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ÃÔ rttix DÔ CORIBE

ÓONTRÂTO DE SERVIÇQS
Contrato de serviços que entre si fazem, o município
de São Félix do Coribe, e a empresa CHM Produções e Serviços Eireli-ME, na forma abaixo:

•

O MUNICIPIO DEMo FELV DO OORlD, entidade de Direito Público interno, com sede
Avenida Luiz Eduaritio Ma9alhes, s/n.°, na de cidade São Félix do Coribe, Estado da Bahia,
inscrito no CNPJ sob o no 16.4 0.95110001-30, neste ato representado pelo o Prefeito o 3r.Jutaí
Eudes Ribeiro Ferr4li-a, brasileiro, residente nesta, portador do 0FF n°78?.614.495-72, residente
nesta, doravante dnominadojCONTRATANTE. e a empresa CIIM - Produ9ões e Serviços
Elreli-ME, inscrita np CNPJ n0 3.966.46110001-19, residente e domiciliada à Benedita Silveira,
464 - Centro, Batreiras - BÀ, neste ato representadd pelo sócio o Sr. Carlos Humberto
Mendonça Mirandá Filho, brsileiro, maior, portador do Rg.16.301.573.25 SSP/BA, e CPF
n1060.899.035-31,!,doravante klenominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
contrato mediante s cláusulast e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMIRA - DO OBJETO - Constitui objeto contratação de trio elétrico, em truck
medindo 12m, coMprimento, 4tura de 5,9m, com grupo gerador, com potência funcionar todos
os equipamentos, onÕri2açâo de 160 graves, 80 médios grave e 75 drives, com periféricos
necessários, de 14 canhões e luz, par 64, 05 refletores de 600w, 01 painel eletrônico, para
divulgações, camarim com ar para serem utilizados na realização do evento de "26 anos de
emancipação polítiba do Munir Ipio de São Félix do Coribe", na manuteção dos serviços culturais
deste município, conforme pia ilha orçamentária anexa.
CLÁUSULA SEGÚNDA - D VINQULAÇÃO - O serviço ora contratado é oriundo da Dispensa
de Licitação, DL04112017, no4 termos da Lei 8.666/93 e s.jas comh,açPjes posteriores.
2.1 - o presente cbntrato é c4lebrado com regime de execução por preço global, subordinandose nos termos da Lei n° 8.666793 e suas cominações posteriores;

•

CLÁUSULA TEI4CEIRA - IDO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, a
CONTRATADA prceberá a importância global de R$7.800,00(sete mil e oitocentos reais), para
o objeto ora contrçtado.
3.1 - O valor do obntrato é di criminado da seguinte forma:
a) Custo dos §ervigos no vaicfr de R$4.680,00; eO°h.
b) Custos diretos h indiretos t0 valor de R$3.120,00; 4O°J.
3.2 DESPESAS A IGIONAIS
3.2.4 - Responsapiuzar-se a ontratant pelo o fornecimento do combustível óleo diesel, para os
grupos geradorea do Trio Eltrico, para consumo durante o percurso do evento.
CLÁUSULA QUOTA - DO 'ÂGÂMENTO - O pagamento será efetuado em 02(duas) parcelas:
50%(cinqüent2 por cento) jna assinatura do contrato, no valor de R$3.550,00(três mil e
quinhentos e ciqüenta re9is), e o saldo no valor de R$3.550,00(três mil e quinhentos e
cinqüenta reais)4na entreg e conclusão dos serviços, com apresentação cio documento fiscal,
atestada pela a secretaria de Administração e Finanças, nas condições estipuladas:
4.1 - 0 prazo de pagament6 ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer irregularidade
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apresentada nas fattras, somente voltando a fluir após as devidas corre90e3.
4.2 - A Prefeitura pdtlerá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na ocorrência de
qualquer irregularida,de na execução do objeto deste contrato:
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE
5.1 A CONTRAT4ITE, 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 d atraso, decorrido entre a data do início da inadimplência e o efetivo
pagamento acresckio de juros dó mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. E
será utilizado para p orreção das faturas em atraso sem qtlliaUo e índice do IGP-M, divulgado
pela FGV;
.2 Art.40 inciso xi(' - Condições de paamentog, prevendo: alínea 'c" - critério de atualização
financeira dos valoçes a serem pagos, deste à data final cio período de adimplemento de gada
parcela até a data do efetivo pagamento.
11

5,3 - Art.55, incis& III: - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do rejustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das phriocãos e a do efetivo pagamento;
5.4 - Caso decorrà 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;

lo

Onde
IS = Valor da parcela cio 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 aer reajustado;

CLÁUSULA SE)TÁ - DÁ REVISÃO DE PREÇOS - Os preços são fixos para o período ora
contratado.
6.1 a manutenço do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão
contratual, desdS que acompanhada de comprovação da superveniência de fato imprevisível,
ou, se previsíveij do consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu
impacto nos custos do Contrato;
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CLÁUSULA SÉTI!4 - DA FORMA DE EXECUÇÀO Dos SERVIÇOS - Os serviços serão
executados na Av. publica Luiz Eduardo Magalhães, sede deste município.
CLÁUSULA OITAV'A - VIGÊNCIA no CONTRATO - Ô serviço será rõnli2ado no dia

13.05.2017, e finalizado.

GLÁU3UL.A NONA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente
contrato, correrao nd presente exercício por conta da dotação orçamentária:
<04.04 - Secretariade Educação Cultura, Esporte e Lazer - Projeto Ativid - 2018 - Realiz.de
Eventos, Cívicos, Ci5lturais e Religiosos - Elemento 33.90.39-00 - Outros Serva de Terc. Pessoa
Jurídica; (Fonte 00);
CLÁUSULA DÚCINtA - DIREITOS F RESPÕPJgÁPILIbÂbrg DAS PARTES.ARTES!

•

10 DA CONTRATA, NTE
10.1.1 Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições
previstos na Lei n° 4.666/93;
10.1.2 efetuar os pgamentos devidos à contratada pelos serviços executados de acordo com
as disposições do presente contrato;
10.1.3 Enviar à contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em
que ocorrer a retenão de impostos dos serviços;
10.1.4 Modificar outescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n°8666/93;
10.1.5 Responsabitiar-se pelo o local adequado com segurança para execução do evento.
10.1.6 Responsabitiar-se e garantir as condiç5ea pârâ uma boa instalação dos equipamentos, e
instrumentos e seguança dos mesmos
18.1.7 Acompanharje fiscalizar o contrato podendo sustar, mandar fazer ou desfazer quaisquer
serviços, quando os mesmo não estiverem dentro das normas e especificações;
10.2 DA CONTRAtADA
10.2.1 Executar todos os serviços objeto deste contrato da acordo com a sua proposta de preço;
10.2.2 Exigir da contratante o cumprimento da legislação;
' caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil,
10.2.3 Assumir em
trabalhista e previdnciária;
10.2.4 Emitir a no4 fiscal e recibo de quitação da prestação dos serviços fazendo discriminar no
seu corpo a dedução dos impostos;
10.2.5 Responsabilizar-se pela montagem e desmontagem dos equipamentos, com segurança e
responsabilidade;
10.2.6 Responsabilizar-se peta apresentação de seus técnicos de sonOrizaQÓ e elétricos na
execução dos serviços ora côntrâtadõ:
10.2.7 Responsabilizar-se pela instalação dor. equipamentos no local, no dia do evento, com
01 (uma) horas ants de início do espetáculo, em perfeito estado de funcionamento;
10.2.3 Os serviço/produtos e equipamentos utilizados na execução objeto deste termo de
Contrato, deverão atender as exigências e especificações contidas neste Contrato, e pela ABNT,
e/ou INMETRO AFÇU\IS;
10.2.9 Ficg otnbPIecido que a CONTRATADA no pgçiç, transferir7 no todo ou em parte, a
execução do objetp deste contrato;
10.2.10 Em caso de atraso na montagem dos equipamentos para o início do evento, ficará a
contratada imputada uma multa de 25%(vinte e cinco por cento) §õbrô o valor do contrato, por hora
Ii
de afraso:
10.2.11 O Contraindo deverá observará o disposto no art,12, combinado com o art.13 da lei
n08.078190, dispõé sobre qualidade dos produtos/serviços ofertados;
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CLÁUSULA DÉCIl'A PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE I-IABILITAÇAO - A obrigação do
contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela flsumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitaçav;
CLÁUSULA DÉCIMA srcLINDA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos
termos do art.79 da Lei 8666193, poderá ocorrer da seguinte forma:
12.1 - amigável - po)- acordo entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para Administração;

o

12.2 - Administrativ4 - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos
inçisos 1 a XII, XVII, ÇKlIl do art.78 da Lei n°8.666/93;
12.3 - Judicial - noStermos da legislação processual;
12.4 - assunção im4diatâ do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
próprio da Adminiatrço;
12,5- ocupação e u'ilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados
na execução do coiitrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta
Lei;
12.6 - execução dafarantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das
multas e indeniza9 61 es a ela devidos;
12.7 - retenção doØ créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados a
Administração.

o

12.8 - A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da
Administração, quê poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou
indireta.
12.0 - t permitiuofr Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato,
podendo assumir oecontrole de determinadas atividades de serviços essencah.
12.10 - Na hp6tes do ndso II deste nrtigô, o ato devera ser precedido de autorização expressa
do Ministro de Estão competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso.
12.11 - A rescisãcf de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu
critério, aplicar a m'edida prevista no inciso 1 deste artigo.
CLÁUSULA oÊCIIA TERCEIRA - DA INXEGUÇÀO - A Inexecução total ou parcial do
contrato enseja a tsua rescisão, com as consequências contratuais e as prêvistâs em lei ou
regulamento, predispõe no Art.77 da Lei n° 8.666/93, e suas cominações:
11

13.1 - o no cumprmento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
13.2 - o cumprime5to irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
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13.3 - a lentidão do peu cumpr4'nento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obra, do serviçô ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
13.4 - o atraso injustificado no il[cio da obra, serviço ou fornecimento;
13.5 - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicação à Adm(nistraçâo;
13.0 - a suboontrataao total ~parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferncia, total I ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas no edital J1 no contrat4;

a
W

13.7 - o desatendit3iento dacj determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fisóalizar a sua eecuçâo, assim como as de seus superiores;
13.8 - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 19 do art. 67
desta Lei;
13.8 - a ciecretaçao Eie talencla u a instauração de insolvência civil;
13.10 -

a dissoIuçàoda sociedaJe

ou o

falecimento do contratado;

13.11 - a alteração social ou p modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execuçJo do contrato;
13.12 - razões de ibteresse p4blico, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima a.itoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exara1as no processo administrativo a que se refere o contrato;
13.13 - a supressã, por parteE da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando
modificação do valcfr inicial do éontrato além do limite permitido no & 1 Q do art. as desta Lei;
CLÁUSULA QUARTA DO CfiSO OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas clausulas e
nas disposições coitidas na Li 8.666/93, inclusive os casos omissos;
CLÁUSULA QUINfA - DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 35 da Lei n. 8.666/93, fica
estipulado o percertuaI de O,S% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de
mam, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste çontrato até o limite de
10% (dez por cefltq do valor cntratado.
15.1 - Em caso di inexecuça total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
qualquer das condç3es avên*adns, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos
termos do art. 87 da Lei n. &.6Ç6/03:
15.2 - advertência;
15.3 - multa de 10% (dez por 1ento) do valor do contrato,
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15.4 - suspensão tmporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por przo não superior a 2 (dois) anos e,
15.5 - declaração à inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurare4h os motivos determinantes da puniçãp ou até que seja promovida a
reabilitação perante própria autoridade que aplique a penalidade, que será conoedida sempre
que a contratada res6rcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da nânçâõ aplicada 4m base nó meigo anterior.
II

CLÁUSULA ooir4 SEXTA - DA tXCUÇAQ DO CONTRATO - te contrato devera
executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas nos
Arts. 69 a 71 da Lei 666/93.
CLÁUSULA DECIMA, SÉTIMA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa
para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato,
Maria da Vitória •renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
1
E, por etarêm jutog e eontratadog, agcinam o presente instrumento contratual em 02 (duas)
vias de igual teor e f4rma, na presença de 02 (duas) testemunhas.
São FéV

io de 2017.

o de São Félix do Coribe
on&t%
£
ociuçóes e Serviços Dreli-Me
Contratada
Testemunhas: 12
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