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CÕIJTPÂTÔ br Rnvipôs  

Contrato de prestação de serviços, que entre si fazem, 
a Prefeitura Municipal de São Félix  do Coribe, e a 
empresa Flapaula Gráfica e Editora Lida, na forma 
abaixo: 

O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede à 
Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, na de cidade São Félix do Coribe, Estado da Bahia, 
inscrito no CNPJ sob o n9  16.430.95110001-30, neste 2to representado pelo o Prefeito o Sr. Jutai 
Eudôr. Ribeira Ferrair, brnileira, isôrtodõr dó CPP n0722914406-72, re&dente nesta, 
doravante denominado CÕNTRÁTÂNTF, e a empresa Flapaula flrMica e Ëd)tora Uda, inscrita 
no CNPJ sob o n0. 10.980.215/0001-70, com sede à Rua Maria Francisca Costa, SIM, Centro —
São F4UX do Caribe - BA neste ato representada pela sócia Ánqela Leite de Oliveira, inscrito no 
CPF sob o n°. 451.713.275-72, doravante denominada de CONTRATADO, resolvem celebrar o 
presente contrato mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto contratação de empresa especializada 
em serviços gráficos e comunicação visual, com cartazes, faixas, painéis, saia de palco, pirulitos 
para ornamentação, (em impresso digital), para eventos para Secretaria de [ducaço,  neste 
município. 

CLÁUSULA srteUNDA - DA VINCULÂCÃO - 1.1 - O serviço ora contratado deveu-se ao fato 
de ter sido oriunda da Dispensa de Licitação DL0031/2017, nos termos do Art.24, inciso II, da 
Lei n0  QDW, e suas comkaç6es posteriores. 

2.1 - O presente contrato é celebrado com base na lei refro citada, com regime de execução por 
preço unitário, subordinando-se nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas cominações posteriores; 

CLÁUSULA TERCEIRA • DO VALOR - Pela execuço do objeto deste contrato, a 
CONTRATADA percebaró â imarMnôin global de P$7.975,00 (ete mil e nóvecenta e etentn 
e cinco reais), pelo o período ora contratado. 

Item Descricio do Servicos Unid. Qüant. V. Un'iI. V. Total 
1 Cartazes medida 1,90mx20cm Und 90 9,90 429,00 

2 

4 faixas em lona 260 	- impressão digital medida 
4mx70cm Und 4 250,00 1.000,00 

3 

01 painel para fotos em lona 280g - impressão digital 
acabamento em ilhós - para estrutura de 

-
3radil - mçdida 

?mxm  Ynl 1 799,99 799199 

4 
01 portal de entrada em tona 280g - impressão digital - 
acabamento ilhós - estrutura para gradil medida 1Omx2m Und 1 2.200,00 2.200,00 

5 

01 saia de palco- impresso digital medida 11 mxzm-
impresso em papel especial - acabamento em cola 
vinifica. Und 1 1.650,00 1.650,00 

6 
12 pirulitos para amamentação de eventos impresso em 
dupla face medida de 120x80cm - impressão digital Und 1 2.000,00 

- 
2.000,00 

Total 	  7S75,00 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N -CENTRO -SÃO FËLIX DO COFIBE - BAHIA - CO! 47.65-000 
TEL.:(77) 3491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194-- EMAIL: admcsaofeIixdocoribe.ba.'ov.br  
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE sÂo FÉLIX DQ ÇQRIBE sAoLIxDDCORl6E 

CLÁUSULA QUARTA . DO PAGAMENTO - O pagamento 5era efetuado conforme medição, na 
conclusão e entrega, com apresentação documento fiscal, atestada pela Secretaria Municipal de 
Administração, nas condições estipuladas: 

II 

4.1 - O prazo de pagamento ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer irregularidade 
apresentada nos faturas, somente voltando ÇI fluir após as devidas correções. 

4.2 - A Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe poderá suspender qualquer pagamento, no 
todo ou em parte, na ocorrência de qualquer irregularidade na execuçao do objeto deste 
contrato; 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 
5.1 A CONTRATANTE, 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 
pagamento acrescido de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. E 
oer& utilizado para oerruçQo das faturas um atraso será utilizado o índice do IGP-M, divulgado 
pela FGV; 

5.2 Art,40 inciso XIV - Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'o" - critério de atualização 
financeira dos valores a serem pagos, deste A data final do período de adimplemento de cada 
parcela ate a data do efetivo pagamento. 

5.3 - Art.55, inciso III: - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 

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

I

R= li-lu 

 	xv 

lo 	 Onde: 

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 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de serviços, 
obras, ou compras a ser reajustado; 

CLÁUSULA SEXTA - DA REVI5Ã0 DE PREÇQS - os preços estabelecidos neste termo de 
contrato não terá reajuste no período ora contratado. 

6.1 a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N -CENTRO -SÃO FÊUX DO CORIBE - BAHIA -CEP: 47.665-000 
TEL:(77)3491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194 -EMAIL: admtsaofeHxdocoribe.ba.gov.br   
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÊLIX DO CORIBE 
sAo FtLIXDOCORIBE 

contratual, desde que acompanhada de compruaço da superveniencia de fato imprevisível, 
ou, se previsível, da consequência incalculáveis, bem coma de demonstração analítica de seu 
impacto nos custos do Contrato; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS 3RVlÇO - Os serviçoa serao 
executados pela contratada conforme ordem de serviços em conformidade com o objeto, 
conformo acima docerito. 

CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de 09 
(nove) dias, da seguinte forma; iniciando-se em 1,Q.2Q171  e terminando em 21.03.2017, 

podendo ser prorrogado nos termos do art.57 da Lei n°0000103; 

CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes cio presente 
contrato, correrão no presente exercício por conta da dotação orçamentária: 

04.04- Fundo Municipal de Cultura; Froj/Ativ: 2.013 - Realizaçao de Eventos, Cívicos, Culturais 
e Religiosos; Elemento: 3.3.90.39-00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Fonte 
00, 10, 24). 

$ 

CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES; 
ló - DÁ COMTRATÁMW 
10.1.1 Ter o direito de não mais utilizar os serviços da contratada caso o mesmo não cumpra o 
estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei 
nv8.666193; 
10.1.2 Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na Lei n° 8.666193: 
10.1.3 Efetuar os pagamentos conforme medição, pelos serviços executados de acordo com as 
disposições do presente contrato; 
10.1.4 Enviar a contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em 
que ocorrer a retençao de impostos sobre a nota fiscal ou recibo dc prctayo de serviços; 
10.1.6 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n°5660103: 
10.1.9 A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, atraves 
da 3eoretaria de Educação, Cultura, Esporte o Lazer; 
10.1.7 O presente contrato poderá sofrer alterações, nos termos do CIFU5 da Lei n° 8.666/93 e 
suas cominações posteriores; 
10.2 DA CONTRATADA 
10.2.1 A contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços 
contratados no caso de descumprimento do pagamento das parcelas deste contrato, nos termos 
da Lei n° 6.600/?a; 
10.22 Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de presto, sob 
as penalidades da Lei n08.666/93; 
10.2.3 Exigir da contratante o cumprimento da legislação, bem como das orientaçoes emanadas 
por esta, visando o sucesso da Administração Pública Municipal; 
10.2.4 Assumir em oarter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 

trabalhista e previdenciria; 
10.2.5 Emitir a nota fiscal e recibo de quitação dos serviços, fazendo discriminar no seu corpo a 
dedução dos impostos quando exigido pela a contratante; 
10.2.6 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 
e municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações 
estabelecidas por lei; 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N -CENTRO ~SÃO FLIX DO CORIBE - BAHIA- CEP: 47.665-000 

TEL.:(77) 349 i92iJ  rÂ2: 77 .49I-2I94 - MÂlL admófIiydocariba ba Rov.b( 
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SÃO FtLIXDOCORIBE 

10.2.7 A contratada não poderá transferir, no todo ou em parte, a execuçao cio objeto do 
presente contrato. 
10.2.8 A contratada observará o disposto no art.12, combinado com o art.13 da Lei n08.078/90, 
dispõe sobre qualidade dos serviçoa ofertados; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE HABILITAÇAO - A obrigaçao do 
contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condi?Ões  de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA R6GI3AQ - A resciso do presente contrato, nos 
termos do art.79 da Lei 8666/93, poderá ocorrer da seguinte forma: 

17.1 - amigveI - por acordo entre às partes, reduzidas a termo no processo cia licitação, desde 
que haja conveniOnçia para administrativa; 

12.2 - Administrativa - por ato unilateral e escrito da admlnistraçao nos casos enumerados nos 
incisos 1 a XII, XVII, XVIII do art.78 da Lei n° 8.666/93; 
12.3 - Judicial - nos termos da legisla99 processual; 

12.4 - assunçdo imediata cio objeto cio contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da Administração; 

12.5 - ocupação e utilização do local, instala?ôes, equipamentos, material e pessoal empregados 
na execuçao do contrato, neççssArios A sua continuidade, na forma do inciso V do agi. 58 desta 
Lei; 

1 

12.6 - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das 
multas e indeniaçOes a ela devidos; 

12.7 - retençao dos créditos decorrentes do contrato ate o limite dos prejuízos causados à 
Administração. 

ia.a - A aplica9ao das medidas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da 
Administraço, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execu?ão  direta ou 

indireta. 

12.9 - 	permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 
podendo assumir o controle cie determinada ativiçldes de sorvi?os essenciais. 

12.10 - Na hipótese do inciso li deste artigo, o ato devera ser precedido de autoriha9ao expressa 
do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso. 

2.11 - A reaoiaao de quç IriíU o inçiso IV do ar-Uso  anterior permite à Administra?ão, a seu 
crit&io, aplicar a medida prevista no inciso 1 deste artigo. 

(

K' CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXCUÇAQ - A lnexecuçao total ou parcial do 
contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 
regulamento, predispóe no Art,TT da Lei n° .Q66/93, e suas comina?ões; 

13.1 -o no cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçoes, projetos ou prazos; 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, SIM - CENTRO - SÃO FLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665.000 
TEL:(773491-292j) rA2 77) 40i4104 - rMÁIL admi nf&bdõeórib bovbr 
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13.2 - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

13.3 - a Ientidao do seu cumprimento, levando a Adminitraçao a oomprovar a impoibiIidade 
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

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

1Z5.5 - à paraliaçao da vlra, do erviyo OU do fornecimento1  sem justa causa e prévia 
comunicação a Administraçao; 

13.6 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação cio contratado com outrem, a 
ceaaao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorpora9ão, não 
admitidas no edital e no contrato; 

13.7 - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

13.0 - o cometimento reiterado de faltaa na aua exeouçQo, anQw~ na forma do 	do art. 67 
desta Lei: 

12.9 - a decrefaçk de falência ou a instauração de insolvência civil: 

13.10 - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado: 

13.11 - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 

13.12 - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conflecimento, ju6tiÍioadaa o 
dôtorminadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato: 

13.13 - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 12 do art. 65 desta Lei; 

CLÁUSULA QUARTA DO CASO OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e 
nas disposições contidas na Lei 8.666/93, inclusive os casos omissos; 

CLÁUSULA QUINTA DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 00 da Lei n. 0.06018, fica 
estipulado o pereêntu& do O,SU/  (moio por conto) nobre o valor inadimplido, a título de muita de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 
10% (dez por cento) do valor contratado. 

1.1 - Em caso de inexecuçao tõt& ou PâMiâ1 do pactuado, em rao do decumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 da Lei n. 8.688/99: 

15.2 - advertência; 

15.3 - multo dê 1O0f  (dez por cento) do valor do contrato, 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÂES, S/N -CENTRO -SÃO FLIX DO CORIBE - BAHIA -CEP: 47,665-OÕÕ 

TEL.:(77)3491-29211 FAZ: (77) 34913194E MA] L:adm(WSaOfeIiXdOCO!ibe:ba.RoV.br 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FLlXDO CORIBE 
SÃO FÉLIX DO CORIBE 

15.4 - suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo no superior a 2 (do;s) anos e, 

16.5 - declara?ão de inidoneidade para licitar ou contratar cem a Adminitra9e Pública 
enquanto perdurarem 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 contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser 
executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas nos 
Ârts. CO a 71 da Lê; Q.CCCJO. 

CLÁUSULA DClNIA OITAVA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa 
Maria da Vitória - BA, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato, 
renuncandc âg partes a cualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

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

Testemunhas: 1- 

2 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÂES. SJN - CENTRO - sZo F&IX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000 
TEL,:(773491-2921/ FÁ2 (77) 3491-214 - EMAIL: admcsaofeIixdocoribe,ba.gov,br  
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