qalor unitário de R$22.00(vinte e dois reais), metro quadrado, com 
apresentação d documente fiscal, atestada pela a gecretaria de Administraçao e Finanças, 
nas condç6es 1stipuldas: 

4.1 - O praz4 de pagamento ficará suspenso na ocorrência de erro ou quakuêr 
irregularidade apresentada nas faturas, somente voltando a fluir após as devidas correções. 
4.2 - A Pref(tura poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na 
ocorrência do qualquer irregularidade na execução do objeto deste contrato: 

- CLÁUSULA Q 
- 91 Á COF'JT 

ri 

INTA — DO REAJUSTE 
TANTE, nao quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
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5.3 - Art.55, inciso 
periodicidade do re 
do adimp(emento d 

5.4 - Qao deççrn 
setenas pertinente, 
mês de cada. Os ri 

PRE 
[ADO DA PAI.IIA 

EITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE SÃO FtLJX DO tOmBE 
Amanwa'sia, 'i 

   

inadimplente, e a e(- será imputada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do 
contrato por dia de atraso, decorrido entre a data do início da inadimplôncia e o efetivo 
pagamento acresci!o de juros de mora numa taxa geométrica de um porcento (1%) ao mês. 
E será utilizado pa a correçao daa faturas em atraso será utilizado o Índice do ICP-M. 
divulgado pela FQV 

5.2 Art.40 inciso 
atualização financ 
adimplemento de c 

IV - Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'o" - critério de 
ira dos valores a serem pagos, deste à data final do período de 
da parcela até a data do efetivo pagamento. 

III: - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
-justamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data 
s obrigações e a do efetivo pagamento; 

atraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice 
conforme aludido anteriormente, com base nos valores dor. Indiceg do 
ajustes dos preços serão calculados pela seguinte fórmula: 

Onde: 

1
R Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo = índice de preço verificado no mês do orçamento ou 
proposta 

li = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 

= Valor a preços iniciais da parcela do contrato de 
serviyos, obras, ou compras a ser reajustado: 

CLÂUULÂ grxt - DA REVISÃO DE PRLÇOÓ - Qo preglu§ inicialmente contratados 
poderão ser reajqstados, rui período não inferior a doze meses, conforme índice do IPCA, 
divulgado pela ri 
não terá reajuste 

6.1 a martutença 
contratual, desd 
imprevisível, ou, 
analítica de seu ir 

ndação Getúlio Vargas, ou outro oficial, contrato; este termo de contrato 
)Q período ora contratado. 

'do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 
que acompanhada de comprovação da superveniência de fato 

e previsível, de consequndas ;ncalculáv&, bom como de clemonstraçao 
pacto nos custos do Contrato; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - Os serviços serão 
executados, nos o adouroà públicos, na sede deste município. 

CLÁUSULA ÓITLVÂ - VICJNCIA DP  CONTRATO - O prato de vigência do contrato é de 
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ESTADO DA DARIA 

PR9EITURA MUNICIPAL DE SÂO FÉLIX DO CORIBE 

10(dez) dias, da seõuinte forma: iniciando-sê em 10.04.2017, e terminando em 19.04.2017, 
ou total execução db mesmo, ou ainda, podendo ser prorrogado nos termos do art.57 da Lei 
n08666/83; 	.1 

Au YCLI1ÇPÕÇOKIU 

CLÁUSULA NONAj- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente 
contrato, correrão n presente exercício por conta da dotação orçamentaria: 

07.01 - 5ecretari de Obras e Serviços Urbanos Proj/Ativ - 2.049 Manutençao de 
Logradouros, Praças e Jardins - Elemento; ,,9Q.39-oO - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica (toipe 00); 

CLÁUSULA DCIN1A - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10- DA CONTRATÁNTE 
10.1.1 Ter o direito jie no mais utilizar os serviços da contratada caso o mesmo não cumpra 
o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei 
n08,666/93; 
10.1.2 Intervir na pretaçao dos servi?os  ou interromper a sua execução nos casos e 
condições previsto 4 na Lei no 8.666/93; 
IDAS Vefuar os phgamentês confôrmó mdiço, pelos serviços executados de aooído çgm 
as disposições do resente contrato; 
10.1.4 Enviar a co tratada 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 u rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei 
n°8666/93; 
10.1.6 A CONTR TANTL exercera a fiscalização da execução do objeto deste contrato, 
através da Secretafia de Obras e Serviços Urbanos; 
10.1.70 presente ontrato poderá sofrer alterações, nos termos do 2rt.65 da Lei n°8.666193 
e suas cominaçôej posteriores; 
10.2 DA CONTRA,  AIDÂ 
10.2.1 A contrata4 assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços 
contratados rio cpo de descumprimento do pagamento das parcelas deste contrato, nos 
termos d2 Lei n° 8666I93: 
10.2.2 Executar to os os serviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de 
preço, sob as penlidades da Lei n°8.666/93; 
10.2.3 Exigir da ontra+ante o cumprimento da legislação, bem como das orientaçoes 
emanadas por este,  visando o sucesso da Administração Pública Municipal; 
10.2.4 Assumir er» carter exoIuivo, t'da e qualquer responsabilidade de natureza civil, 
trabalhista e previqenciaria; 
10.2.5 Emitir a nta fiscal e recibo de quitação dos serviços, fazendo discriminar no seu 
corpo a dedução dos impostos quando exigido pela a contratante; 
10.2.6 Respondei` pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 
estadual e munidpal, bem como assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas 
as obrigações estbelecidas por lei; 
1Q,2.7 A contrataa não poderá transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do 
presente contrato. 
10.2.8 A contratda observará o disposto no art.12, combinado com o art.13 da Lei 
n°B.Ô7A/Ô, d;sps sobre eiulidade dos serviços ofertados; 

-v--4d ,Vjri'JSoi*, 
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10 
SÃO rÉLIXooCoRIRE 

An1ud,*,, 'tQT.'t 

ESTADO DA BAHIA 

PREEITURA lb$UNICIPAL DESAO  FELIX DO coxiu 

10.2.9 - Fica eatabejboido que p ÇQNTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, 
a execução do objet deste contrato: 

CLÁUSULA DÉCIJU 
contratado de mant 
obrigações por ela 
licitação; 

A PRIME 
?r, durant 
ssumidas, 

RA — GONDIÇOES DE HABIUTPIÇAO — A obrigação do 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

   

CLÁUSULA DÉCI1VA SEGUNhA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos 
termos do art.7g datei 8666!9, poderá ocorrer da seguinte forma; 

12,1 - amigável - por acordo entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, 
desde que haja confeniência 9ara administração; 

12.2 - Administrativ* — por at unilateral e escrito da administração nos casos enumerados 
1105 inoisos 1 a XII, )4VI1, XVIII do art.78 da Lei n° 8.868/93; 

12.3 - Judicial - nodi termos da legislação processual; 

12.4 - assunção ;mdiata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por 
ato próprio da Administração, 

12. — ocupação ç utilizaçaip do local, instalaçoes, equipamentos, material e pessoal 
empregados na ex cução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V 
do art. 58 desta Lei 

12.6 - execução dd garantia 4ntratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores 
das multas e indenações a eia devidos; 

1Z.7 - retenção do ortUitv 4ecorrentes do contrato até o limite dos preiuzos  causados 
Administração. 

12.8 - A apücaço,Jcias medidas previstas nos incisos 1 e II Ueste artigo fica a critério da 
Administração, qu poderá d  continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou 
indireta. 

12.9 - E permitid) à AdmiristraçAo, no caso de concordata do contratado, manter o 
contrato, podendo ssumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 

12.13 - Na hipótêê do incKo II deste artigo, o ato Uever8 aer preGeOldv de autoriza?ão 
do Miniso de EstaËlo  competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme 

o caso. 
12.11 — A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu 
critério, aplicar a n-edida prevsta no inciso 1 deste artigo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERC IRA — DA INXtGUÇÃQ - A Inexecução total ou parcial do 
contrato enseja a :sua resciso, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 
regulamento, predspóe no Art.77 da Lei n°8.666/93, e suas cominações; 
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1 

13.1 - o não cumpri 

ESTA 9 DA BAIIA 

EITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CÓRIBE SAOFELJXDÍcORIBE 

ento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos: 

PRE 

1 

13.2 - o cumpriment 

13.3 - a lentidão 
impo3aibillõacle Qa 
estipulados 

o irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

o seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
çvnçlusao da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 

13.4 - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

o 

- a paralisaç5 
comunicação á Adrf 

16.6 - U subcontral 
outrem, 2 cessão 
ncorporaQãõ, nÔ 

da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
inistração; 

a?ão total ou parcial do seu objeto, a associação da contratado com 
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

dmitidag no edital e no contrato; 

13.7 - o desatendii 
acompanhar e fisca 

tiento das determinações regulares da autoridade designada para 
fizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

13.5 - o cometimeri 
67 desta Lei; 

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

13.9 - a decretaça de falência ou a instauraçao de insolvencia civil; 

  

13.10 - a dissoluçA,j, da sociedade ou o faledmenfo do contratada: 

1311 - a alteraçâoj social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execuëo do contrato; 

•
13.12 - razões de ibteresse  público, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pelq máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exarMas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

13.13-8 SUpfC33o, por pflç 	Açlministra9áo, de obras, servços ou compras, 
acarretando modiicaçao  do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10  do art. 
65 desta Lei; 

CLÁUSULA QUATA DO GA3O 0M1330 - Este contrato regular-se-á pelas suas cláusulas 
e nas disposç6es ronfidas na Lei 2.866193, inclusive os casos omissos; 

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 88 da Lei n. 8.666/93, fica 
estipulado o perontual de 01 5% (meio por cento) sobre o valor nadimplldo, a título de multa 
de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite 
de 1Ó (dez por danto) dó vlôr contrgtado. 
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São Félix d. • =- -- 	• .e abril de 2017. 

õ Félix do Goribe 
Contratante 

'a%e ,z-u1 vJ,u74hs.'9 
Jogo Neto Nery de Couza-M[l 

Contratada 

ESTADO DA OAI-IIA 

PR4EITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX. DO CORIBE SÃO FÉ [UM  
Anatncanby,sta ,.t 

15.1 - Em caso de iexecuçk 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 dá Lei n. 8.668/93: 

15.2 - advertência; 

15.3 - multa de 100/H (dez por cento) do valor do contrato, 

15.4 — suspensao t2mporria de participar de licitaçao e impedimento de contratar com a 
Administraçao por pçazo não superior a 2 (dois) anos e, 

15.5 - declaração e inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarqp'i os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perantdf a própria autoridade que aplique a penalidade, que será concedida 
sempre que a conjratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo di san?âo  aplicada com base no inciso anterior. 

CLÁUSULA DÉCInÀA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá 
ser executado fietr3ente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulâSes 
contidas nos Arts. 69 a 71 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de 
Santa Maria da Vitóia - BA, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato, 
renunciando as parts a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E. por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 
(duac) viag de igual eor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Testemunhas: 1- 

2 
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