
PRE 

o 

kI 
ESTADO DA BAHIA 

EITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE sAo 
FÉLIX DO (ORIBÊ 

ONTRATO DE SERVIÇOS 

O MUNICIPIO DE 4A0 FÉLin,  DO CORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede à 
Avenida Luiz £dua4zlo Magalhes, s/n.°, na de cidade São Félix do Coribe, Estado da Bahia, 
inscrito no CNPJ dôb o no  1.430.831/0001-30, neste ato representado pelo o Prefeito o 
Sr.Jutai Eudes PiI?eirc Ferrera, brasileiro, portador do CPF n0782.814.49572 residente 
nesta, doravante çInominado! CONTRATANTE, e a empresa Glícia bomfim Oliveira Souza- 
ME, inscrita no c44PJ sob o/ 	 C[13-47.665-000, domiciliada A Rod. 
Lapa,sln, centro1L na cidaie São Félix doCoribe - BA, neste ato representado pela a 
proprietária de iguI nome, portadora do Rg. n00563519843 $$PÍBA, e CPF n1791.580.135- 
04, doravante de, ominada 

t 	
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato 

mediante a& cIáustf Ias e cond1ições seguintes: 

CLÁUSULA PRUVEIRA - DØ OBJETO - Constitui objeto do presente contratação de horas 
máquinas para apoio a Cecrefarja de Obras e lntraestrutura, na manutenção dos serviços 
públicos deste muhicipio, conforme planilha abaixo. 

TEM DESCRIÇÂO UNO. QUANT VALOR VALOR 

4 Locação 'e trator d4 esteira O. 50, 
I60CV, 	om 	operador e 	demais 
encargos t 

H COO 129,00 82.800,00 

5 LooaçofUe 	mini-e cavadeira tipo 
Bob-Qat,t650V, com1  operador. 

k 600 69,00 41.400,00 

Total 	1 	 R$ 124.200,00 

CLÁUSULA SE5UNDA —DA VINCULÃÇÂO - O serviço ora contratado 6 oriundo da 
Licitação Pregão Presencia !  1`1`02112017, nos termos das Leis n°10.520/2002 e n08.660153 
e suas cominaçdes posteri4res. 

2.1 - O presente contrato e celebrado com base na LiGita999 retro citada, com regime de 
YPCUÇo por troço unitrio, subordinando-se nos termos da Lei n° 6.066/93 e suas 

corninações poseriores; 

CLAUSULA TRGEIRA DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, a 
CONTRATADA.jperceber&a importância estimada global de R$124.200,00(cento e vinte e 
quatro mil e du2entos reai), conforme planilha orçamentária retro citada. 

ÇL,ÁU$ULA QdARTA - DD PAGAMENTO - O pagamento será efetuado mensal, conforme 
mediçao, com àpresentaço documento fiênl, atestada pela a Secretaria de Administração 
e Finanças, ap?esentandoj comprovantes das quitações do efetivo pagamento dos encargos 

Contrato de serviços de locação que entre si fazem, 
o Município de São Félix do Coribe, e a empresa 
Glícia Bomfim Oliveira Souza-ME, na forma abaixo: 
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PREIÍEITURA MUNÍCIPÂL M SÃO FÉLIX DO CORIBE 

sociais, certidões negativas do INSS, FGTS, e Trabalhistas, com validade vigente. 

4.1 - O prazo d4 pagamento ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer 
irreaufgridgde apresentada nas faturas, somente voltando a fluir após as devidas correções. 

41 - A Prefeitur poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na 
ocorrência de quak4uer irregularidade na execução dó abjoto deste contrato; 

4.3 - A contrata ntepoderá emitir quantas ordens de fornecimento de serviço ora contratado, 
até o cumprimento total do objeto contratual: 

CLÁUSULA QUIN4A - DO REAJUSTE 
5.1 A CONTRAT4NTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
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 início da inadimplência e o efetivo 
paaamento acrescido de jurou de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. 
E será utilizado i5pra correção das faturas em atraso será utUzado o índice do IGP-M, 
divulgado pela FGy; 

5.2 Art.40 inciso (XIV — Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'e" - critério de 
atualização financfeira dos valores a serem pagos, deste à data final do período de 
adimplemento de 	parcela até a data do efetivo pagamento. 

5,3 - »rt,o, incisp li!: - o prego e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atunllzaço monetária entre a data 
do admplemen{o áâs abrigacões e a do efetivo pagamento; 

5.4 - Caso decora atraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice 
setorial pertinentd, conforme aludido anteriormente, com base nos valores dos índices do 
mês de cada. Os eajustes dos preços serão calculados pela seguinte fórmula: 

Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo = Índice de preço verificado no mês de orçamento ou 
proposta 

li 	Índice de preço referente ao mês de reajustamento 

V = Valor a preços iniciais cia parcela do contrato de 
serviços, obras, ou compras à W raju0.12do; 

CLÁUSULA SXTA - DA RrvlsÂo DE PREÇOS - Os preços inicialmente contratados 
poderão ser reijustadoa, no período não inferior a doze meses, conforme índice do IPGA, 
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ESTADO DA BAHIA 

H'  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE SÃO 

divulgado pela Funa?ao Get4lio Vargas, ou outro oficial, contrato: este termo de contrato 
no terá reajuste noperIoo ora contratada. 

6.1 a manutenção o equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 
contratual, desde que aco4npanliada de comprovação da superveniência de fato 
imprevisivel, ou, se previsíve!,;de consequências incalculáveis, bem como de demonstração 
analítica de seu impacto nos cbstos do Contrato; 

CLÁUSULA STIFVA - DA F?RMA DE EXECUÇÀÕ no 	 - Og serviços serão 
executadas na se4 e meio rqral, de acordo a necessidade e conveniência da Secretaria de 
abras e Infraestrutijra, canfornie descrita no objeto retro citado. 

CLÁUSULA OITA\)A 
- VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de 

08(oito) meses, dai seguinte fprma: iniciando-se em 14.04.2017, e seu término estendendo 
• até 31.12.2017, poçiendo ser !rorro9ado nos termos do art.57, inciso II, da Lei n08666/93; 

CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente 
contrato, correrão no present exercício por conta da dotação orçamentária: 
07.01 - Secretaril de Obr29 e Serv. Urbanos Proj/Ativ - 2025 - Manut das Ações da 
3ecr.cie lntraçtruura - EIerento: 3.2.00.39-00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica (fonte OO)-J 
07.01 - secretari4 de Obra e Serv. Urbanos Proj/Ativ - 2049 - Manut de Logradouros, 
Praças e Jardins - Elemento 3.3.90.39-00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
(fonte 00); 

07.01 Secretari de Obras Serviços Urbanos Proj/Ativ - 1012 Implem.de Aterro Sanitário 
p/Destinação do Lixo - Elemento: 4.4.90.51-00 - Obras e Instalações (fonte 00); 

07.01 - secretara de Obras e Serv. Urbanos Proj/Ativ - 2046 - Recup. e Manut.das 
r=strâdâg Vicinaisjdo Municiio - Elemento; 3.3.90.39-00 - Outros Serviços de Terceiros - 

• 
Pessoa Jurídica (konte 00); 

08.01 Secretar$ de Indút.Com  e Turismo Proj/Ativ - 2026 - Manut Ativid da Secretaria 
Ind. Com. Turisrho - Elemento: 3.3.90.39-99 - Outras Serviços de Terceiros -. Pessoa 
Jurídica(fonte 00)j 
09.01 - Secretaç a de AgriCultura e Meio Ambiente Proj/Ativ - 1004 - Gonst. e Recup.de 
Aguadas e Barra gens - El mento: 3.3.90.39-99 - Outros Serviços de Terceiros -. Pessoa 
Juriclica(fonte 00); 
09.01 - geereta~.ia de Agriultura e Meio Ambiente Proj/At'iv - 1004 - Const e Recup.cle 
Aguadas e Sarraens - rieMenta! 4k0.51.00 - Obras e InatçQes (fonte 00); 

CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10- DA CONTRkTANJTE 
10.1.1 Ter o direito de não 4nais utilizar os serviços da contratada caso o mesmo não cumpra 
o estabelecido no presentd contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei 
n08.666/93; 
40.1.2 Intervir ija prestaço dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e 
condições previtós na Lei n° 8.666193; 
10111, 	tçwar chs pa9amntos conforme medição mensal, pelos serviços executados de 

1. 
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to 
PRE 	

CTADO DA BAHIA 	 -- 
EITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIDE OVtLIDOaRIRE 

acordo com as disp9sições 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 cii rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei 
n°8666/93; 
10.1.6 A CONTRAJANTE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, 
através da Secretaria  de Obras e lnfraestrutura; 
10.1.7 O presente ontrato poderá sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei n° 8.666/93 
e suas cominaçõe&'posteriores; 
10.1.8 Emitir as ordns de serviços para execução dos serviços objeto deste contrato: 
10.1.9 Responsabilizar-se pelo o fornecimento do combustível, para as máquinas, quando a 
serviços na execução do objeto deste contrato, 
10.2 DA CONTRAtADA 

• 
10.2.1 A oontratadassiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços 

o contratados n cSo de descumprimento do pagamento das parcêlâg deste contrato, nos 
termos da Lei n° 8.66/93; 
10.2.2 Executar to os os serviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de 
preço, sob as penajidades da Lei n18.666/93; 
10.2.3 Exigir da ontratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações 
emanadas por est, visando o sucesso da Administração Pública Municipal; 
10.2.4 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 
comerciais, trabaIhstas, fiscais, previdenciárias: 
10.2.5 Apresentar,' sempre que solicitado, durante a vigência do contrato, documentos que 
comprovem o tipl cumprimento a legislayav em vigor quanto às obrigações assumidas n2 
licitação, em espciaI, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tribut&os, fiscais e 
comerciais; 
12.2.7 Responsa ilizar-se Pela a revisão, manutenção preventivas e corretivas das 
máquinas, semprq que necessário, mantendo em perfeitas condições. 
12.2.5 Responsatk)lizar-se por prestar os serviços objeto do contrato em conformidade com 
os requisitos de 1fqualidade, utilidade e segurança, vigilância sanitária e às normas do 
Ministério do Traalho, Código de defesa do Consumidor, ABNT, Legislação de Trânsito e 
demais pertinente em vigencia; 
12.2.11 flespons4bilizar-se em cobrir eventuais danos, furtos, roubos, incêndios avarias da 
máquina, incIusv+  de terceiros, pôr  dolo ou culpa, de 3CU3 motoritas, bem como por falha 
ou defeitos meSnico; 
12.2.15 ResponsbiIizar-se pelo seguro contra acidente que deverá ter cobertura de danos 
totais, cobertura f por morte e invalidez, cobertura contra danos materiais a terceiros, 
cobertura contra ïdanos corporais a terceiros, além do seguro obrigatório da máquina, o 
respectivo seguro não poderá ser cancelado durante a vigência do presente contrato, que 
deverá está em dpnformidade com legislação vigente. 
10.2.I9 Posonqer pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 
estadual e muni d pai, bem como assegurar 06 direitos e cumprimento dos deveres de todas 
ae obrigaços es abelecidas por lei; 
10.2.17 A contra 	não poderá transferir, no todo ou ám parto, 2 eXSCUÇaO do objeto do 
presente contrat 
10.2.15 Responjabilizar-se pelo o fornecimento do operador da máquina, devidamente 
habilitado, na ex4cução do objeto deste termo de contrato; 
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ESTADO DA DAHIA 

	

! 	PflÊITUPÂ MUNICIPAL DE SÃO FÉLlX DO CORlb 

10.2.19 A contrataça o6servàrá o disposta no art.12, combinado com o art.13 cia Lei 
n08.078/90, dispõe dobre qualidade dos serviços ofertados; 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE HABILIAÇAO - 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; 	1 

CLÁUSULA DÉCID 
term9e do art.79 da 

12.1 - amigável - 
desde que haja con 

A SEGUNDA - DA RESCISÃO - A resciaao do presente contrato, nos 
Lei 8666/03, poderá ocorrer da seguinte forma: 

or acordo entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, 
,eniência para Administração; 

12.2 - Administrati - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados 
nos incisos 1 a XII, )VII, XVIII do art.78 da Lei n° 8.666/93; 

12.3 - Judicial - no4 termos do legislação processual: 

124 - aunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por 
ato próprio da Admnistraçao; 

12.5 - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do contrato, necessários ã sua continuidade, na forma do inciso V 
do art. 58 desta Lei 

12,6- execu9üq da, garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores 
das multas e indenhla90c a ela devidos 

12.7 - retenção do créditos decorrentes do contrato até o limite dos preju(oa oaueadoa A 
Administração. 

12.8 - A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da 1,14  
Administraç3o, qu poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou 
indireta. 

12.9 - É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o 
contrato, podendo'acsumir o controle de determinadas atividadu de ervi.os essenciais. 

1Z.1O - Na hipótese do inciso Ii deste artigo, o ato deverá ser precedida dê outori22ç90 
expressa do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme 
ocaso. 

12.11 - A rescisão, de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu 
critério, aplicar a redida prevista no inciso 1 deste artigo. 

CLÁUSULA DCLMA ,TnerInÂ - DÁ INEXECUÇÃO - A lriexecuçao total ou parcial do 
contrato enseja alsua rescisao, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 
reuIgmgnto, preUispOe rio Pirt.TT da Lei n° ,Ç(5/93, e suas cominações; 
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ESTADO DA BAHIA 

PRE EITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 
SÃO FÉLIXDÚCORIBF 

13.1 - o não cumprhiiento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

13.2 - o cumprimentp irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

13.3 - a lentidão Jo seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da 

estipulados; 

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

13.5 - a paralisaç9 da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 

comunicaç 	iriistração; 

13.6 - a subcontraaçQo total ou parcial do seu objeto, a assodaço do contratado com 

' outrem, a ceaaaoj ou trarferência, total ou pardal, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não 4dmitidas no edital e no contrato; 

13.7 - o desatendinento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fisc9lizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

13.8-c cometimen6 reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 12  do art. 

87 desta Lei: 

13.9 - a decretaçã de falência ou a instauração de insolvência civil; 

13,10- a dissoluçaj da sociedade ou ofalecmenfo do contratado: 

13.11 - a alteraçao social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a exeotjçào do contrato; 

13,12- razões de nteresse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

. 

	

	determinada pela 1mma autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 

contratante e exardas no proceaso administrativo a sue  se refere o contrato: 

1113- a supresao, por parte da Administra?âo, de obras, serviços ou compras, 

acarretando moditcação do valor inicial do contrato além cio limite permitido no 9 12  do art. 

65 desta Lei: 

GLÁU3ULA DÉQ)MA QUARTA - DO CASO OMISSO - Este contrato regular-3e-ú pelas 

suas cláusulas e ras disposições contidas na Lei 8.666/93, inclusive os casos omissos; 

CLÁUSULA DÚ9MA QUINTA DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 86 da Lei n. 

8.866/93, fica estLpulado o percentual de 0,0% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a 

titulo de muita 4 mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento da objeto deste 
contrato, até o lirTite de 10% (dez por cento) do valor contratado. 

conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos pr&oa 
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ia bomtim Oliveira aoua-M 
Contratada 

o 

k5 ESTADO DA BAHIA 

5A0 FECIÏCORI8E 
EITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO GORIBE Acaw, 

15.1 - Em caso de inexecução fofal ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 

qualquer das condiçes avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 

termos do aU. 87 da Lei n. 5.666193: 

15.2 - advertência; 

15.2 - multa de 10010 (dez por cento) do valor do contrato, 

15.4 - suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por pazo não superior a 2 (dois) anos e, 

15.5 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarebi os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplique a penalidade, que será concedida 
sempre que a con ratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o praza d2 sanço aplicada com base no inciso anterior. 

CLÁUSULA DÉCI[4 SEXTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser 
executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas 
nos Arts. 69 a 71 da:  Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de 
S2nt2 Maria da vitófia - BA, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato, 
renunciando as part's a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem jus os e contratados, assinam o presente instrumento 
(duas) vias de igual 3eor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, 

contratual em 02 

são Fêlixdo 'o 

 

abril de 2017. 

   

Testemunhas: 1- 
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