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ÔÔPJTPÁ&TÓ DE SERVIÇOS 

Contrato de prestação de serviços, que entre si fazem, 
a Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe, e a 
empresa Breno Silva Dias - MEl, na forma abaixo: 

O MIJNICIPIO DE CÃO FLIX DÓ CÓRIBE, entidade de Direito Público interno, com sede a 
Avenida Luiz Eduardo Magalhães, em.', na de cidade $ç FÓIk do Coribe, Eótado da bania, 
inscrito no CNPJ sob o n° 16.430.951/0001-30, neste ato representado pelo á Prefeito o Sr. Jutaí 
Eudes Ribeiro Ferreira, brasileiro, portador do õr n0782.014.405-72, residente nesta, 
dornvantõ denominado COKJTRÃTÃN1T, e a empresa Breno Silva Dias - MO, inscrita no CNP.) 
sob o n°. 27292.45010001-29, com sede à Rodovia Coribe, 204, Centro - São Félix do Coribe - DA, 
neste ato representada pelo Sr. Breno Silva Dias, inscrito no CPF sob o n°. 048.079.355-77, 

Qt 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 serralheria e esquadrias metálicas para de serviços de serviços de confecção/fabricaçüo de 
palco em metal parã eventos: medindo 3,60x3,00x4,00mt (LxCxA); em tubos patente 
(galvanizado) de 11/2, chapa 16mm: tubo preto de 111 , chapa lSmm; lona resistente de cor 
branca 4,00x4,00mt: ferro chato de l"1J4x/18; pintura em esmalte sintético cor alumínio; 
cantoneira de 1"112x3/1B, para manutenção da feira da agricultura familiar, neste município. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO - 1.1 - O serviço ora contratado deveu-se ao fato de 
ter sido oriundo da Dispensa de Licitação DL02812017, nos termos do Art.24 Inciso II, da Lei no 
8.666193, e r.Uâr caminaôes pÕÊeriores. 

2.1 - O presente contrato 6 celebrado com base na lei retro citada, com regime de execu?ão  por 
preço unitário, subordinando-se nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas cominações posteriores; 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, a 
CONTRATADA perceberá a importância global de RS5.000,00 (cinco mil reais), pelo o período 
ora contratado. 

Item Descrição dós Serviços Unid. Quant. V. UnIt. V, TutI 

Serviços de conTecçoIfbricia do rIaa em 
motôl 	para 	evenfos! 	medindo 
3,603,00x4,00mt (LxCxÁ); em tubos patente 
(galvanizado) de 	1"l(E, phapa 	lOmm; tubo 

do 1", uliapa iômm; lona resistente da 
cor 	branca 	4,00x4,00mt; 	ferro 	chato 	de 
11/4x3/16 	pintura em esmalte sintOtico cor 
alumínio; 	cantoneira 	de 	1"1/2x3/16, 	para 
manutenção da feira da agricultura familiar, 
neste município 

Serv. 1 5.000,00 5.000100 

Tqtal 	  5.000.00 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÁES, S/N -CENTRO -SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA-  CEP: 47.665-000, 
TEL.:{77)3491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194 -EMAIL: adnuwsaofelixdocoribe.ba.gov.br  
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CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado conforme medição, na 
conclusão e entrega, com apresentação documento fiscal, atestada pela Secretaria Municipal de 
AUminitraçao, nas condições estipuIada: 

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

4.2 — A Prefeitura Municipal cio São Félim do Côribe poderá suspender qualquer pagamento, no 
todo ou em parte, na ocorrência de qualquer irregularidade na execução do objeto deste 
contrato; 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 
5.1 A ÇQNT1ATANT, nüo quitando as faturas no seu vencimento, será considernda 
inacsimplente, e a ela será imputada uma muita da um décimo por cento (0,1°!) do valor do 
contrato por dia de atraso, decorrido entre a data do inicio da inadimplôncia e o efetivo 

e 	
pagamento acrescido de juros da mora numa taxa geométrica de um por cento (10/6) ao mês. E 
será utilizado para correçao das faturas em atraso será utilizado o índice do IGP-M, divulgado 
pela FOY; 

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

5.3 - Art., tnç(ao III; - o preço e as condições de pagamento, os critêrióg, dat-bnê e 
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do 
aclimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 

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

li-lo 

• R 	xv 

lo 	 Onde: 

Valor da parcela da reajustamento procurado 

lo a  índice de preço verificado no mês do orçamento  ou 
proposta 

li = Indioe de preço referente ao mõs de reajustamento 

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

CLÁUSULA SEXTA - DA RVISÃQ DF. FRÇQa - Os preços estabelecidos neste termo de 
contrato não lera reajuste no penado ora contratado. 

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

AVeNIDA LUIZ EDUARDO MACALHAES, 5/ N - ÇENTRO - SAO FCLIX Do C0R16E - DAt-IIA - Ç&: 47.65-QOO 
TaL.:(77)3491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194-EMAIL: adn,@saofelixdçcoribe,ba,goy,br  
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contratual, desde QU9 acompanhada de comprovação da superveniência de fato imprevisível, 
ou, se previsível, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos custôs dó Contrato: 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA Diz ÊXCUQÁO bOS SERVIÇOS - Os serviços serão 
executados pela contratada conforme ordem de serviços em conformidade com o objeto, 
conforme acima descrito. 

GLÁUULA OITAVA - VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de 07 
(noto) dias, da seguinte forma: ;n;ciando-se em 16.03.2017, e terminando em 22.03.2017, 
podendo ser prorrogado nos termos do art.57 da Lei n°8666/93; 

CLAUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Ás despesas decorrentes do presente 
contrato, correrão no presente exercício por conta da dotação orçamentária: 

09.01 - Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente; Proj/Ativ: 2023 - Manutenção das Ações da Sec. 
Agricultura e Meio Ambiente; Elemento: 33.90.39-00 Outros Serviços Terceiro - Pessoa Jurídica 
Fonte 00) 

00.01 - Cecretaria da Agricultura e Meo Ambiente; Proj/Ativ: 2225 - Incentivo e Apoio ao Pequeno 
Produtor: lemento: 33.90.39-00 Outros Serviços Terceiro - Pessoa Jurídica (Fonte 00). 

09.01 - Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente; Proj/Ativ: 2225 - Incentivo e Apoio ao Pequeno 
Produtor; Elemento: 44.90.52-00 Ecjuipamentos e Material Permanente (Fonte 00). 

CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DÁS PARTES: 
10- DA CONTRATANTE 
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 
n°8.666/9; 
19,1. Intervir na prestaçao dos serviços ou interromper a sua rnecução nos onsas e condições 
previstos na Lei n° 8.666/93; 
10.1.3 Efetuar os pagamentos conforme medição, pelos serviços executados de acordo com as 
disposi9ões do presente contrato; 

• 10.1,4 enviar a contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda voz em 
que ocorrer a retençao de impostos sobre a nota fiscal ou recibo de prestação de serviços: 
10.1.5 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n08666/93: 
10.1.6 A CONTRATANTE exercera a fiscalização da execução do objeto deste contrato, através 
da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente; 
10.1.7 O presente contrato poderá çgfrçr ltera9Qe, wc termo6 do di—1.05 da Lei n° O.005193 e 
suas cominaQes po;teriureoi 
102 DA CONTRATADA 
102.1 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°  a.QQ6/9 
10.12 Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de preço, sob 
as penalidades da Lei n06,51e 
10.2.3 Exigir da contratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações emanadas 
por esta, visando o sucesso da Administração Pública Municipal; 
10.2.4 Assumir em caráter exclusivo1  toda e qualquer rçp9n t?iltçlaUÇ de natureza civil, 
trabalhista e previdenciária 
10.2.5 Emitir a nota fiscal e recibo de quitação dos serviços, fazendo discriminar no seu corpo a 
deduçao dos impostos quando exigido pela a contratante; 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÂES, S/N -CENTRO -SÃO FELIX DO COAIQE - DAHIP —  CE?; 47.665-000 
TEL.:(77)3491-2921/ FAZ: (77) 3491-2194-  EMAIL: adn,WsaofIicdocoribe.ba.goV.br  
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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; 
10.2.7 A contratada não j5cdará trngferir, nó tôde ou em parte, a execução do objeto do 
presente contrato. 
10.2. Á contratada observará o disposto no art.12, combinado com o art.13 da Lei n08.078/90, 
dispõe sobre qualidade dos serviços ofertados: 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO - Á 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; 

OLAUaULA DtOIMA SEGUNDA - DA ftEaolaAO - A rescisao do presente contrato, nos 
termos do art.79 da Lei 8666/93, poderá ocorrer da coguinto forma: 

o 12.1 - amigável - por acordo entre As partes, reduzidas a termo no processo da licitaçao, desde 
que haja conveniOncia para administrativa; 

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

12.4 - aasunao imediata do objeto do gontrato, no çwçIo e IooI cm que §Q encontrar, por ato 
próprio da Administração; 

12.5 - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados 
na exeou9ao do contrato, neçeasôrios U sua continuidade, na forma do inoiao V do art. 00 desta 
Lei; 

12,6- execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das 
multas e indenizações a ela devidos; 

o 17,7 - retenço dos çrCçlilg§ decorrentes do contrato ate o limite doa prejuios causados ô 
Administração. 

12.8 - A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da 
Admini;traçao, que puciorú dar continuidade U obra ou ao serviço por exeouçao direta ou 
indireta. 

12.9 — 	permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 
podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 

12.10 - Na hipótese cio inciso II deste artigo, o ato deverú ser precedido de autorização expressa 
do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso. 

12-11 - A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu 
critõrio, aplicar a medida prevista no inciso 1 deste artigo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA INEXECUÇÃO - A lnexecuçao total ou parcial do 
contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 

t 

 

AVENIDA UJIZ EDUARDO MAGALI-IXES, s/N -CENTRO -SÃO FLIX DO CORIDE - DAHIA — CCP: 47.665-000 
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D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 57605b91-4597-4554-9ed0-df809256a4fe



ESTADO DA BAHIA 
gAô rtuR M cônrne PREFITVRAMVNIÇIPAL PC,5AQ FtLIX QQ GQRIQ 

regulamento, predispõe no Art.77 da Lei n° 3.606/93, e suas cominações; 

13.1 - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos: 

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

13 - a lentiudo do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

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

13.5 - a paralisaço da obra, do corviço ou do fornócimõnto, som justa causa e prévio 
comunicação à Administração; 

13.6 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 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; 

13.8 - o cometimento reiterado do faltas na sua execução, anotadas na forma do 5 12 do ort. 67 
desta Lei; 

13.9 - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil: 

13.10 - a dissoluçao 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 - raóês do interesso público, do oito relevância é amplo cônhecirnento, 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; 

13.13 - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do vaiar inicial do contrato alóm do limite permitido no 5 19 do art. 65 desta Li: 

ÔLÂUg(JLÁ ÔUÁflTÃ bÔ CÁÕ ÕMISÔ - Este contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e 
nas disposições contidas na Lei 8.888/93, inclusive os casos omissos; 

CLÁLIgLILA QUINTA - DA9 PENALIDADE-9 	- Nos termos do ad. 99 da Lei n. 	fica 
estipulado o percentual de 0,9% (meio por centos sobre o valor ;nad;mplkio, 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. 

15.1 - Em caso do inexeeuço total ou parcial do pactuado, em razo do descumprimonto de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do ar[- 87 da Lei n. 8.668/93: 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, 5/N - CENTRO - sÃo F4L1x DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665.000 
TEL.:(77) 3491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL: admsaofeIixdocoribe.ba.gov.br  
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19.2 - advertência: 

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

15.4— suwenio temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo nao superior a 2 (do;s5 anos e, 

15.5 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 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 bano no ineia anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FXECUÇÂO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser 
executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas nos 
Arts. 69 a 71 da Lei 8.666193. 

CLÁUSULA DÉCIMA 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, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

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

$o Félix do G' ibe -BA,l6dtma ' de 2017. 

PREFEITURA 	IPAL DE SÃO FELIX DO QQRIE 
Contratante , ;ENO SILVA DIAO - MD 
Contratada 

Testemunhas: 1- 

2 

AVtNIDA W?Z wuRnDO MAÍJALMAt5, Ir - CÊt(ftO - 5A0 FELIX 00 CORIUb - bAhIA - CLP: 41.6Ü5-000 
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