1'
e
ESTADOpA AiIA

CONTRATO

CONTRATO DE SERVIÇOS

ppççAt

e

SÃO F&IX DÓ CORIBE

Contrato de presfaç& de serviços, que entre si fazem o
Município de São Félix do Coribe, e a empresa CHM Produções e Serviços Elreli-ME, na forma abaixo:

O MLJNIÇIPIQ DE Mo FÉLIX DO CORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede à Avenida
Luii Eduardo MagIfles, s/nY, na de cidade São Félix do Coribe, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ
sob o no 16.430.951/0001-30, neste ato representado pelo o Prefeito o SrJutaí Ludes Ribeiro
Ferreira, brasileiro portador do CPF rt0782.614.495-72, residente nesta, doravante denominado
CONTRATANTE,
a empresa CHM - Produções e Serviços Eireli-ME, inscrita no CNPJ
n023.9$5,451/000t-19, residente e domiciliada à Benedita Silveira, 464— Centro, Barreiras - BA,
neste ato represeiflado pelo o sócio o Sr.Qarlos Humberto Mendonça Miranda Filho, bragilõiro,
maior, podador dokg.16.301.573.25 SSP/BA, e CPF n°o6Q.6S?,Qa-31, doravante denominada de
CONTRATADA, re4olvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIJVI4IRA - DO OBJETO - Constitui objeto contratação de serviços de apreaentacôes
artísticas shows musicais das Bandas Kuartç de Empregada, Suit de Patrão, e Filarmônica cio
Município, para reazaçâo do evento «28 anos de emancipação política do Município de São Félix
do Coribe", na Av pública Luiz Eduardo Magalhães, sede, na manutenção dos serviços públicos
culturais populares oeste município.

CLÁUSULA SECU1DA - DA VINCULAÇÃO - O serviço ora contratado é oriundo da Inexisibilidade
de Licitação, I1-022f2017, nos termos do art.29, ;nc;so III, da Lei 8.666/93 e suas comina?ões
posteriores.
2.1 - O presente csLitrato é celebrado com base na inexigibilidade de licitação retro citada com
regime de execuçã por preço global, subordinando-se nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas
cominaçoes posterid!'es;

GLAUSULA TERCE)RA - DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, a CONTRATADA
perceberá a importêçcia efetivo global de R$37.500,OO(trinta e sete mil e quinhentos reais), conforme
planilha orçamentáriâ em anexo.

2.1 - Õ valor do contrato é discriminado da seguinte forma:
a) Custo dos serviçob no valor de R$22.500,00; 60%.
b) Custos diretos e irfdiretos no valor de R$15.000,00:40%.

CLÁUSULA aliARA - 150 PAGAMENTO— O pagmentQ acrU efetuado da seguinte forma: 50% na
assinatura do contr4o, no valor de R$16.750,00(dezoito mil e setecentos e cinqüenta reais), e o
saldo de igual valorde R$18.750,00(dezoito mil e setecentos e cinqüenta reais), na conclusão e
entrega dos seMçs, com apresentação documento fiscal, atestada pela a Secretaria de
Administração e Fina1ças, nas condições apresentadas.
4.1 - Q prazo de pgamento ficará supeno nn oÔÕrrôncia de erro ou qualquer irregularidade
apresentada nas tatutas, somente voltando a fluir após as devidas correções.

4.2 - Â Prefeitura poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na ocorrência de
qualquer irrogularidadp na execução do objeto deste contrato:

CLÁUSULA QUINTA!`- DO REAJUSTE
ti.1 A CONTRATANT, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada inadimplente, e
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a ela será imputaa uma multa dê um décimo por cento (0,10/6) 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 gepmétrica de um por cento (1%) ao mês. E será utilizado para correção das faturas
em atraso será utili±ado o índice do ICP-M, divulgado pela FGV;
- Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'c" - critério de atualização
5.2 Art.40 inciso
financeira dos vaIres a serem pagos, deste A data final do período de adimplemento de cada
parcela até a data do efetivo pagamento.
5,3 - ArL55, inciso i)i: - o preço e as condições dê pagamento, os critérios, data-base e periodicidade
do reajustamento do preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das
obrigações e a do 4etivo pagamento;

o

5.4 - Caso decorral'atraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice setorial
pertinente, conform4 aludido anteriormente, com base rios valores dos índices do mês de cada. Os
reajustes dos preço serão calculados pela seguinte fórmula:

li-lo
R= .---------x V
Onde:

lo

R = Valor da parcela de reajustamento procurado
lo = índice de preço verificado no mês do orçamento ou
proposta
II = índice de preço referente ao mês de reajustamento
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V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de serviços,
obras, ou compras a ser reajustado:
CLÁUSULA SEXTA! - DA REVISÃO DE PREÇOS - O preço é fixo, não haverá reajustes para o
período ora contratado.
6.1 a manutenção doequilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão contratual,
desde que acompanhada de comprovação da superieniõncia de fato imprevisível, ou, se previsível,
de consequências inaIculáveiS, bem como de cimvntraçao analítica de seu impacto nos custos do
Contrato:
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE EXECUÇÀO Dos SERVIÇOS - Os serviços serão
executados1 na Av, pUDlioa, LUIZ Eduardo Magalhaes, sede deste município, conforme objeto
cláusula primeira.
7.1 DESPESAS ADIQIONAIS
9/
7A .1 - Responsabilizjr-se a Contratante pelo o fornecimento de alimentação e hospedagem, na sede
deste município, para os componentes das bandas, quando na execução do presente contrato.
II

CLAUSULA OITAVAS- VIGÊNCIA DO CONTRATO - O serviço será realizado no dia 13.05.2017,
e finalizado;

1'
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8.1 DO LOCAL E 1URAÇÃO DO EVENTO

9.I.1 - Atrações artísticas das Bandas kuarto de EmpreaUa1 auit de latrao, e Filarmônica do
Município;
1
6.1.2 - Local: Av.Ltjz Eduardo Maalhães sede deste município: no dia 13 de maio de 2017:
6.1.3 - Apresentaço artística das Bandas, no dia 13.05.2017, com início previsto às 20:00hs, com
duração de 2:30hs.1
CLÁUSULA NONA:- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente contrato,
correrão no presente exercício por conta da dotação orçamentária:
c0404 - aeoretara de tducaçao Cultura, Esporte e Lazer - Projeto &tMd - 2018 - ReaIiz.de
Eventos, Cívicos, duiturais e Religiosos - Elemento 3.90.3e-00 - Outros Senis de Tarc. Pessoa
Jurídica; (Fonte OO24);

Ø
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CLÁUSULA DÉCIn4A DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
10.1 - DA CONTRATANTE
10.1.1 Intervir na pestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições
previstos na Lei n° 666/93;
10.1.2 Efetuar os pgamentos devidos ao contratado pelos serviços executados de acordo com as
disposições do presente contrato;
10.1.3 Enviar ao co,hratado o documento comprovante de aITeGaUaÇQo competente toda vez em que
ocorrer a retenção dp impostos dos serviços;
10.1.4 Modificar ou r1escindir unilateralmante o contrato nos casos previstos na Lei n08666/93;
10.1.5 ResponsabiIiar-se pelo o local apropriado com segurança durante a realização do evento, na
execução do presente contrato;
10.1.6 Responsabili4ar-se a contratante pela a ornamentação e enfeito da Avenida para realização
do evento;
10.2 DA CONTRAT1%130
10.2.1 Desempenhará os serviços enumerados na cláusula primeira com todo zelo, e honestidade,
observada a Iegisla$o vigente;
10.2.2 Executar todos os serviços objeto dêcte contraio de acordo com a sua proposta de preço;
10.2.3 Exigir da conttatante o cumprimento da legislação:
10.2.4 Assumir em cráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista e
previdend&ia, sua ede seus prepostos;
10.15 Emitir a nota fiscal e recibo de quitação da prestação dos serviços fazendo discriminar no seu
corpo a dedução cios, impostos;
10.2.6 O valor deste termo de contrato está inclusos todos os insumos, custos e despesas
decorrentes de im4iostos. taxas da qualquer natureza e outros quaisquer, que direta ou
indiretamente, impliqiem ou venha a implicar no fiel cumprimento deste instrumento;
10.2.7 Ressarcir a Pdministração o equivalente a todos os danos decorrentes da paralisação ou
interrupção da realizção do mesmo, exceto quando isso oçorr por exigencia da contratante ou
ainda por caso fortu;t6 ou força maior, após a sua ocorrência;
10.2.8 ResponabiIi4r-se pelo fornecimento de seu pessoal técnico e auxiliar, no cumprimento do
presente contrato;
10.2.9 Responsabili4r-se pelo os instrumentos e equipamentos musicais a serem utilizados no
cumprir ento do pres6nte termo de contrato;
10.2.10 Responaabili6r-se pela apresentação do técnico de som, no cumprimento do preserite,j_..termo de contrato:
10.2.11 Responsabilizar-se pela locomoção de seu pessoal até a sede do município de São Félix do
Coribe, no cumprimento do presente termo de contrato;
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10.2.12 ResponsaIilizar-se pelo o transporte dos equipamentos e instrumentos musicais e outros, no
cumprimento do presente termo de contrato;
10.2.13 ResponsaiIizar-se pelos equipamentos musicais e outros, que deverão estar instalados no
local do evento, no dia da apresentação, com 02(duas) horas antes de início do mesmo, inclusive
passar o som, ato: que não será aceito efetivar em horário que deveria ser de início do evento,
stndo em pedet& estado de funcionamento,
10.2.14.ResponsaIi)Iizar-se pela observação do disposto do art.12, combinado com o art.13 da Lei
n18.078/90, dispe ?obre qualidade dos produtos/serviços ofertados;
10.2.15 - Fica estabelecido que a CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, a
êYêUÇO do objeto deste contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE 1IADILIAÇAO - A obrigação do contratado de
manter, durante tWa a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4
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CLÁUSULA DÉCIMA 6EGUNDA • DA RESCISÃO - Á rescisão do presente contrato, nos termos do
art.79 da Lei 8666I9, podQrQ ocorrer da seguinte forma:
12.1 - amigável - p4r acordo entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência pra Administração;
12.2 - Administrativ - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos
incisos 1 a XII, XVII, kVlfl do art.78 da Lei n° 8.666/0;
12.3 - Judicial - nos termos da legislação processual;
12.4 - Assuncão imjdafa do objeto do contrato, no estado e tocai em que se encontrar, por ato
próprio da Administrçâo;
- ocupação e utUzaçáo do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na
execução dó corrtrat4 necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta Lei;
12.5

12.6 - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das
multas e indenizaçõe a ela devidos;
121 - retenção dos icréditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ã
Administração.
12.8 - A aplicação as medidas previstas nos incisos 1 e li deste artigo fica a critério da
Âdmnistraçào, que p&derá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta,
1i9 - Ë permitido 4 Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato,
podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais,
12.10 - Na hipótese db inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do
Ministro de Estado corpetente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso.
rescisão de ique trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu critério,
aplicar a medida previ ta no inciso 1 deste artigo.
12.11 - A

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - DA INEXECUÇÃO - A Inexecução total ou parcial do contrato
enseja a sua rescinq, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento,
11
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predispõe no ArL7t da Lei no 8.666/93, e suas cominações;
13.1 - o não cumPrrento de cláusulas contratuais, especificaçõea, projetos ou prazos:
13.2 - o cumrimeo irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
13.3 - a lentidão d3 seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão da obra,1do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
13)1-. o gI.raso njufcado no inicio da obra, servi90 ou fomeçimento;
13.5 - a paralisaçadda obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
13.6 - a subcontrat4ção total ou parcial cio seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transfer9icia, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no
edital e no contrato;
13.7 - o desatendirnnto das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua exêcpco. assim como as de seus superiores;
13.8 - o cometiment reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do & 10 do art. 67 desta
Lei;
13.9 - a decretação d5 falência ou a instauração de insolvência civil;
13.10 - a dissolução a sociedade ou o falecimento do contratado;
13.11 - a alteração 4cial ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique
a execução do cont t.,
13.12 - razões de irteresse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela mxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante
e exaradas no procelfo admiriigtrativo a que se refere o contrato;
13.13 - a supressãojpor parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 111, do art. 65 desta Lei;
CLÁUSULA DÉCIMÀ QUARTA - DO CASO OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas
cláusulas e nas dispoi9e1 ountidas na Lei 5.666193, incluive os casos Omissos:
CLÁUSULA DÉCIMA!QUINTA - DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 66 tia Lei n. 8.666/93,
fica estipulado o ierc4ntual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de
mora, por dia de atraio injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 100/9
(dez por oento) do vaIr contratada.
1.1 - m caso de Inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
qualquer das condiçõ4 avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos
do art. 87 da Lei n 6606/93:
15.2 - advertanda;

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0083812-531b-4b1c-b226-901f2da7f5b4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIXDO COSIBE

SAOFÉLJXDOCORIBE

r
"
~

'4

SÃO FLlX DÕCORIBE

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

15.4
suspensão'temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos a,
-

15.5 declaração dej inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivs determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade qtje aplique a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir
a Administração pelop prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso anterior.
-

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Este contrato deverá ser
executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas nos
Ana. 69 a 71 da Lei 81666193.
-

*

-

CLÁUSULA SÉTIMA,. DO FORO fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa Maria da Vitória
BA, para dirimir divida ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a
qualquer outro, por mris privilegiado que seja.
-

-

E. por estarem justose contratados, as&nam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença de 02 (cl as) testemunhas.
r

de 2017.

pio de São Félix do Coribe
Contratante,
J
é
CI-IM —'Produções e Serviços Eireli-ME
Contratada

o

Testemunhas: 12
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