
ESTADO DA BAHIA 

FRLITURA J1UNIQIPAL DF. CAQ SLIX DO GOfflbt 
- 

SAO iktx DO CORIBE 
A mvyc !Jn loç iM 

ONTRATO DE SERVIÇOS 

Contrato de prestação de serviços que entre si 
fazem, a Município de São Félix do Coribe, e a 
empresa Construtora Queiroz Barbosa Ltda-ME, na 
forma abaixo; 

Ô MUNIdPIÕ DE ÂO FLl) DO CORIBE, entidade de Direito Publico interno, com sede à 
Avenida Luiz Eduatdo Magalhães, s/n.°, neste Município de São Félix do Coribe-BA, inscrita 
no CNPJ sob o n0 16.430.951/0001-30, neste ato representado pelo o Prefeito o Sr.Jutaí 
Eudes Ribeiro Ferràira, brasileiro, solteiro, portador do CPF n0782.614.495-72, simplesmente 
denominado de CpNTRAT4JTE, e a empresa Construtora Queiroz. Barbosa Ltda-ME, 
inscrita no CNPJ sob o n.° 18.173.919/0001-42, Insc.Mun.n°109.194.015, sediada à Rua 
Joaquim Âtaíde, 78Ã 

1. ,, Centro, na cidade de Santa Maria da Vitória - BA, neste ato 
1 

representado pelo 9 socio o Sr.Diego Fernandes Barbosa, portador do RG.2.486.429 e CPF 
n°007.567.954-DO, omo CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrata, mediante 
as cláusulas e condjções seguintes: 

CLÁUSULA PRIIV4IRA - DO ÓBJETO - Constitui objeto do presente contrato pavimentação 
de logradouros públicos em TSD  (asfâltica), das seguintes ruas: parte da Rua Angelina 
Barros, Rua Valdemar Pereira, Rua Roberto Borges, parte da Rua prox.Unopar, parte da 
Rua "E", parte da Raimundo Teixeira, Rua "E" Seguimento, parte da Rua Gerulino Alves, 
parte da Rua 04 de Outubro, parte da Av.Raimundo Teixeira, parte da Rua Maria Luzia, 
parte da Rua Novede Julho, 	da sede deste Município, conforme especifica90es téçnicas 
em anexo. 

CLÁUSULA SEG4,NDA — i» VINCULAÇÃO - O serviço ora contratado é oriundo da 
Tomada de Preçc, TP001Q0I7, nos termos da Lei 8.888/93 e suas caminaçôes 
posteriores. 

2.1 - O present&i contrato é celebrado com regime de execução por preço global, 
subordinando-se nds termos da Lei n° 8.888/93 e suas comnaçôes posteriores; 

22 - O presente çontrato tem como responsável técnico o engenheiro civil o Sr. Diego 
Fernandes Uarboo, insorito no ORLA-DA, sob o no 150595929-4. 

CLÁUULÂ rnrin - 6Õ VÁLÕP - nela execução do objeto deste contrato, a 
CONTRATADA perÇeberá a importância estimada global de S$565.399,12(quinhentos e oitenta 
e oito mil e trezentos noventa e nove  reais e doze centavos). 

CLÁUSULA QUÁI!iTÂ - DO PAGAMENTO - O pagamento cerá efetuado conforme medi?&o 
mensal, aprovada pela tiscalizaço da Secretaria de Obras, com apresentação da nota fiscal/fatura, 
atestada pela a Seôrètaria Municipal de Âdminigtraea e Financa: com apreêntando das certid3ês 
negativas do INSS, FTS e Trabàlhista: 

4.1 - O prazo de pagamepto ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer 
irregularidade apre4entacia nas faturas, somente voltando a fluir após as devidas corre?ões. 
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4.2 — A Prefeitura poderá uspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na 
000rrtnçia de quaIuer irreguipridade na execução do objeto deste contrato: 

CLÁUSULA QUINA - DO RAJUSTE 
5.1 A CONTRAT4NTE, não1 quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
inadimplente, e ala será imputada uma muita de um décimo por cento (0,1%) do valor do 
contrato por dia d atraso, 4ecorrido entre a data do início da inadimplôncia e o efetivo 
pagamento acresctUo de juros de mora numa taxa geornotriçu de um por cento (1%) ao mes. 
E será utilizado p ra correção das faturas em atraso será utilizado o índice do IGP-M, 
divulgado pela rcy;  

5.2 Art.40 mdcc XIV — Cofldiçõoc de pagamenfce, prevendo: alínea 'e" - critério de 
atualização financira dos valores a serem pagos, deste à data final do período de 
adimplemento de dada pareelá até a data do efetivo pagamento. 

5.3 Art.55, incisó III: — o prço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do íeajustameno de preços, os critérios de atuaIizaço monetária entre a data 
cio adimplemento das obrigaçes e a do efetivo pagamento; 

5.4 — Caso decorr4 atraso nopagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice 
setorial pertinen1e, conforme biudido anteriormente, com base nos valores dos índices do 

mês de cada. Os reajustes d4 preços serão calculados pela seguinte fórmula: 

Onda: 

o 
R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

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

li;.; Índice cia 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 RÈVISÃO DE PREÇOS — Os preços inicialmente contratados 
poderão ser reajustados, no Øerlodo no inferior a doze meses, conforme índice do IPCA, 
divulgado pela FurÇdaço Get1lio Vargas, ou outro oficial, contrato; este termo de contrato 
não terá reajuste no período ora contratado. 

6.1 a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 
õntràtuâl, desde que acopipanhada de comprovação da superveni&ncia de fato 

imprevisível, ou, se previsível,!  de consequências incalculáveis, bem como de demonstração 
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analítica de seu impacto nos èustos do Contrato: 

CLAUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - Os serviços serão 
executados, rios Ioradouros públicos, na sede deste município. 

CLÁUSULA OITA3'A - VlGÊiCIA DO CONTRATO - O prazo de vigtnoia cio contrato t de 
08(oito) meses, da seguin(e forma: iniciando-se em 05.05.2017, e terminando em 
31.12.2017, ou totl execuçat do mesmo, ou ainda, podendo ser prorrogado nos termos do 
art.57 da Lei n18666/93; 

CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente 
contrato, correrão uio presentq exercício por conta da dotação orçamentária: 

07.01 —Secretariade Obras 4 Serviços Urbanos - Proj/Âtiv - IOIA - Pavimentação de Ruas 
na Sede e Distritog- Elementt: 4.4.90.51-00 - Obras e Irrntnlnçõe (Fonte 00). 

CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10 - DA CONTRA1IANTE 
10.1 —Além dasotf tras obrigações requeridas, as empresas vencedoras ficarão obrigadas a: 

10.2 - Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem 
como pelos acidentes causads a terceiros, quando executando o objeto deste contrato; 

10.3 - Empresa prpstadora do serviços deverá arcar com todos os encargos civis, fiscais, 
previdenci&iôs e tabalhistasj tributário, que venham a decorrer a prestação dos serviços, 
inclusive quanto àçfriação de povos encargos; 

10.4 - Pagar pcntuaIment os encargos decorrentes das legislações Trabalhistas. 
Previdenciária, Fisbal, Sociai, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, 
os recolhimentos em suas de4idas épocas; 

• 10.5. - Quaisquer' tributos o(,i encargos legais criados, alterados ou extintos, bem com 
supePieniência de disposições legais, quando vigorantes após a data da apresentação da 
proposta, se de domprovadá repercussão nos preços contratados, implicarão a revista 
destes para mais ofi para mor1os, çQnfQrme, O onegi 

10.6 - Submeter-si à fiscalização da Secretaria Municipal de Obras desta Prefeitura no que 
tange às atribuições contratuais. 

10.7 - Desfazer, corrigir e substituir as obras, serviços ou materiais rejeitados pela 
fiscaIiçâo dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas 

necessárias. 	» 

10.8 - Estará a qargo da cØntratante obter, ós próprias expensas, todas as licenças, 
certidões e autoriz4çOss que ljie serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se 
a todas as leis, regulamentoEi ou determinações Federal, Estadual e Municipal relativas á 
execução das obr$ e serviço; 
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10.9 - Deverá, ainda, emitir d ART da execução da obra e do profissional responsável pela 
mesma junto ao Cr EA. apresntando à fiscalização o respectivo documento; 

10.10 - Fornecerá garantia das obras executadas e eficácia dos materiais utilizados, mesmo 
que de fabricaç4 de terc4iros, por um período estabelecido em legislação vigente, 
apresentando, no 1ue couber; por escrito, as condições de garantia; 

10.11 - Fica assôgurado a1F'refeitura Municipal de Sao FéIix do Coube, o direito de 
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de 
terceiros, da exec995o das cbras prestados pela licitante vencedora, com livre acosso ao 
local de trabalho, visando a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à 
sua execução; 

•

10.12 - Re5pon34ilizar-se a contratada pelos os fornecimentos dos insumos e materiais, 
equipamentos destinados a xecuçào do objeto deste termo de contrato como: escada e, 
aço, fachada, supertes, calha6, e outros equipamentos, necessários a execução da obra; 

10.13 A contratadá responsabilizar-só pelos os mauinários e equipamentos destinados a 
execução do QbJetl deste contrato, inclusive deslocamento dos mesmos até o local da obra; 

10.14 A contratada deverá Ina assinatura do instrumento de contrato apresentar uma 
garantia de execuóão do contrato no valor de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 
Caberá ao mesmo; optar por i.Ima das modalidades de garantia descrita no §10 do Art.56 da 
Lei n.° 8.666/93. 

10.15 A contratada nao pQd~0 transferir, no todo ou em parte, a exeouçøo do objeto do 
presente contrato. 

10.16 A contr2t26fobservará[o disposto contido na norma da cônstruçM civil, ÂPNT, entre 
outras; 

10.17 - Fica estabdlecido queá CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, a 
execução do objetc deste coni rato: 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMIRA - CONDIÇÕES DE HASILITAÇAO - A obrioaço do 
contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por eIaassumidaa, todas as condições de habiIitaço e qualificaçQo exigidas na 
licitação; 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos 
termos do art.70 da, L& oeeeiqs, poderá ocorrer da sesuinte forma: 

12.1 - amigável - por acordoentre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência 'para administração: 

12.2 - Âdministrati'4a - por at4 unilateral e escrito da administração nos casos enumerados 
nos incisos 1 a XII. XVII. XVIII do art.78 da Lei n° 8.666193: 
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PRFEITURAMUNICIPAL DE SÃO F&IX DO CORIBE 
Ao FÍLIR DOCORIBE 

12.3 - Judicial - mis termos d legislação processual; 

12.4 - assunçao imediata do ?bJeto  do contrato, no estado e local em que se encontrar, por 
ato pr6prio da Ãdn4inistraço; 

12.5 - ocupação e utilizaço do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na exbcução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V 
do art. 58 desta La); 

42.8 - execução d garantia dontratual, para ressarcimento cia Administração, e dos valores 
das multas e indenizações a ela devidos; 

12.7 - retenção do9 créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Adminiatraçao. 

12.8 - A aplicação das medias previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da 
Administração, quç poderá dpr continuidade ú obra ou ao serviço por execução direta ou 
indireta. 

12.9 - 	permitidiL A Admiristraçao, no oao da concordata do contratado, manter o 
contrato, podendo Pssumir o dontrole de determinadas atividades de serviços essenciais. 

12.10 - Na hipótee do incisp li deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização 
expressa do Ministo de Esta4o competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme 
o caso. 
12.11 - A rescisão çle que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu 
critério, aplicar a mdida prevista no inciso 1 deste artigo. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO - A lnexecuco total ou parcial do 
contrato enseja a ua rescisãb, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 
regulamento, pred4poe no Ar.77 da Lei n° 8.666/93, e suas cominaçoes; 

o não cumprmento de qláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

13.2 - o cumprimelto irre9uladde cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

13.3 - a lentidão do seu pumprimento, levando a Administraçao a comprovar a 
impossibilidade d4 conclusãb da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados; 

134 - o atraso injutiflcado noinício da obra. servico ou fornecimento: 

13.0 - a paralisaçap da obra,E do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Aditiinistração; 

16,6 - a suboontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessâ4 ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
inQQrpçfflçãQ, não ádmiti~ n oditl a no contrato; 	/1 
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13.7 - o desatendmento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

132 - o cõmetimerto reiferadb de faltas na sua execução, anafadas na forma do 5 12  do art. 
67 desta Lei; 

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

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

13.11 - a alteraçâc social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execilçao do contrato: 

13.12 - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificada e 
determinada pela T1áxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exarda no processo administrativo a que se refere o contrato; 

13.13 - a suprecsa, por parte d2 Administração, do obras, serviços ou compras, 
acarretando modifação do Vglor inicial do contrato além do limite permitido no § 12  do art. 
65 desta Lei; 

CLÁUSULA OUA3TÀ DO 0480 OMISSO - Ëste contrato regular-se-á pelas suas cláusulas 
e nas disposições Çontidas na(Lei 3.660193, inclusive os casos omissos: 

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666193 fica 
estipulado o perceitual de 0,9% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa 
de mora, por da d atraso njysEficado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite 
de 10% (dez por cito) do valpr contratado. 

15.1 - Em caso de [nexecuçãc total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condi.6es aveniadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 67 d Lei n. 8.66I93: 

15.2 - advertência; 

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

15.4 - suspensão emporáriade participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administraço por jrazo nüo superior a 2 (dois) anos e, 

10,0 - çjeçlaraçao íde inidonejclade para licitar ou contratar com a Auministraçao rública 
enquanto perdurarem os motros determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perantè a própriq autoridade que aplique a penalidade, que será concedida 
sempre que a contratada resarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrida a prazo de 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 
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São F ode 2017. 

ia de São FÓIix do Coribe 
Contr. tante 

Contratada 

Testemunhas: 1- 

2 
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contidas nos Arts. 09 a 71 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de 
Santa Maria da Vitória - DA, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato, 
renunciando as pates a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

por estarem jutos e co 'tratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 

(duas) vias de iqul teor e tonta, na presença de 02 (duna) tegtemunhas. 

1 
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