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CONTRATO 

DATAJ / 

CÓMTftÂTÔ ISÉ PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS 

Contrato de prestação de serviços, que entre si fazem, 
O Fundo Municipal de Assistência Social do São Félix 

do Coribe, e a empresa Marco Aurélio Athayde de 
Oliveira - ME. 

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, entidade de 
Direito Público interno, com sede à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, Centro - na 
cidade São Félix do Coribe, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n018.136.59410001-28. 
nate ato representado pela a Secretaria Municipal do Denvolvimênto Social, a §ra. Magda 
Léia Rocha Andrade, brasileira, portadora do CPF n°. 602.582845-87, nomeada pelo o 
Decreto Municipal n°. 939 de 03.01.2017, doravante denominado de CONTRATANTE, e a 
empresa Marco Aurélio Athayde de Oliveira - Me, inscrita no CNPJ sob o n0. 04.459.163/0001-98, 

..• 

	

	sediada a flua Senador Juracy Magalhães, 07, 10  Andar, Apt. 03, Centro, Santa Maria da Vitória - 
DA, neste ato representado pelo empresário de igual nome, inscrito no RO sob o n°. 05.866.046-
18 SSP/BA, residente e domiciliado á Rua Roberto Borges, 36-A, Centro, Santa Maria da Vitória - 
BA, doravante denominado simplesmente de CONTRATADA, ficam justos e acordados o 
seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por Objetivo ç9ntratagag de serviços de 
filmagem, cobertura fotográficas dos atos, programas, serviços, eventos assistenciais, 
documentários públicos, impressos em jornais de circulação regional, em meio digital por site e 
redes sociais, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município. 

CLÁUSULA SECUNDA: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor efetivo global de 
R$14.960,00 (quatorze mil e novecentos e sessenta reais). 

2.1 - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado da seguinte forma: em até 30 (trinta) dias 
conforme medição, a contar da emissão da ordem de serviços, após apresentação do documento 
fiscal correspondente devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Administração e 
rinanças; 

2.2 - O Fundo Municipal de Assistência Social poderá emitir quantas ordens de fornecimento 
entender conveniente para a administração, até o cumprimento total do objeto desta licitação: 

2.3 - A presente contratação deveu-se ao fato de ter sido oriundo da licitação Convite n0  
cco05/2017, com regime de execução por preço global, nos termos do disposto da Lei 8666/93. 

2.4 - Aplicam - se a Lei 8.666193, e suas alterações posteriores, ao presente contrato e em 
especial aos seus casos omissos; 

ÓLÁugULÂ TERCEIRA; O prazo máximo de vigençia ç4ç%ç oontrato será da seguinte forma: 11 
(onze) meses, com inicio em 09102/2017 e término em 31/12/2017, podendo ser prorrogado, com 
fundamento no art.57, inciso 1, da Lei n°  8.666/93, e suas cominações posteriores, firmando-se 
para tanto, termos aditivos ao pacto original, desde que as apartes se manifestem com 
antecedência: 

CLÁUSULA QUARTA - Os prL%çôr inicialmente contratados poderão ser repactuados observando 
o período mínimo de 12(doze) meses, após esse tempo os preços poderão ser atualizados; 

4.1 - a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 
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contratual, desde que acompanhada de comprovação da superveniência de fato imprevisível, ou, 
se previsível, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos custos do Contrato. 

4.2 - A CONTRATANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
inadimplente, e a ela será imputada uma multa de um dõçime pQÍ cento (0,1°,'o) do valor do 
contrato por dia de atraso, decorrido entre a data do início da inadimplência e o efetivo pagamento 
acrescido de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. E será utilizado 
para correção das faturas em atraso o índice do IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, 
ou outro equivalente 

CLÁUSULA QUINTA A despesa correrá por conta das dotações orçamentárias: 

0601 - Secretaria Do Desenvolvimento Social; Proj/Ativ: 2036 - Manutenção das Ações da 
Secretaria do Desenvolvimento Social; Elemento: 33.90.39-00 Outros Serviços Terceiros - 
Pessoa Jurídica (Fonte 10, 29); 

ÔÔ2 - Fundo Municipal De Assistência Social; Proj/Ativ: zzie - Manutenção do Programa 3olsa 
Família - PBF; Elemento: 33.90.39-00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica (Fonte 00, 29) 

0602 - Fundo Municipal De Assistência Social; Proj/Ativ: 2208 - Manut. do Centro de Refer.de 
Msist, Soçialf CRAS; Elemento: 33.90.39-00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica (Fonte 
00, 26, 29) 

CLÁSULA SEXTA - objeto do presente contrato poderá sofrer alterações nos termos do art.65 da 
lei 8.666/93, firmando para tanto termo aditivo ao pacto original, desde que as partes se 
manifestem. 

6.1 - Fica estabelecido que a CONTRATADA no pode transferir, no todo ou em parte, a 
execução do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

o 7.1 - DA CONTRATANTE 

7.1.1 Comunicar ao licitante vencedor qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto 
licitado, diligenciando para que as irregularidades ou falhas apontadas sejam plenamente 
corrigidas; 
7.1.2 Veluar os pagamentos devidos à contratada, conforma emiaao de ordem de serviço, e 
disposições deste contrato; 
7.1.3 Enviar à contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em que 
ocorrer a retenção de impostos dos serviços; 
7.1.4 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n06666/93; 
7.1.5 Acompanhar e fiscalizar os serviços a serem executados nas conformidades, deste 
contrato, ora firmados entre as partes; 
7.1.6 Rejeitar no todo ou em parte, os serviços a serem executados em desacordo com as 
especificações constantes deste contrato; 
7.1.7 Proporcionar todas as facilidades necessárias à perfeita execução do objeto do contratual, 
a §cr firmado ente a3 partes,- 
7.1.ô 

artea:
7.1.8 Fiscalizar a execução do objeto licitado, sendo permitida a participação de terceiros, para 
prestar assistência ou informações julgadas pertinentes; 
7.1.9 Será de responsabilidade da CONTRATANTE na colaboração das condições de segurança 
dos equipamentos no local de instalação; 
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7,2 DA CONTRATADA 

7.2.1 Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas 
estabelecidas na lei no e.eeeisa, e suas oominaçøes, de forma a não interferir no andamento das 
atividades da contratante; 
7.2.2 Executar todos os serviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de preço; 
7.2.3 Responsabilizar-se pelo objeto licitado até o efetivo fornecimento, adotando todas as 
medidas julgadas cabíveis, inclusive as que se referem à segurança e ao transporte até o local de 
entrega; 
7.2.4 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista 
ou providênciário e respec{vos 8nus, tanto em relação a si, e enquanto ao pessoal eventualmente 
contratado para execução 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 corpo a dedução dos impostos dos serviços a serem contratados; 
71.6 Entregar o objeto licitado livre de qualquer embaraço, seja de ordem financeira ou tributária; 
7.2,7 Responsabilizar-se integralmente pelas despesas com transporte e quaisquer outras 
adicionais referentes ao objeto licitado, arcando, dessa forma, com todas as despesas diretas ou 
indiretas decorrentes do cumprimento de suas obrigações, sem qualquer ônus adicional para a 
esta Prefeitura; 
7.2.8 A Contratada §çrá rupQnaUyel pelo pagamento de toda e qualquer indenização por danos 
causados ê Contratante elou a terceiros, por culpa ou doto seus prepostos, ou de seus 
colaboradores, decorrentes 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; 
7,2,10 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes da locomoção de seu 
pessoal e respectivos equipamentos para a sede deste município de São Félix do Coribe - 
7.2.11 As despesas decorrentes da hospedagem e alimentação do pessoal da CONTRATADA, 
em hotel e restaurante da cidade, com café da manha, refeições diárias, água, refrigerante, 
lanche, quando na instalação e montagem dos equipamentos objeto deste contrato, correrão por 
cõntâ dá CONTPÂTÂDÂ; 
72.12 Responsabilizar-se pelo o fornecimento dos insumos na execução do objeto cia cláusula 

• primeira do presente contrato; 
7.2.13 Fica estipulado o valor da multa por dia de atraso no eventual descumprimento do objeto 
deste contrato, no percentual de 30%(trinta por cento), do valor do presente contrato; 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato ocorrerá da seguinte 
forma: 

8.1 amigável - por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniônçia para administração; 

8.2 Administrativa - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos 
incisos 1 a XII, XVII, XVIII do art.78 da Lei n°8,666193; 

8.3 Judicial - nos termos da legislação processual; 

8.4 a contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa 
prevista no Art.77 da Lei n°  8.666/93 

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES: 
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9.1: 1— Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 
cento) sobre o valor inadimplido, a título 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. 

9.2:1/ - Em caso do iiiQxQQu959 total ou parcial do pactuado, em razão do dosoumprirnóntô de 
qualquer dos condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 

9.3: - advertência; 

9.4: - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 

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

• 9.6 - do&arnçô dó inidõnokiade para fichar ou contratar coma Administração Pública; 

CLÁUSULA DÉCIMA: As partes contratadas elegem o Foro da Comarca da cidade de Santa 
Maria da Vitoria - BA, para dirimir as questões relativas ou resultantes do presente CONTRATO. 

E por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em duas (02) vias de igual teor 
com as testemunhas abaixo: 

São Félix do Coribe — BA, 09 de fevereiro de 2017. 
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