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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CONTptóTO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE

prefeitura municipal de São félix
DATA.Brf^ rrkDiDc c a ckaddcca incPTii nrc nc ADAi'iin

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, com sede administrativa à Av. Luís Eduardo
Magalhães, SN, Centro, CEP 47.665-000, São Félix do Coribe - BA, inscrito no CNPJ/MF sob n.9
16.430.951/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira,
brasileiro, residente e domiciliado neste Município.

CONTRATADA: A empresa JOSETILDES DE ARAÚJO CASTRO, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.e
14.482.625/0001-41, estabelecida na Rua Nilo Peçanha, s/n®. Centro, CEP 47.640-000, Santa Maria da
Vitória - BA, neste ato representada pela Proprietária a Sra. Josetildes de Araújo Castro, portadora da
Carteira de Identidade RG n". 03.980.796-76 SSP/BA e inscrito no CPF (MF) n°. 252.844.955-00,de
acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Requerimento de Empresário.

As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no
Processo Administrativo n.s 169/2018 - Dispensa de Licitação ns 059/2018, mediante as cláusulas e
condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a Contratação de serviços de organização,
execução e fornecimento de estrutura, apoio logístico, ornamentação, compreendendo o seguinte:
locação de 1.000 cadeiras plásticas sem braço, 01 armário, 06 caixotes, 01 mesa, 20 cerca ornamental
em madeira, 02 muros inglês, 250 capas para cadeiras em Oxford ou cetim, 154 itens em pelúcia para
decoração, balões (encher, amarrar e montar 6.000 unidades), para serem utilizados no evento
"Formatura da Educação Infantil Pré-ll do CMEI deste Município, a realizar-se no dia 06/12/2018, à
partir das 19:00h.

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor efetivo global de R$ 5.600,00
(cinco mil e seiscentos reais)

2.1 - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em parcela única após a realização do evento, em
até 10 (dez) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal correspondente devidamente
aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, desde que a Nota Fiscal esteja acompanhada de
comprovações de regularidade fiscal (Certidões: Federal, Estadual e Municipal), bem como de
comprovação de regularidade trabalhista (CNDT),caso não seja apresentada todos os documentos
supracitados, a Contratante se reserva ao direito de aguardar regularização para contagem do prazo
de pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo máximo de vigência deste contrato será da seguinte forma: 15 (quinze)
dias, com início em 03/12/2018 e término em 18/12/2018.

CLÁUSULA QUARTA: Os preços inicialmente contratado é fixo e irreajustável.

CLÁUSULA QUINTA: A despesa correrá por conta das dotações orçamentárias:
Poder: EXECUTIVO
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ESTADO DA BAHIA „ —

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade Executora: 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Funcional: 12.365.0041-2.008 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 01 Receitas de Impostos e Transfer. de Impostos - EDUCAÇÃO 25%

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 não pode transferir, no todo ou em parte, a execução do
objeto deste contrato;

CLÁUSULA SÉTIMA: DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

7.1-DA CONTRATANTE

7.1.1 Comunicar a Contratada qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto contratado,
diligenciando para que as irregularidades ou falhas apontadas sejam plenamente corrigidas;
7.1.2 Efetuar os pagamentos devidos à contratada, conforme emissão 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 n® 8666/93;
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 ser
firmado ente as partes;

^ 7.1.8 Fiscalizar a execução do objeto licitado, sendo permitida a participação de terceiros, para
prestar assistência ou informações julgadas pertinentes;

7.1.09 Acompanhar e fiscalizar os serviços a serem executados, bem como, solicitar correções de
serviços apresentados em desacordo com as normas legais e qualidade necessária a boa execução do
evento.

7.2 DA CONTRATADA

7.2.1 Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas

estabelecidas na lei ne 8.666/93, e suas cominações, de forma a não interferir no andamento das
atividades da contratante;

7.2.2 Executar todos os serviços objeto deste contrato de acordo com as orientações da Secretaria
Municipal de Educação, devendo toda estrutura estar montada e aprovada, com antecedência mínima
de 08 (oito) horas do horário previsto para inicio do evento, além da Contratratada manter durante
todo evento pelo menos 01 (um) colaborador para pequenos reparos/intervenções durante o evento,
orientadas pela organização;
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ESTADO DA BAHIA .

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

7.2.3 Responsabilizar-se pelo objeto licitado até a efetiva execução, 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
previdenciário e respectivos ônus, 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, bem como
referencia a este Termo Contratual;

7.2.6 Executar o objeto licitado livre de qualquer embaraço, seja de ordem financeira ou tributária;
7.2.7 Responsabilizar-se integralmente pelas despesas com transporte, motorista, combustível 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 Contratante;

7.2.8 A Contratada será responsável pelo pagamento de toda e qualquer indenização por danos
causados à Contratante e/ou a terceiros, por culpa ou dolo 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 - BA;
7.2.11 As despesas decorrentes da hospedagem e alimentação do pessoal da CONTRATADA, em hotel
e restaurante, com café da manha, refeições diárias, água, refrigerante, lanche, quando na execução

do objeto deste contrato, correrão por conta da CONTRATADA;

7.2.12 Responsabilizar-se pelo o fornecimento dos insumos na execução do objeto da 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
conveniência para administração;

8.2 Administrativa - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos incisos I a
XII, XVII, XVIII do art.78 da Lei n^ 8.666/93;

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 nS 8.666/93

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES:
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ll ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
SAOFELIX DO CORIBE

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: II - 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. 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 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 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, 03 de dezembro de 2018.

Seiro Ferreira

Tfeito Municipal
CONTRATANTE

Josetildes de AraújoCastro
Proprietária

JOSETILDES DE ARAÚJO CASTRO
CONTRATADA

Testemunhas:

19- 29-

CPF: CPF:
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA
DA ÜNlAO

Nome: JOSETILDES DE ARAÚJO CASTRO

CNPJ: 14.482.625/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfh.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:44:37 do dia 21/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2019.
Código de controle da certidão: 540E.E0F1.C8AF.181F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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^âqina i ae l

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome; JOSETILDES DE ARAÚJO CASTRO

{MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.482.625/0001-41

Certidão n°: 162748996/2018

Expedição: 21/11/2018, às 14:45:38

Validade: 19/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que JOSETILDES DE ARAÚJO CASTRO
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°

^  14.482.625/0001-41, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das -pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugest õRs: cr,dtí5".st.. jus.bt
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Inscrição; 14482625/0001-41
Razão Social: josetildes de araujo castro

Endereço: RUA nilo pecanha sn / centro / santa maria da vitoria / ba /
47640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/11/2018 a 04/12/2018

Certificação Número: 2018110511473696039900

Informação obtida em 21/11/2018, às 14:46:33.

A utilização deste Certificado para os fms previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https:/Awww.sífg0.calxa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimfrPapel.asp 1/1
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l| GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 21/11/2018 13:41

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 da dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20182760581

razAo social

JOSETILDES DE ARAÚJO CASTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

010.835.526 14.482.625/0001-41

Fica certificado que não constam, até a presente data. pendências de responsabilidade da pessoa física ou Jurídica acima
Identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os Inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 21/11/2018, conforme Portaria n® 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTiCiDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS iNSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET. NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Váiída com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória
AVENIDA BRASIL, 723

JARDIM AMÉRICA - SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA CEP

CNPJ; 13.912.506/0001-19

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000518/2018.E

Nome/Razão Social: JOSETILDES DE ARAÚJO CASTRO

Nome Fantasia: DECORART FESTAS

inscrição Municipal: 000.197.001/69-

Endereço: TRV NILO PEÇANHA, S/N

Centro Santa Maria da Vitória - BA CEP: 47640-000

CPF/CNPJ: 14.482.625/0001^1

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A

SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICiPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 25/10/2018 com base no Código Tributário Municipal.

/^^Idão válida até: 23/01/2019

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 9600003717030000000198090000518201810250

Certidão emitida eletronicamente via intemet. A aceitação desta certidão está condicionada à veríficaçâo de sua
autenticidade na Intemet, no endereço eletrônico:
https.7/santamariadavitoria.saatri.com.br, Econômico^ Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 21/11/2018 às 13:38:13
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