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CONTRATO DE SERVIÇOS 

Contrato de prestação de serviços, que entre si fazem, 
o município de 8o Félix do Coribe, e a empresa João 
Neto Nery de Souza-ME, na forma abaixo: 

O MUNICIPIO DE 4A0 FELIX DO GORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede à 
Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, na de cidade São Félix do Coribe, Estado da Bahia, 
inscrito no CNPJ sol o no 16.430.95110001-30, neste ato representado pelo o Prefeito o Sr.Jutaí 
Eudes Ribeiro Ferrera, brasileiro, portador do CPF n0782.614.495-72, doravante denominado 
CONTRATANTE, e a empresa João Neto Nery de Souza-ME, inscrita no CNPJ sob 
n.027.487.722/0001-13, lnsc.Mun.n000012994/2017, domiciliado à Rua Mozondó, 50, sela Vista 
— na cidade de São FéliX do Coribe - A, neste ato representado pelo proprietrio de igual nome, 
portador cio GPF p°627.106.a45-66, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem 
celebrar o presente Ontrato mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEjRA - DO OBJETO — Constitui objeto: Item 01 - Contratação de serviço 
comuns de reparaço, manutenção de 4.000m2, de logradouros públicos, com aplicação em 
paralelepípedos, Ru José A. Nascimento, Rua Maria Francisca da Costa, Rua Djalma Bessa, 
Rua C. Andrade, Ra L. Lomanto, Rua Lessa, Rua Getulio Vargas, Rua Jorge Fogaça, Rua 
Mareio Serafim, Praa Nilton Viana Cardoso, Rua Alvorada, Rua Cleriston Andrade, Rua Maria 
de Lourdes Barros, Praça  Terezinha Cardoso, Rua Castro Alves, Rua A. Carneiro, Rua 22 de 
Maio, Rua Lourenço:  Pereira, Rua Arnobio Passos, Rua Joana Angelica, Rua 1° de Janeiro, Rua 
Süo Félix, Rua Geruijino A. Pereira, Rua 3 de Agosto, Rua 7 de Setembro, Rua 21 de Abril, Trav. 
04 de Outubro, Rup 4 de Outubro, Rua Tancredo Neves, Rua 22 de Maio, Rua Quinflno 
Boacaiuva, Trav. Luj rduardo 1, Trav. 5 de ~ato, conforme planilha orçamentária; 
Item II — contrataço de serviços de extração de paralelepípedos artesanais, para serem 
aplicados nos logra ouros públicos, Ananias Lessa, Rua Jaborandi, Rua Canápolis, Rua Serra 
Dourada, Rua Alag*inhas,  Rua Mozondó, Rua Santos Dumont, Rua dos Almirantes, Rua Dias 
Gomes, Rua Campós Sales, Rua Duque de Caxias, Rua Professora Rosa Magalhães, sede, na 
manutenção dos seiços públicos deste município, conforme planilha orçamentária anexo. 

CLAUbULA 6OUf4DA — DA VINULA9AQ - O servi90 ora contratado é oriundo da Licitação 
Pregão Presencial, !P0036/201  7, nos termos da Lei 8.666/93 e suas cominações posteriores. 

2.1 - O presente côntrata é celebrado com regime de execução por preço unitário, subordinando-
se nos termos da L4i n0  8.666/93 o suas cominações posteriores; 

CLÁUSULA TERtIRA - DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, a 
CONTRATADA perceberá a importância estimada: Item 1 - valor global de R$88.000,00(oitenta e 
oito mil reais), Item JI — valor global de R$60.200,00(sessenta mil e duzentos reais). 

11 

GLÁUaUI..A QUA$FA — CO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado conforme medição 
quinzenal. item 1: nó valor unitário de R$22,00(vinte e dois reais), metro quadrado, item II: valor 
unitário R$O,28(vinth  e oito centavos), por unidade, com apresentação da plartilha de medição, e 
respectiva dacumerto fiscal, atestada pela a 3ecretaria de Adminiatraço e Finanças, e quitação 
dos encargos saoials, certidões negativas de débitos do INSS, FGT3 e Trabalhista, observando 
a data de validade: 

4.1 — O prazo de pgamento ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer irregularidade 

ãi. 
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apresentada  nas faturas, somente voltando a fluir após as devidas correções. 
4.2 - A Prefeitura poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na ocorrência de 
qualquer irregularidade na execução do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA QUINTÀ - DO REAJUSTE 
5.1 A CONTRATANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
Inadimplente, e a eÇa será imputada uma multa de um decimo por cento (0,1%) cio valor do 
contrato por dia datraso, decorrido entre a data do início da inadimplôncia e o efetivo 
pagamento acrescidb de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. E 
cera utilizado para dprreco dar faturas em atro será utilizado o índice do ICP-M, divulgado 
pela FCV; 

5.2 Art.40 inciso XlVj— Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'c" - critério de atualização 
financeira dos valores a serem pagos, deste à data final do período de adimplemento de cada 
. 	parcela até a data d4 efetivo pagamento. 

5.3 - Art.65, inci3c4 IN: - o preço e as condiçoes de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do realustamento  de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimpemento das origa96es e a do efetivo pagamento; 

5.4 - Caco decorra 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: 

li-lo 

	x  

lo 	 Onde: 
li 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

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

li = Índice de preço referente ao mes de reajustamento 

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

CLÁUSULA 3EXT4 DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços inicialmente contratados poderão 
ser reajustados, no período não inferior a doze meses, conforme índice do IPCA, divulgado pela 
Fundação CetCiHo 4rgas, ou outro oficial, contrato; este termo de contrato não terá reajuste no 
período ora contrata o. 

6.1 a manutenção âo equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 
contratual, desde qup acompanhada de comprovação da superveniência de fato imprevisível, 
ou, se previsível, dej:consequõncias inoaloulAveis, bem como de demon3traç8o analítica de seu 
impacto nos custos do Contrato; 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA F6RMA DE EXECUÇÀO DOS SERVIÇOS - Os serviços serão 
executados, nos }ogtadouros públicos, na sede deste município. 

CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de 
07(sete) meses, da seguinte foma: iniciando-se em 26.05.2017, e seu término estendendo até 
31.122017, podendp ser prorropado nos termos do art.57 da Lei n06666/93; 

CLÁUSULA NONA' - DOTAÇ$O ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente 
contrato, correrão nd presentexercício por conta da dotação orçamentda: 

c07.O1 -Secreta ra dê Obras e Serviços Urbanos 2025 - Manut.das Ações da Secretaria de 
Infraestrutura - Elenlento 339099-00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica (fonte 00); 
<07.01 -Secreta ra de Obras e 1  Serviços Urbanos 2049 - Manut.de Logradouros, Praças e 
Jardins - Elemento 339039-00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa-Jurídica - (fonte 00); 
CLAUSULA DECIMA — DIREITØS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

• 10- DA CQNTRATANTE 
10.4.1 Ter o direito àe não mal utilizar os serviços da contratada caso o mesmo não cumpra o 
estabelecido no prsente con rato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei 
n08.666193: 
10.1.2 Intervir na Prtstação  dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na Lei n° 6666/93; 
10.1.3 Efetuar os pamentos conforme medição, pelos serviços executados de acordo com as 
disposições do presØnte contrat; 
10.1.4 Enviar a conttatada o dqcumento comprovante de arrecadação competente toda vez em 
que ocorrer a retenço de impo*tos sobre a nota fiscal ou recibo de prestação de serviços; 
10.1.5 Modificar ou rescindir uni)ateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n°6666193; 
10.1.6 A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, através 
da secretaria de Obi!as e Serviçbs Urbanos; 
10.1.7 O presente côntrato podèrá sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei n° 8.666/93 a 
suas =inações p4terioras; 
10.1.8 Responsabiliar-se pelo o fornecimento dos materiais destinados a execução dos 
serviços elencados la  cláusula rimeira deste termo de contrato; 

• 10.2 DA CONTRATADA 
10.2.1 A contratadai assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços 
contratados no caso1de descumprimento do pagamento das parcelas deste contrato, nos termos 
da Lei n° 8.666/93; 

10.2.2 Executar todds os seMçcs objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de preço, 
sob as penalidades 4 Lei n02MW02; 
10.2.3 Exigir da contjatante o cõmprimento  da legislação, bem como das orientações emanadas 
por esta, visando o sucesso da i kdministração Pública Municipal; 
10.2.4 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 
trabalhista e previdSciária: 
10.2.5 Emitir a nota tiscai  e recio de quitação dos serviços, fazendo discriminar no seu corpo a 
dedução dos imposts quando Exigido pela a contratante; 
10.2.6 Responder pelo cumpriMento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 
e municipal, bem cottto assegurr os direitos e cumprimento dos deveres do todas as obrigações 
estabelecidas por leis 
10.2.7 A êarttrntdd na 156d4 trântôrir, nó tôdô ou om parte, à esóóuão do objeto do 
prcr 	T1trato, 1 
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Ir 
10.2.6 A contratada observará o disposto no art.12, combinado com o art.13 da Lei n06.075/90. 
dispõe sobre qualid4de dos serviços ofertac(os; 
10.2.9 ResponsabiIiar-se pela garantia dos servi?os, nos termos da legislação vigente 
10.2.10 - Fica establecido que a CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, a 
execução do objeto peste contrato; 

CLÁUSULA DÉCII'ÍA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO - A obrigação do 
contratado de manter, durante toda a execução do contFato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela bssumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

CLÁUSULA DÉCI 
	

SEGUNDA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos 
termos do art.79 da Lei 8666193, poderá ocorrer da seguinte forma: 

12.1 - amigável - per acordo entre ás partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniênqa para administração; 

12.2 - Adminisfrativ— por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos 
incisos 1 a XII, XVII, XV111 do art.78 da Lei n° 8.688/93: 

12.3 - Judicial - nos lermos da legislação processual; 

12.4 - assunç5o im4iiata do objeto do contrato, no estado e locgl em que se encontrar, por ato 
p?óprio da Administração; 

12.5 - ocupação e uIização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados 
na execução do con rato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta 
Lei; 

12.6 - execução dagarantia contratual, para ressarcimento da Administração, e das valores das 
multas e indenizaçõls a ela devidos; 

12.7 - retenção dos 'créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados A 
Administração. 

12.8 - A aplicação Øas medidas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da 
Administração, que [poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou 
indireta. 

12.9 - Ë permitida Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 
podendo assumir o dontrole de determinadas atividades de serviços essenciais, 

lQiiO - Na hipótese o inciso ii deste artigo, o ato deverá ser precedido de autoriza?üo  expressa 
do Ministro de Estado competente, ou secretario Estadual ou Municipal, conforme o caso. 
12.11 - A rescisão e que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu 
critério, aplicar a me ida prevista no inciso 1 deste artigo. 

CLÁUSULA DÉCINiA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO - A Inexecução total ou parcial do 
contrato enseja a s6 rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 
regulamento, predispõe no Art.77 da Lei n° 5.666193, e suas cominações; 

à- 
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13.1 - o não cumprirento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

15.2 .. o cumprimentó irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

13.3 - a lentidão do ieu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
da conclusão da obr, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

13.4 — o atraso injustflcado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

13.5 — a paralisaçãd da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Adm'nistraçâo; 

13.6 - a subcontrataão total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cess5o ou fransferncja, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

• 
admitidas no edital é•no contrato: 

13.7 — o deaatendftAento das determinações regulares cia autoridade designada para 
acompanhar e fiscal' ar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

13.8 - o cometiment4 reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 11  do art. 67 
desta Lei; 

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

12.10 - a dissolução N  sociedade ou o falecimento do contratado; 

13.11 - a alteração ocial ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execuç4o do contrato; 

13.12 - razões de i4eresse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exarads 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 vaIo4nciaI do contrato al4m do limite permitido no S VQ do ad. 99 desta Lei; 

CLÁUSULA QUARTA DO CASO OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e 
nas disposições contidas na Lei 8.666/93, inclusive os casos omissos; 

CLÁUSULA QUIN4 — DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica 
estipulada o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 

pr Çlki çjç  Çr14ç9 injwçtifèwçlç riv tçrnççimçntç çç 9I?jt9 çlç§lv ççntrntç, çtt 9 Iimitç çIç 
10% (dez por cento) do valor contratado. 

15.1 - m caso de A-iexecuØo total ou parcial do pactuado, em razão cio descumprimento de 
qualquer das condiçbes avençSlas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 da ei n. 8.666193: 

15.2 — advertência; 
1 
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15.3 - multa do 10°Jo(dÓ2 par cento) do valor do contrato, 

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

15.5 - declaração Ie inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarei os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilita93o perante h 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 $om base no inciso anterior. 

CLÁUSULA DÉCIML SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Late contrato deverá ser 
executado fielmente elas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas nos 
Arts. 69 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 - 5A, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato, 
renunciando as parts a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justds e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) 
vias de igual teor e f6rma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

São Félix d o 	 de 2017. 

de São Félix do Coribe 
Co tratante 

Neto Nery de 
Contratada 

Testemunhas: 1- 

e 	
2 
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