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CONTRATO DE SERVIÇOS 

O MUNICÍPIO DE S 
Luiz eduardo Magali  
sob Q n° 16.430.95 
Ferreira, brasileiro, 
CONTRATANTE, e 
22.209.170/0301-71! 
neste ato representE 
doravpnte denomin 
cláus(flas e condiçõc 

CLÁUSULA PRIME 
confecção de baI6e 
dos festejos juninos. 

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

O FÉLIX DO CORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede à Avenida 
)ães, s/n.°, na do cidade São Félix do Coribe, Estado da Bahia, inscrito no CMPJ 
I0001-30, neste ato representado pelo o Prefeito o Sr. Jutaí Eudes Ribeiro 
portador do CPF n0782.614.495-72, residente nesta, doravante denominado 
a empresa Edilésio Lima de Jesus - MEl, inscrita no CNPJ sob o n°. 
com sede à Rua ÕeruKno Alves Pereira, Sfl, Centro, São Félix do Coribe - BA, 

'da pelo Sr. Edilésio Lima de Jesus, inscrito no CPF sob o n°. 031.628.905-19, 
da de CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato mediante as 
s seguintes: 

RA - DO OBJETO - Constitui objeto contratação de prestação de serviços de 
e arcos de ferro, para ornamentaçãq da praça municipal para comemoração 
neste município. 

CLÁLSULA SGU4DA - DA VINCULÂÇÃO - 1.1 - O serviço ora contratado deveu-se ao fato de 

ter sido oriundo da luiapensa  de Licitação 0L05012017, nos termos do Art.24, Inciso II, da Lei n° 
8.666(93, e suas cortiinações posteriores. 

2.1 - 	presente colitrato é celebrado com base na lei retro citada, com regime de execução por 
preçolgiobal, subord\nando-se nQs termos da Lei n° a.aawsa e suas cominações posteriores; 

CLÁUSULA TERCIRA - DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, a CONTRATADA 
perceberá 2 importãicia global do R$7.900,00 (cinco mil reais), pelo o período ora contratado. 

3.1 - P preço mão dê obra do contrato é discriminado da seguinte forma: conforme abaixo: 

a) Custo com pessoal no valor do R$4.740,00; 60010  

b) Cuto diretos e inciretos no valor de R3.160,00; 40% 

GLÁSULA QUARTA - DO PAGAMENTO' — O pagamento será efetLiado conforme medição, na 
conclLf são e entre91 com apresentação docunjento fiscal, atestada pJa Secretaria Municipal de 
Admiristraç5'o, nas 1ondiçóes estipuladas: 

4.1 - O prazo de 
p 
 gamento ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer irregularidade 

apresentada nas tatdras. somente voltando a fluir após as devidas correções. 

4.2 - Prefeitura Mynicipal de oao Félix do Coribe podera suspender qualquer pagamento, no todo 
ou em parte. n ocorôncin de aultiuer irreuInridade na êyecuçc da objeto deste contrato; 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 
5.1 A QONTRATAN1E, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada inadimplente. e 
a eSa sera imputada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do contrato por dia de 
atraso, decorrido entre a data do inicio da inadimplência e o efetivo pagamento acrescido de juros de 
mora suma taxa geo!nétrica de um por cento (10/)  ao mês. E será utilizado para correção das faturas 

em atraso será ufWí4do o índice do IOP-M, divulgado pela FCV; 

5.2 Ait.40 inciso XIV - Condiçães de pagamentos, prevendo: alínea 'o" - critério de atualiz 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.655-000 
TEL.:(77) 3491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194 -EMAIL: adrnWsaofeIIxdOCOribe.ba.Rov.br  
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financeira dos valores a serem pagos, deste à data final do período de adimplemento de cada 
parcela até a data d  efetivo pagamento. 

5.3 - Art.55, inciso III: - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade 
do reajustamento 0 preços, os critérios de atualização monet&ia 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, oonform aludido anteriormente, com base nos valores dos indicas do mês de cada. Os 
reajustes dos preços serão calculados pela seguinte fórmula: 

li-lo 

	X  

lo 

 

Onde: 

  

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

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

li = Índice de prego  referente ao mê6 de reaju6tamento 

V = valor a preços iniciais da parcela do contrato de serviços, 
obras1  ou compras a ser reajustado; 

CLÁUSULA 5C)çTs - DA RCVISÃO De PREÇOS - Os preços estabelecidos neste termo de 
contrato não terá reajuste no período ora contratado. 

6.1 a manutenção d   equilíbrio econômiço financeiro do Qontrato poderá admitir a reviaao contratual, 
desde que acomparbada de comprovação da superveniencia de fato imprevisível, ou, se previsível, 
de consequências in'palcuIveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do 
Contrato; 

2 
CLÁUSULA SÉTIMA - bÁ FORMA DE FXECUÇÀO DOS SERVIÇOS - Os serviços serão 
executados pela codtratada conforme ordem de serviços em conformidade com o objeto, conforme 
acima descrito. 

CLÁUSULA OITAVk VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de 40 
(quarenta) dias, daj seguinte forma: iniciando-se em 06.06.2017, e terminando em 16.07.2017, 
podendo ser prorrogdo nos termos do art.57 da Lei n08666/93; 

GLÁUULA NONA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - As despesas decorrentes do presente contrato. 
correrão no presentetexerGiGio por conta da dotação orçamentária: 

04,04 - Fundo Muniipal de Cultura; rrojfAtiv: ZOlO - Realização de Eventos Cívicos Esportivos e 
Culturais; Elemento: 33.90.39-00 (Fonte 00). 

CLÁUSULA DÉCIM4 - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10 - DA CONTRATANTE 
10.1.4 Ter o direito Je não mais utifizar os serviços da contratada caso o mesmo não cumpra o 

estabelecido no presfrte contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei n08.666/93; 

AVENIDA LUJZ EDUARDO MAGALHÃES, 51W - CENTRO - sÃo FËLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-Ô00 
TEL.:( 7)3491.2921/ ZAZ:  (77) 2491-3194-EMAIL: adm@saofelixdocoribe.ba.Kov.br  
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10.1.2 Intervir na pestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na:Lei n° dooísa; 
10.1.3 Efetuar os pagamentos conforme medição, pelos serviços executados de acordo com as 
disposições do presente contrato; 
10.1.4 Enviar a con;ratada o dozumento comprovante de arrecadação competente toda vez em que 
ocorrer a retenção cp impostos sobre a nota fiscal ou recibo dê prestação de serviços: 
10.1.5 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n18666193; 
10.1.6 A CONTRAtÇ J'JTE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, através da 
Secretaria Municipal de Educação; 
10.1.7 o presente cpntrato poderá sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei n° 8.666193 e suas 
cominaçoes posteriqres; 
10.2 DA CONTRATADA 
10.2.1 A contratâd assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços 
contratados no casd  de desoumprimento do pagamento das parcelas deste contrato, nos termos da 
Lei n° 8666/93; 	1 
10.2.2 Execútar os erviços objeto deste contrato dê acordo com a sua proposta de pre9o, sob as 
penalidades da Lei n08.666/93; 
10.2.3 Exigir da confratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações emanadas por 
esta, visando o sucesso da Administração Pública Municipal; 
10.2.4 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista e 
pravidGnciária: 
10.2.5 Emitir a nota fiscal e recibo de quitação dos serviços, fazendo discriminar no seu corpo a 
dedução dos imposts quando exigido pela a contratante; 
10.2.6 Responder p»lo  cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e 
municipal, bem con')o assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações 
estabelecidas por lei; 
10.2.7 A contratada ,não poderá transferir, no todo ou em parte, a -execução do objeto do presente 
contrato, 
10.2.8 A contratada observará o disposto no art.12, combinado com o artl3 da Lei n08.078/90, 
dispõe sobre qualida!de dos serviços ofertados; 

CLÁUSULA DECIMAPRIMEIRA - CONDIÇÕEs DE HABILITAÇAO - A obrigação cio contratado de 
manter, durante toca a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as,condições de habilitação e qualificação exigidas na ticitaço 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos termos do 
art79 da Lei 56b/9, poderá ocorrer da seguinte forma: 

12.1 - amigável - pos' acordo entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência p4a administrativa; 

12.2 - Administrativ4 - por ato unilateral e escrito da administraço nos casos enumerados nos 
incisos 1 a XII, XVII, *VIIl do art.78 da Lei ng  8.666/93; 
12.2 - Judicial - nos (ermos da legislação processual; 

12.4 - assunção imicoiata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da Administração; 
12.5 - ocupação e ut)lização do local instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 
execução do contrat, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 6 desta Lei; 
12.6- execução da arantia contratual, parp ressarcimento da Administração, e dos valores das 
multas e indenizaçõep a ela devidos; 
12.7 - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejulzos causados é 

Administração. 

AVENIDA LUIZ  EDUARDO MAGALHÃES, 51N -CENTRO ~SÃO FLlX DO CORIDE - BAHIA -CEP: 47.655-000 
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12.8 -A aplicação' das medi 
Administração, que 
12.9 - É permitido 
podendo assumir o 

poderá dar 
à Adminis 

controle de 
12.10 - Na hipótese do inciso II 
Ministro de Estado i0mtte. 

12.11 - A rescisão 4e que trata 
aplicar a medida prvista no ind 

CLÁUSULA DECIMA TERCEI' 
enseja a sua resciSão, com a 
predispõe no Art.77 Øa Lei n° 8. 

1 
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as previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da 
ontinuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. 
ação, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 
eterminadas atividades de serviços essenciais. 
'este artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do 
.0 Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso. 

• inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu critério. 
.0 1 deste artigo. 

A - DA INEXECUÇÃO - A Inexecução total ou parcial do contrato 
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, 

66/93, e suas cominações; 

13.1 - o não cumprimento de clã 

13.2 - o cumprimentb irregular d 

13.3 - a lentidão doi seu cumpri 
conolusào da obra, o serviço o 

13.4 - o atraso iniustjficado no in 

13, - a paralisação Pa obra, do 
Adrninistraçao; 

sulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

ento, levando a Administraço a comprovar a impossibilidade da 
do fornecimento, nos prazos estipulados; 

cio da obra, serviço ou fornecimento; 

erviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

12.8 - a subcontra(ao total oL parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferê4cia, total oujparcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 
edital e no contrato: 

13.7 - o desatendimtnto  das de erminaçes regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execiiçáo, assim como as de seus superiores; 

13.8 - o cometiment4  reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma cio l do art, 67 desta 

13.9 	decretação ilIe falência 4 a instauração de insolvência civil: 

13.10 - a dissolução 1a sociedad 3 ou  falecimento do contratado: 

I3.11 - a alteração scial ou a m dificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 
a execução do contr$to; 

13.12 - razões de iiiteresse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determnadas pela Máxima autor dado da esfera administrativa a que está subordinado o contratante 
e exaradas no proce 11 sso administrativo a que se refere e contrato; 

13.13 - a supressao por pane da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor 

1 
inicial do contrato além do limite permitido no § l do art. 65 desta Lei; 

0M19-RO - Paio contrato regular-se-6 pelas suas cláusulas e nas 
/93, inclusive os casos omissos; 

AVENIDA LUI7 EDUARDO MGALHÃES, S/N - CENTRO -SÃO FLlX DO COME-  BAHIA-CEP: 47.665-000 
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SÃO FÉLIk DO CORIDE 

GLÂUÔULA QUINTA - DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 86 da Lei n, 8,666/93, fica 
estipulado o percer$ual de 0,5°Á, (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atFaso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 10% 
(dez por cento) do v'alor contratado. 

15.1 - Em caso d4 inexeou9ão total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condiqões avençadas, a oontratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos 
do art. 87 da Lei n. .668193: 

15.2 - advertência; 

15.3 - multa de 10%1(dez por cento) do valor do contrato, 

15.4 - suspensão 
Administração por p 

temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
azo não superior a 2 (dois) anos e, 

  

15.5 - declaração de inidonoidgde para licitar ou contratar com a Administração Póblica enquanto 
perdurarem os motiVos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade q1ue aplique a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir 
a Administração pels 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 dente a CÔNTRATADA das estipulações contidas nos 

Arts. 69 a 71 da Lei à.666/93. 

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

E, por estarem justoe contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, n presença de 32 (duas) testemunhas. 

EDILSIO LIMA DE JESUS - MEl 
Contratada 

Testemunhas: 1- 

2 

AVENIDA LUIZ  EDUARDO MAGALHÃES. S/N -CENTRO -SÃO FËLIX DO COR] BE - BAHIA -CEP: 47.665-000 
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