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sAo FÉLIX DO CORIBE 
ESTADO DA MULA 

FREEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

CONTRATO DE SERVIÇOS 

Contrato de prestação de serviços que entre si 
fazem, o município de Sao [elix do Qoribe, e a 
empresa Márcia Araújo Bandeira—ME, na forma abaixo: 

O MUNICPIO DE kÂO FÉLIX DO CORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede à 
Avenida Luiz Eduafrio MagaIhes, a/ri.0, na de cidade 6ao jrei  ix do Coribe, Estado da Bahia, 
inscrito no CNFJ sob Q no 16.430.951/0001-20, neste ato representado pelo o Prefeito o 
Sr.Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, brasileiro, portador do CPF n0782.614.495-72, residente 
nesta, doravante $naminado CONTRATANTE, e empresa Márcia Araújo Bándeira—ME, 
inscrita no GNÍ'J ob o n,007.406.30610001-91, domiciliada a Av. Santa Luzia, 475 - Bairro 
Centro - Santalu4 - DA, neste ato representado pela a mesma dê igual nome acima 

$ qualificada, portadbra do CPF n0768.961.965-72, e Rg. n10621765501 SSP/BA, doravante 
denominado sim] smen{e dê CONTRATADA, fica justo e acordado o seguinte; 

QLÁLJSULA PRI9EIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente execução indireta dos 
serviog técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria tributária, visando 
a recuperação d receitas Øe Taxas de Fiscaliza9ao e Funcionamento (Trr), junto as 
empresas de teleípnia que possuem antenas instaladas no âmbito do Município de São Féiix 
do Coribe, no intuito de incremento da arrecadação de receitas para este Município. 

CLÁUSULA SEGNOA - DA VINGULAÇÃO - O serviço ora contratado deveu-se ao fato de 
ter sido oriundo 4 tnexi9ibiTidade de licitação, 11—033/2017, nos termos do art.25, inciso II, da 
Lei 8.666/93 e aus cominações posteriores- 

2.1 - O presente 'contrato é .çelebrado com base na Inexigibilidade de licitação retro citada, 
com regime de eocução pori  preço global, subordinando-se nos termos da Lei n° 8.666193 e 
suas cominaçõesposteriores; 11 

CLÁUSULA TRÕÊIRÂ - DO VALOR - Pela exeouçao do objeto deste contrato, a 
CONTRATADA lSerceberá a importância estimada global de R$69.000,O0(sessenta e nove 
mil reás). 

2.1 - O valor do Éontrato é discriminado da seguinte forma: 
a) Custo de mor4e-übr2 no valor de RO4O001Q0; 50%. 
b) Qustos direto e indiretos no valor de R$34.500.00: 50%. 

CLÁUSULA QuARTA - DO PAQAMENTO - O pagamento será efetuado da seguinte 
forma; será efetivado o pagamento ao contratado após a confirmação do recurco financeiro 
creditado na ootta corrente desta Prefeitura, com apresentação documento fiscal, atestada 
pela a -9ecretariá de Administração e Finanças, nas condições estipuladas: 

4.1 - O praz de pagamento ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer 
irregularidade afrresentdn' nas faturas, somente voltando a fluir após as devidas correções. 
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ESTADO DA BAHIA 

rSrLITVRA MUNIÇIPAL DE SÃO FÉux DO ÇOJBE 

--á 

go FÉUX DO CORIBE 

4.2 - O Município je  95Q Félix do Coribe, poderá suspender qualquer pagamento, no todo 
ou em parte, na ocbrrencia de,qualquer irregularidade ria execução do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 
.1 A GONTRAT/d'ITL, nüo quitando as faturas no sou vencimento, será considerada 

inadimplente, e a éla será imputada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do 
contrato por dia d,rè atraso, decorrido entre a data do início da inadimplência e o efetivo 
pagamento acrescido de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1 N.) ao más 
E será utilizado p!pra  correção das faturas em atraso será utilizado o índice do IGP-M, 
divulgado pela FG; 

5.2 Art40 inciso iXlv - Condições de pagamentos, prevendo: alínea 't' - critério de 
atualização financ(eira dos valores a serem pagos, deste à data final do período de 

• adimplemento de fda parcela até a data do efetivo pagamento. 

5.3 - ArtSS, incisç III: - o prço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do rajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data 
do adimplemento qas obrigações e a do efetivo pagamento; 

5.4 - Caso decorrá 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: 

R = Valor da parcela de 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 ser reajustado; 

CLÁUSULA sÊxtrA - bÁ nrviÂo nr pprços - Os preços inicialmonte contratados 
poderão ser reajistados, no período não inferior a doze meses, conforme índice do IFCA, 

divulgado pela FUndação Getúlio Vargas, ou outro oficial, contrato; este termo de contrato 
não terá reajuste ?o período ora contratado. 

O 
6.1 a manutençãq do equilítrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 

contratual, desde que acbmpanhada de comprovação da superveniência de fato 
imprevisível, ou, 4e previsível, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração 
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ESTADO DA DARIA 
FRÉFEITURAIMUNICIPAL DE SÃO FÉtjx DO ÇORIBE 

kg 
go FLIXDO CORIRE 

analítica de seu inlpacto nos 

CLÁUSULA STIMÂ .. DA P 
executados, nas irtalaçôes c 

1. 

7.1 D3PL3A3 AlGlONAl 
7.2 - Responsabilizar-se o G 
locomoção e seus:,'  técnicos a 

CLÁUSULA OITAVA - VIGE 
05(cinco) meses,: da segui 
01.11.2017, podeqdo ser pro 

CLÁUSULA NOt4 - DOTA' 
contrato, çorrerao po present 

15.02 - Secretaiá de Admi 
Secretaria Adm. eFinanças - 

CLÁUSULA DÉCIMA - 01R 

10 - DA CONTRATANTE 
10.1 - DA CONTRÂTANTE 
10.1.1 Intervir na prestaç,&. 
condições previstds na Lei n 
40.1.2 Efetuar ospagament. 
com as disposiçõs do prese 
10.1.3 Enviar ao contratado' 
em que ocorrer a etenção d 
10.1.4 Modificar ou resciri 
n°666b193: 
10.15 Fornecer 0 contratad 
. 10.2 DO CONTR4TADO 

10.2.1 Desempetjhará os s 

honestidade, obs3rvada  a leç 
10.2.2 Executar todos os se 
preço: 
10.2.3 Exigir d8 0fltr9t3ntO C 
10.2.4 Assumir em caráter 
trabalhista e previenciária; 
10.2.5 Emitir a »Óta fiscal 

no se i4 corpo a ck 
10.2.0 Re3ponaaIp111ar-6e p 
10.2.7 Responsabilizar-se pe 
10.2.6 O contratado obser 
n8.078I90, dispõ,e sobre qw 
10.2.9 - rica estabelecido qt 

a execução do oqJeto deste 

ustos do Contrato; 

PMA ÔF EXECUCÂO DOS SERVIÇOS - Os serviços serão 
a contratada, ou ainda, na sede deste município. 

ntratado pelo o fornecimento de aIimentaço, hospedagem e 
cumprimento do presente contrato. 

CIA DO CONTRATO - O prazo de vigencia do contrato ó de 
te forma: iniciando-se em 01.06.2017, e terminando em 
ogado nos termos do art.57 da Lei n08666/93; 

ÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente 
exercício por conta da dotação orçamentária: 

istração e Finanças, Proj/ Ativ 2.004 - Manut.das Ações da 
Elemento: 3.3.90.35-00 - Serviços de Consultoria (fonte 00). 

ITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

dos serviços ou interromper e sua execução nos casos e 
8.666/93; 
s devidos ao contratado pelos serviços executados de acordo 
te contrato,- 
documento 

ontrato;
documento comprovante de arrecadação competente toda vez 
impostos dos serviços; 
ir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei 

ê recibo de quitação da prestação dos serviços fazendo 
duç5o dos impostos: 
io o inaumo eu desenvolvimento do presente termo de contrato; 
Ia a execução doa serviços em horários a critério do contratado; 
terá o disposto no art.12, combinado com o art.13 da lei 
lidade dos produtos/serviços ofertados; 
e a COMTPÂTÂDÂ não põdêrá transferir, no todo ou em parta 
ontrato; 

às informações necessárias à execução cio presente contrato; 

erviços enumerados na cláusula primeira com todo zelo, e 
1 isiação vigente; 
kviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de 

1 cumprimento da legislação; 
exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 
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ii 
PSFEITU 

CLAUSULA DÉCIMA PRHVI 
contratado de manter, dura 
obrigações por elá assumida 
licitação; 

CLÁUSULA DÉCA SEGU 
termos do art.78 4 Lei 06661, 

ESTADO DA BAHIA 

	 '4 
MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE SÃO FÊUXDOCOI1IBE 

IRA - CONDIÇtES DE HABILITAÇAO - A obrigação do 
e toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

DA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos 
3, poderá ocorrer da seguinte forma: 

12.1 - amigável —j1por acord4 entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, 
desde que haja ctveniênciajpara administrativa; 

12.2 - Administrativa - por a o unilateral e escrito da administraç5o nos casos enumerados 
nos incisos 1 a Xllj.XVII, XVIII do art.78 da Lei n° 8.666/93; 

12.3 - Judicial - nos termos da legislação processual; 

12.4 - aunço itodiata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por 
prio ato pró 	da Adtinistraçào;j 

12.5 - ocupação1, e utilizaçao do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na ekecuço do contrato, necessários à sua continuidade, ria forma do inciso V 
do art. 56 desta Ldi; 

12.6 - execução da garantiaØontratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores 
daa multa o indenia9*e a la devidos 

o 

12.7 - retenção Os créditos 
Administração. 1 

12.8 -A aplica? -a? das med 
Administração, qi.e poderá i 
indireta. 	1 

decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

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

12.9 - É permitio à Admnistraçâo, no caso de concordata do contratado, manter o 
contrato, nodendØ assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 

12,10 - Na hipõtse do in4o II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização 
expressa do Minitro de Est1do competente, ou Secretário Estadual ou Municipal conforme 
o caso. 

4214 - A raei&3 de que ir ta o meigo IV do ârtigo antorior permite à Administração, 2 59U 
critério, aplicar a ?nedida prevista no inciso 1 deste artigo. 

CLÁUSULA DÉdIMÁ TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO - A Inexecução total ou pareiaj do 
contrato enseja d sua resci4o, com as consequências contratuaié e as previstas em lei ou 
regulamento, predispõe noAft77 da Lei n° 8.666/93, e suas cominaçôes; 

13.1 - o não cum cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; rimento de 
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1 

1,1  ESTADO DA BAHIA 

PRkFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE SÃO FÉUXDOCORIBE 

13.2 - o cumprimebto  irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

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

13.4 - o atraso inJi.tificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

13.5 - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e previa 
comunicação à A4ministração; 

13.6 - a subcontr4taç&o total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessá Ç ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporaço, noadmitidas no edital e no contrato; 

13.7 - cl desatencjmento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

12.8 	 ti - o comeflmehfo reiterado de faltas na sua execuçao, anotadas na forma do 5 1-o  do art 
67 desta Lei; 

13.9 - a ciecretaç4 de falência 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 cia finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a exectição do contrato; 

13.12 - razoes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas peI4 máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exardss no processo administrativo a que se refere o contrato: 

12.12 - a  supres3o, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 
acarretando modiIicaço do valor inicial do contrato além do limite permitido no § V do art. 
65 desta Lei; 

CLÁUSULA DÉC(MA QUARTA DO CASO OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas 
clausulas e nas ciiposiçOes contidas na Lei 5.6OOI3, inclusive os casos omissos; 

CLÁUSULA DÉCMA QUINTA - DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 86 da Lei n. 
8-666193 1  fica esti.uIado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a 

título de multa do mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste 
contrato, ató o limite de 190/Q (dez por cento) do valor contratado. 

15.1 - Em caso d, inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 da Lei n. 8668193: 
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São Féix . 
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Contratada * 
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-4'  

de São FÓlix do Coribe 
C.ntratante 
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ESTApOpA BAHIA 

FEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE PR 
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15.2 - advertência; 

iS.a - multa de 1 Q°(o (dez por cento) do valor do contrato, 

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

15.5 - declaraçãode inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarm os motivos determinantes cia punição ou até que seja promovida a 
reabilitação peran a própria autoridade que aplique a penalidade, que será concedida 
sempre que a coptratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo 

Ia 
 sanção aplicada com base no inciso anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.-  DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser 
executado flelmentp pelas partes)  ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas 
nos Arts. 69 a 71 dá Lei 6.666/93. 

1 	11 

QLÁU%JLA DÇIMA bTIMA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da idade de 
Santa Maria da Vit$ria - Â, para dirimir dúvida ou questes oriundas do presente Contrato, 
renunciando asa4tes 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. 

a 

Totõmunha 
ia  

22 
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