
M2 ,  41 	 ESTADO DA BAHIA 

PREEITURA MUNICIPAL DE sÃo FÉLIX DÓ CÓRIBE IP.Q FÉLIXÕOCORIBE 
AmvStiçarsa,o. .s 

CONTto ç 
	CONTRATO DE 3ERVIÇO3  

Contrato de prestação de serviços, que entre si 
fazem o município de São Fólix do Coribe, e a 
empresa Mailson de Souza Bomfim, na forma 
abaixo; 

O MUNICÍPIO DE $ÂO FÉLIX DO CORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede a 
Avenida Luiz Eduardo Magalhães, sin.', na de cidade São Félix do Coribe, Estado da Bahia, 
inscrito no CNPJ 4ob o n° 16430.051/0001-30, neste ato representado pelo o Prefeito o 
Sr.Jutaí Ludes RiLÇeiro Ferreira, brasileiro, portador do CPF n782.014.49-7Z, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa Mailson de Souza Bomfirn-ME, inscrito no CNF'J 
sob nYl4.769.1661d001-81, dotniciliada  à Rua Aureliano Carneiro, 361, Centro - na cidade de 
São Félix do Coribd' - BA, CEP-47.640-000, neste ato representado pelo o proprietário de igual 

• nome, portador d6 CPF n0030.936.691-70, doravante denominada de CONTRATADA, 
resolvem celebrará presente contrato mediante as clausulas o condiçoes seguintes: 

CLÁUSULA PRJI4IRA - DO OBJETO - Constitui objeto cdntrataçào de serviços de limpeza 
de fossas sépticas. das escolas Joao de Deus, Leõnidas de Araújo Castro, Rosilda Freire, 
Agnelo Braga, sede, na manutenção dos serviços públicos do ensino básico deste 
município. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO - O serviço ora contratado é oriundo da 
Dispensa de Licit&çâo, DL048/2017, nos termos do art.24, inciso II, da Lei 6.666193 e suas 
corninaçóes postei4ores. 

2.1 - 0 presente ontrato e celebrado com base na licitação retro citada, com regime de 
execução por preço unitário, subordinando-se nos termos da Lei n°  8.666/93 e suas 
cominaçôes posteiores; 

• CLAUSULA TER,,  EIRA - DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, a 
CONTRATADA prceberá a importância estimada global de R$3.000,00(trê5 mil reais), pelo 
o período ora contatado. 

ai - O valor do $ntrato é dcrimkado da seguinte forma: 
a) Custo dos servfços 	no valor de R$1,000,00; 60%. 
b) Custos diretos indiretos po valor de R$1 .200,0Q1  400/ç,. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado conforme 
medico, na @ntrêga e conclusao doa aerviço, no vlvr dç global de R$3.000,00(três mil 
reais), com apreÔntaço documento fiscal, atestada pela a Secretaria de Educação, nas 
condiçOes estipuldas: 

4.1 - O prazo de pagamento ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer 
irregularidade apresentada ns faturas, somente voltando a fluir após as devidas correções. 

/ 

4.2 - A Secretaria de Edúcaçâo poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em 
parte, na ocorrOnfla de qualquer irregularidade na execução do objeto deste contrato; 

II 
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PR4EITURÂ 
ESTADO DA BAHIA 

UNICIPÁL 012= §ÃÔ PÉLIX DO CORIBE SÃO FÉLIXDOCORIBE 
Ai h,r 

CLÁUSULA QUINTA - DO RE 
5.1 A CONTRATANTE, não 
inadimplente, e a ela será imp 
contrato por dia de atraso, d 
pagamento acresckjo de Juros 
E será utilizado pra correço 
divulgado pela F0t4; 

5.2 Art.40 inciso XIV - Co 
atualizço financeira dos v 
adimplemento de oda parcel 

5.3 - Art.65, incisq li!: - o pr 

• periodiciclado cio rjuatamen 
do adimplemento d  obrigaç 

das faturas em 

JUST 
quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
tada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do 
corrido entre a data do início da inadimplência e o efetivo 

de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. 
atraso será utilizado o índice do ICP-M, 

dições de pagamentos, prevendo: alínea 'e" - critério de 
lores a serem pagos, deste à data final do período de 
até a data do efetivo pagamento. 

ço e - 29 condições de pagamento, os critérios, data-base e 
de preços, os critérios de atualização monetária entre a data 

es e a do efetivo pagamento; 

5.4 - Caso decorrq atraso no 
setorial pertinente4jconforme 
mes de cada. Os r4ajustes de 

	XV 

lo 	 Ond  

pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice 
ludido anteriormente, com base nos valores dos índices do 
preços serão calculados pela seguinte fórmula: 

CLÁUSULA SEXfA - DA 
para o período. 

R 	Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo 	índice de preço verificado no rn&s 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 ser reajustado; 

EvisAo DE PREÇOS - Os preços são fixos, sem reajustes 

o 

0.1 a manuten9ã4 do equRb 
contratual, desde que ao 
imprevisível, ou, e previcívà 
analítica de seu irçipacto nos 

CLÁUSULA SÉ'rMÀ - DA 
executados, nas cependônci 
acima mencionadb. 

ro econ8mioo financeiro do Contrato poderá admitir a revisõo 
>mpanhada de comprovação da superveniôncia de fato 
E do consequências incalculáveis, bem como de demonstração 
;ustos do Contrato; 

ORMA DE r=xEcUÇÀO DOS SERVIÇOS - Os serviços serão 
s das unidades escolares deste município, conforme endereço 
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ESTADO DA BAHIA 7 	
PR4EITURA 1 NUMUIrMIL- DE u~ FELIX DO QQRJ 

GLAUULA OITA\A - VIGÊ CIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de 
30(trinta) dias, dq seguinte forma: iniciando-se em 01.08.2017, e terminando em 
30.06.2017, podendo ser prorr gado nos termos do art.57 da Lei n08666/93; 

CLÁ1JULÂ P4ONi DOTA Ç O ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente 
contrato, correrão nb presente exercício por conta da dotação orçamentária: 

04.01 - Secretaria ie Educação, Proj/Ativ-2009 - Manut. das Atividades do Ensino Básico - 
Elemento - 3.3.90.39-00 - Õutts Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica (Fonte 01,04). 

CLÁUSULA DÉC1IM - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES; 
10- DA CONTRATANTE 
10.1.1 Ter o direitode não mas utilizar os serviços da contratada caso o mesmo não cumpra 
o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei 
n08.656193; 
10.1.2 Intervir na ;prestação ]dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e 
condições previstos na Lei n° .666/93; 
10.1.3 Efetuar os pagamentcis conforme medição mensal, pelos serviços executados de 
acordo com as disposições dci presente contrato; 
10.1.4 Enviar a cohtratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez 
em que ocorrer a retenção de impostos sobre a nota fiscal ou recibo de prestaçao de 
serviços; 
10.1.6 Modificar u rescind r unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei 
n°6666(93; 
10.1.6 A CONTRATANTE e ercera a fiscalização da execução do objeto deste contrato, 
através da Secretaria de Edu ação; 
10.1.7 O presente contrato poderá sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei n°6.666/93 
e suas com inaçoe posterior-a; 
10.2 DA CONTRAItADA 

•
10.2.1 A contratada assiste • direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços 
contratados no caso de des umprimento do pagamento das parcelas deste contrato, nos 
termos da Lei n° 8j666/93; 
10.22 Executar tddos os se iços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de 
preço, sob as penIidades da Lei n°6.066(93; 
10.2.3 Exigir da pontratante o cumprimento da 	l egislaçao, bem como das orientações 
emanadas por esta, visando '. sucesso cia Administração Pública Municipal; 
10.2.4 Assumir ep caráter -xclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 
trabalhista e øreviÇenciária: 
10.2.5 Emitir a ri ta fiscal e recibo de quitação dos serviços, fazendo discriminar no seu 
corpo a cieduçao 4oa impost's quando exigido pala a contratante; 
10.2.6 Responde 1 pelo ou primento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 
estadual e municijSal, bem c, mo assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas 

orlei; 
erá trangferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do 

ar o disposto no art.12, combinado com o art.13 da Lei 
lidade dos serviços ofertados; 

1,1 

as obrigações estabelecidas 
10.2.7 A contrataçla no po 
presente contrato 
10.2.5 A contrat?da  obse 
n08.078/90, dsPô?  sobre qu 
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(TAD0 DA BAHIA 
PREÊEITURA UNICIPAL. DE SÃO FËLIX DQ CORIBE 

—a 
sÃo MLIX DO CÕRIRE 

4,mgçon,xw,rnda 

e 

CLAUSULA DECIIflÂ PRIM 

contratado de mar4er, durant 
obrigações por ela ssumidas 
licitação: 

CLÁUSULA DÉCI&1A SEGU 
termos do art.79 daj Lei 8686/' 

12.1 - amigável - or acordo 
desde que haja coàveniência 

12.2 - Administratita - por ai 
nos meigos i a XII, XVII, XVIII 
123 - Judicial - noL termos d- 

1 

a CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, 
trato; 

IRA - CONDIÇÕES DE HABILITAÇAO - A obrigação cio 
- toda a execução do contrato, em compatibilidade com a 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

DA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos 
3, podará ocorrer da seguinte forma; 

entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, 
ara administrativa; 

unilateral e escrito da administração nos casos enumerados 
o art.78 da Lei n° 6.666/93; 
legislação processual; 

10.2.9 - Fica esta641ecido que 
a execução do objefo deste co 

12.4 - assunção irrediata do 
ato próprio da Adrriiniatraço; 

12.5 - ocupação le utilizaç. 
empregados na ebcução do 
do art. 53 desta Li; 

12.6 - execução dá garantia  
das multas e indenizações a 

12.7 - retenção dá creditos 
Administração. 

bjeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por 

o do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
ontrato, necessários á sua continuidade, na forma do inciso V 

ontratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores 
Ia devidos; 

ecorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

e li 

12.6 - A aplicaya6 das med 
Administração, qde poderá 
indireta. 

12.9 - E permitio 	Acim 
contrato, podendq assumir o 

das previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da 
ar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou 

nistração, no caso de concordata do contratado, manter o 
controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 

12.10 - Na hipÓt?se do inc 
expressa do Minitro de rst 
o caso. 

iso II deste artigo, o ato devera ser precedido de autorização 
do competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme 

12.11 - A rescis4 de que tr 
critério, aplicar a fredida pre 

CLÁUSULA DÉqIMA TER 

contrato enseja J GUâ rasei 

,1 

ta o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu 
ista no inciso 1 deste artigo. 

EIRA — DA INEXECUÇÃO - A lnexecu9ao total ou parcial do 

ão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 
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' * 

ESTADO DA BAHIA 

PREfrITURÃ MUNICIPAL DE SÃO FËLIX DO CORI 

regulamento, predidpõe no Art.77 da Lei no 8.688/93, e suas cominações; 

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

13.2 - o cumprimei4o irregular ,de cláusulas contratuais, especiticaçoes, projetos e prazos; 

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

13.4 - o atraso injutificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

13.5 - a paralisaç 	da obra: do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração 

e 
13.6 - a subcontr,tação total ou parcial do seu objeto, a associação cio contratado com 
outrem, a cessa q ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e no contrato: 

13.7 - o desatendmento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e tisollzar a sua' execução, assim como as de seus superiores; 

13.8 - o cometimeÁto reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 12  do art. 
67 desta Lei; 

13.9 - a decre1aç5 de falérida ou a instauração de insolvência civil; 

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

13.11 - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura cia empresa, que 

• 
prejudique a execiçao do coçitrato; 

13.12 - razões deiinteresse Øúblioo, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pel máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e éxaçadas no processo adrninstra+ivo à que ce refere o contrato,- 

13.13 

ontr2to:

13.13 - a supros$o, por parte da Administraçao, d9 obras, serviços ou compras, 
urrutançio modrticacjão do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 11  do art. 
63 desta Lei; 

CLÁUgULÂ OUÁPTA DO CASO OMISSO Este contrato regular-6e-A pelas suas cláusulas 
e nas disposiçõe$ contidas da Lei 8.666/93, inclusive os casos omissos: 

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENÁLIDÂDrS - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666I93, tic 
estipulado o percntual de U,50,b (meio por cento) sobre o valor inadmpUdo, a Ufulo de mulKa 
de mora, por dia he atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite 
de 10% (dez po4ento) do vlor contratado. 

sAo Fgux DO CORIRÊ 
An~~~ 
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ESTADO DA BAHIA
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 -- 
FREITURA MUNICIPAL DE SÃO rÉLIx DC CORIBC SÃO FXDOcBE 

15.1 - Em caso de iexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das ccndiôes avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 d Lei n. 8.666/93: 

15.2 - advertência; 

15.3 - multa de 1 OOÀ  (dez por cbnto) do valor do contrato, 

15.4 - suspensão emporária 4e participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo nao superior a 2 (dois) anos e, 

15.5 - declaração de inidoneidade para licitar ou tontratar com a Administração Pública 
enquanto perduraróm oa motivoa determinantes da puni93o ou até que seja promovida a 
reabilitação perantt  a própria, autoridade que aplique a penalidade, que será concedida 
sempre que a coqtratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo ci sanção aplicada com base no inciso anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA EXECUÇÂO DO CONTRATO - Este contrato deverá 
ser executado fielrhente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações 
contidas nos Arts. qp a 71 da Lei 8.666/93. 

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

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

:1 	Co FóIix d. -__'-xC!7i!kSfj. o de 2017 

Xil!4jt 

V Contratante 

aiison de Soi!lza Bomfim-ME 
Contratada 

Testemunhas: 1- 

2- 
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