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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO N° 00111V2017
CONVITE N° 00812017

A pnErrrwfll MUNICIPAL DE SÃO FÉLD( DO
pessoa jurídica de direito
16.430.951f0003.30, com sede na Av. Luis
Eduardo Mag4lhães, SN, centro, São Félix do Coribe-BA, CEP: 47.665-000, neste ato

público intern, inscrita no CNP) sob o n°

representado] pelo Prefeito Sr. Jutaí Fudes Ribeiro Ferreira, Inscrito sob o n°
782.614.495-72, residente e domiciliado nesta cidade de São FéIix do Coribe-5a,
doravante dehominada CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa JF SERVIÇOS DL
CONTABIUD4DE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 10.677A65J0001-96, situada na Rua
Olavo BaIbinq 89, Ponto 01, CEP; 47.650-000, Correntina-BA, representada pelo sócio
Fábio Cezar MagaIhes Darbosa, portador do RO no 08961264 71 SSP-BA e CPF no
doravante denominada CONTRATADA, pactuam o presente contrato,
775.30.035
que se regera pelas seguintes cláusulas e condições:
DO PROCE

uarAltRIO

As partes acjna identificadas tem, entre si, justo e acertado o presente a contratação
de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria tëcnlca em controle
interno parajo Município de São FéIix do Coribe - ahia, compreendendo auxilio da
normatizaçãc e implantação das rotinas, acompanhamento das exigências da Lei
101/Z000 (41 de Responsabilidade Fiscal), das instruções normativas dos Tribunais de
Contas e a51rortarias da Secretaria do Tesouro Nacional, Aplicabilidade às Resoluçes
da TCM/BA, lem especial, o qual justifica-se pela rêaIi2aÇô do Convite n.° 00020171
que rQ regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:

CLÁUSULA PRIM EIRA - DO ODJLTO
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ÍÇO

DE SÃO FELIX DO CORIBE

rã o
O FÊLIX Do CORIBE

1.1. O objeto deste é a contratação de empresa para prestaçao de serviços de
assessoria 4 consultoria técnica em controle interno para o Município de São rélix do
Coribe - Bdhia, compreendendo auxílio da normatização e implantação das rotinas,
acompanflahiento das exigências da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
das instruges normativas dos Tribunais de Contas e 2Ç: Portarias da Secretaria do
Tesouro Nabonal, Aplicabilidade às Resoluções do TCM/BA, em especial a no sizoos
e 1060, deitre outras utivlUades Inerentes ao Sistema de Controle Interno.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório e ao termo de
referência do Convite n.° 003/2017, identificada no preâmbulo acima, e à proposta
vencedora, independentemente de transcri5ão.

CLÁUSULA FGUNDA - DO FUNDAMENTO LCGAI.
2.1. A presente contratação fundamenta-se na Lei n.° 8.666/93, Código de Defesa do
Consumido/r, à Lei Complementar n.O 123/2006, Lei Complementar n.° 147/2014, bem
como à legisIaço correlata.
CLÁUSUL.A!TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

Avenida Luís Eduardo
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3.2. A prest43o dos seriviços será realizado nas instalações do CONTRATANTE e/ou
na sede da empresa, com a carga horária mínima de 20 (vinte) horas semanais, aos
quais devero er prestados nas dependências da sede da Prefeitura Municipal de
F4lix do Coribe-BA ou evntualmente nas sedes das Secretarias Municipais e órgãos
vinculados.
3.3. Os serviços deverã9 ser prestados no horário de funcionamento da Prefeitura,
além disto, deverá pretar atendimento fora do horário normal quando houver
necessidade, d nos finais le semana ou feriados, bem como por via telefone, fax e/au
e-mail em coníormidadq com as disposições do Termo de Referência anexo do
instrumento c?nvocatórioi
.4. À exec ço e o controle dó presente instrumento serao avaliados pelo
CONTRATANI, mediante superviso direta ou indireta cos procedimentos reaflzodos,
através do comparecimento periódico.
3.5. A CONTATADA s1 obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
quaisquer docÇimentos pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
3.6. A Secretaria Munici ai de Administração possuirá o poder de vistoriar, de forma
irrestrita, bem como a documentação contábil e fiscal pertinente a este contrato.

CLÁUSULA tLJARTA -

PREÇOS £ DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. Os serv)ços serão remunerados ap6s os serviços prestados, o CONTRATANTE
pagará a COF..f RATADA:
4.1.1.
Referente
[TEM OZ - A importância de R$ 2.600,00 (dois mil e
seiscentos reais) por parcela, perfazendo para o presente contrato o valor total em R$
20.800,00 (vinte mil e oibcentos reais);
4.2. É veddo a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância
título de ftaxas, flonorõrio ou erví995 prestados, Inclusive depósitos
prvlos.
4.3. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem ancria em favor da
CONTRATADA, na Contj Corrente: 15.202-1, Agencia; 1044-8, Banco do Brasil
ou em cheque na TesoUraria da Prefeitura, após a assinatura de recibo, que deverá
constar no cdrpo o período de competência da prestação dos serviços.
9 Ç9r1.TRATANTE,não será responsabilizado pelo atraso nos pagamentos que
sejam decorrentes da aresentaço das faturas ou outros documentos fora dos prazos
etipuladoç e com víciosjíormais que ensejem VQIU5àQ
'tItI

Avenida Luís Eduardo Magalhâes, SN, centro, CEP: 47.665-000 - São Félix do Coribe-BA
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3.1. Em conformidade com o disposto no 9 6°, art. JQ Çia Lei n.° 8.666/1993, a
CONTRATADA relaciona o profissional que ficará à disposição para a prestação dos
serviços objetá deste co trato, a saber: Carlos Henriqué Viana, brasileiro, casado,
graduado em gestão púb'ica, Portador do RG n.O 08.184.667-31 SSP-BA e CPF n.°
9O6.SS?.lOS-ljs.
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4.5. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das
despesas, será! imediatamente informada a CONTRATADA.
4.6. O CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
romunrncO pelos servicos prestados especificados que no estiverem de acordo Ç9M
este contrato ou processo!de Inexlglbilldade.
4.7. O CONTRATANTE efetUará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, emiaté 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
4.8. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração efetuará a retenção dos
Impostos quer são inerentes a prestaçQ dos serviços objeto deste contrato, será
observado o disposto na legialaço municipal aplicável.
1
4.9. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes as
multas e/ou iridenizaç6e9 devidas por parte da CONTRATADA.

4.10. É veda5lo a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
CLÁUSULA qJIPITA - DO REAJUSTE.
5.1. Os valores serão reajustados: após um período de 12 meses sendo IGPM da
rundaço ehlio Vargas o indica utilizado para a atualização contratual mediante
celebração dettermo aditivo.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA.
6.1. O contrito terá vigência com o início contado a partir de sua assinatura, e terá
validade até fl de dezembro de 2017.
6.2. O contrto poderá ser prorrogado anualmente, mediante Termo Aditivo até o
limite do inciso II, art1 57 da Lei n,° 6.6f199 1 por tratar-se de serviços contínuos e
ser houver interesse da contratante.

CLÁUSULA .tTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
7. 1. Os recl?rsos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente
contrato, correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
UO: 0301 - PECRETARIA DE ADMINISTRAÇ.O;
ç'gtaço; 94.122.0040.2004 - Manutenção das Ações da Secretária Adm. e Finanças
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
00 - Fonte

7.2. Em caso de prorrogaç6es do contrato as despesas correrão à conta de Dotações
Orçamentárl1s aprovadas para os exercfcios subseqüentes.
Avenida Luís Eduardo Magalhães, SN, centro, CLI'; 47,60 -9QQ Sao FéIlx do Coribe-BA
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8.2. A resposablIidade p que se refere a presente Clãusuia estende-se à reparação
de dano eveptual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à
prestação do&%erviços qu compõem o objeto deste Contrato.
8.3. A CONTATADA serk responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
colaboradores e instalaçrs do Munlcfpio, decorrentes de ornisso, voluntária ou não,
negligência, i,tperícia ou Imprudência.
8.4. A prestdço dos s$rviços não gera nenhum vínculo empregatício e nenhuma
relaço jurdia entre 0$ empregados da CONTRATADA e a Administração Pública
Municipal de São irélix o Coribe-BA, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade subordinação direta.

aÁuuia N ÕNÂ - DÂ ANCÓES
lf

9.1. Pelo atrso injustificado na execuço das obrigagOes decorrentes do contrato, a
CONTRATADA' estará sujeito à multa de j% (um por cento) sobre o valor do contrato,
por dia de atrrsot aplicadp na forma prevista no art. 86 da Lei ri.0 8.666/1993.
A multa aclfla nau Impede que a Administração rescinda unilateralmente
9.1.1.
o contrato e aplique as oitras sanções previstas no contrato.
92. O de5CJmprimentojdas obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou
parcial, e/ou Ias condlçces previstas no processo originário e neste contrato sujeitará
a CONTRATADA, na tom-a do disposto no art. 87 da Lei n.0 6.666/1993, às seguintes
penalidades:!
9.2.1.

,dvertêncla

em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três
9.221
décimos por Cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
9.2.1
[m caso de inexecução total, multa compensatória de 07% (sete
décimos por cento) sobre o valor de parte do serviço nau realizado, por cada dia
subseqüente ao trigsimb sobre o valor do contrato
9.2.4.
uspensão jtemporria de participação em licitação e impedimento de
contratar cor o Município de São Flix do Coribe-BA, por prazo não superior a 02
(dois) anos
9.3. O valo das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,
realizado com atraso,! ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato,
eventuaimedfe existentes, garantida a prévia e ampla detesa em processo
administrativo.
9.4. As mutas previs4as nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
Avenida fus Eduardo'MagalhSes, SN, centro, CEP: 47.665-000 - São Félix do Coribe-PA
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8.1. A fiscalizaço ou o licôrripanhamento da execução deste instrumento contratual
não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
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9.4.1.
Dciaraçc do inidaneidade rara licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurhrem os motivos determinantes da punição ou atú que vja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a
ser concedida }sempre qtie a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de Ilecorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior.
9.5. As sanções de suspnso temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar 1 e de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administraçgc podero tmbhm ser aplicadas às pessoas jurídicas ou físicas que, em
razão dos contratos regidps p'eia Lei n.0 8.666/1993:
Tenham sotqido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
9.5.1.
fraude fiscal r(o recoihlmqnto de quaisquer tributos;
9.5.2.

lenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do

credenciameno;

çemonstren1i no possuir idoneidade para contratar com a Administração
9. 5.3.
. atos Ilícito praticados.
em virtude 04
As penálidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que
seja ascegurdo a CONtRATADA o contraditório e a ampla defesa, com 05 meios e
recursos que'lhes são lnçrentes.

9.6.

9.7. A sanço de de4laração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administraça Pública lé de competência exclusiva da Secretaria Municipal de
Administraç5p, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) Uiada abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois)
anos de sua ÇiPlicasa0.
9.8.

As denials sanções so de competneia exclusiva do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA écIMA

- 4A RESCISÃO

10.1. O presente contr tc poderá ser rescindido nos casos de Inexecugão total ou
parcial, na incidência d' s motivos enumerados no art. 78 da Lei n.° 6.666/19931 em
especial os abaixo desci itos:
1Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos
10.1.1.
ouintec caoç:
10.1.1.1. tNão cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e
serviços contratados;
10.1.1.2. 1Interrupça dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa causa e
prévia comqnicação à administração;
Avenida, Luis tctuarcl+ Magalhües, Sri, centro, CEP: 47.665-000 - são Féiix do Coribe-RA
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pagamento no eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes ds infrações !cometidas.
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Mraso injustificado no início dos serviços;

10.1.1.4.
Atubcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a cesdão ou transferência, total ou parcial, no admitidas no contrato;
10.1.1.5.
Não atendimento das determinaç6es regulares Gm2nadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento, assim como
das de seus speriores;

4ometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na
10.1.1.6.
forma do § 1° do art. 67, de Lei n ° 8.666/1993;
10.1.1.7.
Razoes 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.

10.2. Pôr acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de licitação,
desde que 1-teia conveniência para a Administração e não prejudique direta ou
indiretamentos colaboradores do Município, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias;
Éstando em processo de apuração de irregularidades na prestação de
seus serviços, a CONTRATADA não poderá solicitar a rescisão, enquanto não concluído
o processo d! apuração.

10.2.1.

10.3. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a Administração
incidir em qupisquer das seguintes hipOtees;
supressão, por parte da Administração de serviços, acarretando
103.1.
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10 do art. 65 da
Lei n.O 8.666/1993;
A. suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por
10.3.2.
prazo superlçr a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbao da ordem Interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões QU
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento ôbrigatório de
indinniz2CUR pelas sucessivas e çQnratualmente imprevistas desmobiiizaçes e
mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizadaa situação; e,
Iô afraso slJperiôr a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Adminlstraço decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado p CONTRATADA o direito de optar pela 5u5pen59 dq çumprimento de suas
obrigaç6es te que seja normalizada a situação.
10.3.3.

10.4'A resçisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorizaço
escrita e fui damentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
Avenid1Luís Eduardo Magalh5es, SN, centro, CEP: 47.665-000 — São FéIIx do Coribe-BA
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10.5.1.
Ececução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores da multas e indenizações a ela devidos;
10.5.2.
Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Adhiinistraço.
10.6. Em caso de rescisão, os serviços em curso deverão ser concluídos por parte da
CONTRATADA', salvo nos :asos de expressa manlfestaçao técnica ou administrativa do
CONTRATANTE.
10.7. A rescIso no eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relaço aos

serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
CLÁUSULA DCIMA PRIMEIRA -

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

11.1.0 CON1tRATANTE obriga-se a:
11.1.1.
ccntrato

efetuar o ragamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste

l$esignar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar,
11.1.2.
apontar as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
Fornecer err tempo flbII todos os elementos técnicos e administrativos,
11.1.3.
necessários àl execução dos serviços, ficando estabelecido que os Funcionários da
Contratada uÇilizaro as dependnclas comuns dos setores onde serão realizados os
5ervIço5, objeto deste contrato;

4 Contratante disponibiiizarh os recursos que poderZo ser utilizados nela
Contratada durante o horário de prestação dos serviços, considerando que o acesso
será restrito a funcionários da empresa Contratada autorizados pelo Município de São
Félix do Coribe-BA, tais como: sala; computadores; impressoras e suprimentos;
serviço de idternet, energia para Iluminação do espaço físico; água e bebedouro e
banheiros.

11.1.4.

CLÁUSULA dtcIMA SEGUNDA - DAS
,Z.1.A CON4RATADA obriga-se

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

a:

ç4anter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
12,1.1.
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos
solicitados pqla Administração;
12.1.2.
prestados;
Avenida

eIatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
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10.5. P resciao unilateral por ato da Administraç50 acarreta as seguintes
consequências sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
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12.1.4.
Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qalifiÇaçãQ constantes do processo de inexi9ibilídade;
12.1.5.
Nesse caso, 4 vedada a retenção de pagamento se a
incorrer em qu,aIquer InexecuçSo do serviço;

CONTRATADA

não

12.1.6.
4parar ou indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais,
em virtude dp culpa ou doto, decorrentes da execução deste Contrato, de sua
responsabllidaIe ou de seus prepostos, desde que sobrevenha prejuízo para a
Contratante ou terceiros, o que propiciará o desconto do valor correspondente no
faturamento, à critério da Contratante, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis;
12.1.7.
Qualquer acidente de trabalho na execuçao dos serviços contratado,
ainda que resultante de caso fortuito, mesmo ocorrido na via pública, bem como as
indenizaçoes que possam vir a ser devidas a goug empregados ou a terceiros, em
decorrência de execução do presente Contrato;
12.1.8.
Pestar os serviços com execução e supervisão de forma adequada de
forma permaAente para a obter uma operação correta e eficiente, realizando os
serviços de foma meticulosa e constante;
12.1.9.EXecutar os serviços objeto deste Contrato utilizando mão-de-obra
própria, atenqendo ao quantitativo mínimo de um runçion&lo demandado conforme
definido no Ttmo de Referência;
12.1.10.
CONTRATADA deverá garantir ainda que os trabalhos não sofram
interrupções e/ou paralisações em caso de faltas, folgas e férias de seus empregados,
devendo apr4entar outro profissional de mesmo nível ou superior, em prazo máximo
de 24(vinte e juatro) horas;
12.1.11.

A empresa contratada deverá informar, registrar, credenciar, pagar ou

arcar com quaisquer demandas legais pertinentes aos órgãos competentes de
quaisquer da esferas ue governo, referente a pre5te5o dos servi5os objeto da
Contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA

TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO.

i:i.i. E vedado a CONTRATADA, delegar
objeto deste Termo cie contrato,

ou

transferir a terceiros, no todo, os serviços

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO

14.1. Incumb rã à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, em conformidade com a Lei itü 9.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA illÉCIMA

QUINTA - FORO

Avenida Luís rauardo

Magaiheg, SN, entro, CEP! 47.665-000 -

sao léiix

do Caribe-DA
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12.1.3.
R sponsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes daexecucão do contrato, nos termos da legislação aplicável;

ki

ESTADO DA DAIIIA

E' EFeITURA MUNICIPAL DE SÂo FELIX DO CORIUE

SÃO rtLix DÓ COPiftt

privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme,
vai assinado p1elas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que
produza seus çfeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o
que ora é pacttado, em todas suas cláusulas e condições.
São Féiix do C ribe-BA, 13 de abril de 2017.

• L DE SÃO FÊL!X DO COR!BE-BA
CNPJ: 16.430.951/0001-30
CONTRATANTE

____

NJL&L
CNPJ: 1oCt77.165/0001-56
CONTRATADA

Testemunhas:

Za

Avenida Luis Eduardo Naqalhhes, sri, centro, ÇW'; 47&05-QQQ - su r411x do Coribe-BA
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15.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será do Município de

santo Mofa cia Vitória-BA - bahia, com vxcluso de qualquer outro, por mais

