
   

ESTADO DA BAHIA 

PRFITUA 1MUNICIPAL DE SÃO rPu D x O CORIBE SAOFtLIXD0kc0RIRE 

CONTRATO 

wo  cDPôS  
DATA'  Pii 611 t 

 

CONTRATO DE SERVIÇOS 

Contrato de prestação de serviços que entre si Miem, o 
Município de São Fólix do Coribe, e a empreaa OHM 
Produçõêc ê Serviços EireliME, na forma abaixo: 

 

   

O MUNICÍPIO DE 40 FÊLIX 0 CORIBE, entidade de Direito Público interno, com sede á Avena 
Luiz Eduardo Ma9aIàes, s/n.°, tia de cidade São Félix do Coribe. Estado da Bahia. inscrito rio CNPJ 
sob o n° 10.430.94110001 30, neste ato representado pelo o Prefeito o Sr.Jutal Eudeã Ribeiro 
Ferreira, brasileiro,portador do CFF n0762.614.495-72, residente nesta, doravante denominado 
CONTRATANTE, d a empresa CHM Produções e Serviços Eireli-ME, inscrita no CNPJ sob 
n.°23.986.481)000tflQ. domiciliado à Av.Benedita da Silveira, 464, Centro - na cidade de arreiras - 
BA, neste ato repre,entado pelo o proprietário, o Sr.Carlos Humberto Mendonça MirandaÀ port?dor 

F do CP n°O6O.809.ó35-31 e Rg.n61 Ô17-2 ÊPJBÂ, doravante denominada de CONTATADA, 
resolvem celebrar Presente  contrato  Tt0 as cláusulas e condiÇõeR seguintes: 

CLÁUSULA PRIM RA - DO O,DJETO - Constitui objeto contratação de serviços: Lote 1 - locação de 
banheiros químicos barricada,  ontenção, fechamento, grupo geradpr, palco de,grande porte, tendas 
tensionauas aberta estrutura 41e box truss, sistema de iluminação porte dois, sonorização de grande 
porte, painel de led pe alta defiriçao: Lote Ii - decoração e ornamentação da praça pública, camarim, 
Lote III: item 1 - aresentaçaojde atrações artísticas show bandasmusicais generos forróFregional, 
na praça pública o Forró, rja manutenção dos serviços públicos culturais e popúlares deste 
municipio; 	 1 	 E Lvtv III; item 2—a resenta?âode  atrações artísticas show bandas musicais gêneros forró regional, 
nas escotas municipais, na marfuten9ao dos serviços públicos do ensino básico destG munieíDiõ: 

CLÁUSULA SEGI)NDA - DP VINCUL.AÇAQ - O serviço ora contratado é oriundo da Licitação 
Pregão Presencialj,PP037/201t. nos termos da Lei 6.66(3/93 e suas cominaçOes posteriores. 

elebraclo com base na inexigibilidade de licitação retro citada, com 
:o global, subordinando-se nos termos da Lei no 8.666/9 e suas 

2.1 - O presente çontralo é 
regime de éecuo pôr pra 
cominaçôes øosterores; 

CLÁUSULA TEEIRA - DO • perceberá a impor$ncia 
o oitenta reais), cojitorme pian 

nt rato 4 dig 
?oS no valor 
indiretos n 

valor 

bLJLISULA aUAtrÀ - nó 
mensais sucessivas. da ceguji 
3 porcola no d;a O1.00.2O1' 
apresentaço do4umonto fis 
conolçoes 

4.1 - O prazo d4 paçament 
apresentada no g fp'uras, som 

4.2 - A Frefeiturj poderá su 
qualquer irregularuade na ex 

VALOR - Pela exeouço do objeto deste contrato, a CONTRATADA 
da global de R276.58O,OO(duzentos e sessenta e três mi e trezentos 
lia orçamentaria em anexo. 

4rimin2do da seguinte forma: 
 R$165.498,00:60%. 

ó valor de R$110,632,00; 40%. 

'ÂCAMgNTO - o riacrnento será eFetuado çm Q(c1i*o) pàrceks 
¶tQ forma: 1A parcela no ciIa,93.o.7.ZQ17, Z'purcelpo al o1.Qa2o1z, 

40  parcola io d12"02.16.2017. 5' $atdgia nó tIÜ O1.1 1.2017, com 
aí, :tegtada pe,ia a ecretaria dá Administra09 9 Firrwas, nas 

ficará suspenso na ocorrência cio erro ou 
nte voltando a fluir após as devidas correções 

pender qualquer pagamento, no todo ou em 
cuç8o do objeto deste contrato 

qualquer irreMularidade 

parte, na ocorência de 

S. 1 - O valor do ci 
a) Custo dos servi 
b) Custos diretos E 
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ESTADO DÂIAWIA 

J5 	PRFEITURAMUNlQlFALP $ÃØ FÉLÜCDO CO,RIflE 
ti  

CLÁUSULA QUINT - DO REAJUSTE  
5.1 A CONTRATAM E, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada Inadimplente, e 
a ela será imputad uma mytta de um décimo por cento (Ó,1°J) do valor do contrato por dia de 
atraso, decorrido erttre  a data do início da inadimplência e o efetivo pagamento acrescido de juros de 
mora numa taxa gebmétrica de um por cento (1%) ao mês. E será utilizado para correção das faturas 
em atraso será utilijado o índice do IGP-M, divulgado pela FGV; 

5.2 Art.40 inciso XÍV - Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'c" - critério de atualiaço 
financeira dos vaidpe a "rem pagos, deste à data final do períqdo de adimplemento de cada 
parcela até a data lo  efetivo pagamento. 

5.3 - Art.5, inciso 91; - o prego e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade 
do reajustamento de preços, os critórios de atualização monetária entre a data do adimplemento das 
obrigações e a do 4,Íetivo pagamento; 

•
5.4 - Caso decorr4 atraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice setorial 
pertinente, conforrre aludido anteriormente, com base nos valores dos índices do mês de cada. Os 
reajustes dos preçus sero calculados pela seguinte fórmula: 

sAo FtLIX DO tORlB 

Onde: 

o 

= Valor da parcela de reajustamento procurado 

Io = Indica da preço verificado no mes 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 SEXTA - DA REVISÃO DE PREÇOS -. Os preços são fixos, não haverá reajustes para 
o período ora coniratado. 

9.1 a manutençãddo equilíbrio econômico financeiro de Contrato poderá admitir a revisão contratual, 
desde s'° aoom4anhada de comprovação da superveniência de fato imprevisível, ou, se previsível, 
de consequtncia incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do 
Contrato; 

CLÁUSULA SttlMA - DA FQRMA DE EXCUÇÂÕ 1309 gviog - Os serviços serão 
executados, na p Çaa pública do Forró, sede deste município, conforme objeto cláusula prmera. 

7.1 DESPESAS 4DICIONAIS DA CONTRATANTE 
7.1.1 - Responsabilizar-se a Contratante pelo o fornecimento de alimontaço e hospedagem em 
noteis na sede peste município, para os componentes das bandas: Swit de Patrão, Fernanda 
Partilho, Forronejo. Os Impossíveis do Forró, Forrozao Levanta Saia, Maninho Senni, Lourinho e 
Francinha, FabiaÇia da Mata, quando a serviços dos eventos 00 aao João de 2017, deste município. À- 
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Non ESTADO DA BAHIA 

PRtITURÂ MUNICIPAL DE SÃO FÉLIXtO CORIBE 

W 
sAo FÉtIxDocornn 

   

    

7.1.2 Responsabili4r-se pelo o fornecimento de combustível para o gerador móvel, a serviços dos 
eventos do So Joã de 2017 deste municíIo. 

CLÁUSULA OITAVÀ - VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é da seguinte 
forma: os IoeItem a Vigência de 16(dezesseis) dias, iniciando-se em 06.06 a 16.06.2017, e lote 
III, tem vigência de 4(quatro) dias, iniciando-se em 22.06 2'25.06.2017, podendo ser prorrogado nos 
termos do art.57 4a Lei n18e06/93; e os eventos do São João das escolas do ensino Básico 
eatendero A ató 0 »7.2017. 

ti DO LOCAL E Uj'LJRAÇÃO DO EVENTO 
8.1.1 - Atrações aristicais das Bandas Swit de Patrão, Fernanda Portilho, Forronejo, Os impossíveis 
do Forró, Forrozã4 Levanta Saia, Maninho Senni, Lourinho e Francinha, Fabiana da Mata, para 
realização do evenio cultural popular ".o João de 2017" sede deste Município: 

EVENTOS A REÁ ~'izAn-sr= NAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICAO DA SEDE E MEIO DESTE 
MUNICÍPIO: 

8.1.2 - Local: EscIas da sede e meio rural deste município, para realização do São João de 2017, 
conforme cronograna abaixo: 

8.1 -3 —Apresentaç5o artística da Panda Lourinho ê Francinha, no dia 0.00.2017, com início previ*to 
às 8:00hs, com ddaçâo de 2:Obhs, Escola Assentamento, Monte Alegre, meio rural deste município; 

8.1.4 —Apresentao artística cia Banda Lourinho e Francinha, no dia O8.Ô&O17, com início previsto 
às 16:30hs, com draçâo de 2:00hs, Escola São Félix, Caracol, meio rural deste município 

2.1.5 - Apresenta 1ão artística da Banda Lourinho e Francinha, no dia 09.08.2017, com início previsto 
às 17:00hs, com diração de 2:00hs, Escola GMD/QREQHE, sede deste município. 

0.1.6 —Apresenta âo artística da Banda Fabiana da Mata, no dia 10.06.2017, com inicio previsto às 
15:00s, com durç3o de 2;QOhs, Escola Eugênio Lira, Monte Alegre, meio rural deste município 

2.1.7 - Apresentaão artistica da Banda Lourinho e Francinha, no dia 12.06.20171  com início previsto 
s 100h, com luraçâo de ?:OOhs, Escola Adalgisa Borges, Entroncamento de Porto Novo, meio 

rural deste municíjSio. 

2.1.9—Apresentaâo artística da Banda Lourinho e Francinha, no dia 13.06.2017, com inicio previsto 
às 17:00hs, com ciuraç& de 2:00hs, r.sCola João de Deus, sede deste município. 

8,1$ - Apresentao artística da Banda Lourinho e Francinha, no dia 14.06.2017, com início previsto 
às 18:00hs, comluraoâo de 2:00hs, Escola Rosilda Freire, sede deste município. 

8.IA0 - Aprese4tação artística da Banda Lourinho e Francinha, no, dia 15.06.2017, com início 
previsto 6a 8;00 a, com duração de 2:00hs, Escola Jesus de Nazaré, Mozondó meio rural deste 
município. 

8.1.11 —ApresenÇaç5o artística da Panda Fabiana da Mata, no dia 15.06.2017, com inicio previsto às 
17:00hs, com dur?90 de 2:00h; Escola Agnelo Praga, sede deste município. 

8.1.12 - Apresenjaço artístida da Banda Fabiana da Mata, no dia 16:06.2017, com início previsto às 
1800h9, com dur ção de 2:00lis, Escola Zenbio Valverde, Alasoinhas meio rural deste município. 

4.' 
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ESTADO DA BAHIA 
PR FEITURA ML4NICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

8.1.13 - Apresentadâo artística da Banda Fabiana da Mata, no dia 1906.2017, com início previsto as 
18:00hs, com duraço de 2:00tis, Escola Leônidas de Araújo Castro, sede deste município. 
8.1.14 - Apresentçáo artística da Banda Lourinho e Francinha, no dia 06.07.2017, com início 
previsto às lS:õõ!$, com duraçô da 2:00hg, Escola Rui barbos TaDulirv meio ryral deste 
município. 

o 

6.1.15 —Apresenta4ão artística da Banda Fabiana da Mata, no dia 09.07.2017, com início previsto às 
18:00hs, com duração de 2:00hs, Escola Nossa Senhora Aparecida Rumo Novo meio rural deste 
municipio. 

EVENTOS A REAL ZAR-6E NA PRAÇA PÚBLICA DO FORRÓ sFnr. MUNlC1PlO 

Local: Praça públic do Forró, sede deste município: nos dias 22,23,24 e 25 de junho de 2017; 

6.1.3 - Apresenta ao artística da Banda RÁ1 de Patr&, no dia 22.06.2011, com início previsto as 
21:00hs, com dur4ão de 2:30hs. 

8.1.4 - Apresentaão artística da Fernanda Portilho, no dia 22.08.2017, com inicio previsto à 
23:00hs, com duração de 2:30hs. 

8.1.5 —Âroentad9po artística da Forronejo, no dia 23.06,2017 com início previsto às 21:00h9, com 
duração de 2:30hs 

8.1.6 - Apresentaào artística da Banda Os impossíveis do Forró, no dia 23.06.2017, com inicio 
previsto as Z3:00fl, com clurayao civ 2;30hs. 

8.1.7 - Apresent4bo artística da Banda Forrozão Levanta Saia, no dia 24.08.2017, com início 
previsto As 1:00 lis, com dura5o de 2:30hs. 

2.1.8 - Apresentaão artística da Banda Maninho Senni, no dia 24.06.2017, com início previsto às 
23:00hs, com dur15o  de 2:30hs. 

8.1.8 - Apresent&ção artística da Lourinho e Franoinha no dia 25.06.2017, com início previsto Ôs 

•

23:00hs, com duSço de 2:301hs. 

CLÁUULÂ MaNÁ - D'OTÂÇÃO ORÇAMENTARIA. As despesas dewtTente§ do presente contrato, 
correrão no preserte  exercício por conta da dotação orçamentaria: 

04.04 - secret4ria de Educação Cultura, Esporte, e Lazer - Projeto Âfjvjcj - 2018 - Realiz.de 
Eventos, Cívicosf Culturais e Religiosos Elemento 33.90.39-00 - Outros Servis de Terc. Pessoa 
Jurídica, (Fonte ¶o24); 

c04.01 - Secretaria de Educaçao - Projeto Ativid - 2009 - Manut.das Atividades do Ensino 
Básico - EIemeno 33.90.39-00 - Outros Senis de Terc. Pessoa Jurídica; (Fonte 01,04,10); 

CLAUSULA DSIVlA - PIRUTQS E RESPONSABILIDADES DAS PARltS: 
10.1 - DA GONTdATANTE 
10.1.1 Intervir ntPrestaco dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condiõe 
previstos na Lei r 9.868)93: 
10.1.2 Efetuar o4'pagamentcs devidos ao contratado pelos serviços executados de acordo com as 
disposiães do p@sente contrato; 

ko 
SÃO FÉÉIX Dó CORIBE 

1- 
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PR FEITURAJ MUNICIPAL E Âõ rLi õ 

10. 1.3 Enviar ao contratado o d cumento comprovante de arrecadação competente toda vez em que 
ocorrer a reten9ão Q  impostos 05 serviços; 
10.1.4 Modificar ou jescindir uni ateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n05636193; 
10.1.5 Responsabflizar-se pelo local apropriado com segurança durante a realização do evento, na 
execução do presete contrato: 
10.1.6 ResPonsabUtFarse a co tratante pela a ornamentação e enfeito da praia para realiza?ão  do 
evento; 
10.1,7 IesponsabHjzar-se a contratante pela a ornamentação e enfeito das escolas a serem para 
realiza, 	dos evorktos; 
10.2 DA CONTRA1IADO 
10.2.1 Desempenhrá os servi os enumerados na cláusula primeira com todo zelo, e honestidade, 
observada a legisIção vigente; 
10.2.2 Executar todos os 5ervig s objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de preço: 
10.2.3 Exigir da co4tratante o cumprimento da legislação; 
10.2.4 Assumir em aráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista e 
previdenciária, sua 'e de seus pepostos de serviços; 

fazendo discriminar no seu 
corpo a dedução dSs impostos 
10.2.6 O valor deste termQ 
decorrentes de inpostos, t 
indiretamente, impquem ou VE 
10.2.7 Ressarcir 4' Administra 
interrupção,  da re2liZ2ÇãO do r 
ainda por caso fort.iito ou força 
10.2.8 Responsabilizar-se pek 
presente contrato; 
101.21 Re3ponaa911iar-so pÇs os instrumentos e equipamentos musicais a serem utilizados no 
cumprimento do presente term de çontrato; 
40.2.10 Responsqbilizar-se 4ia apresentação do técnico de som, no cumprimento do presente 
termo de contrate:ft 
10.2.11 Responsa 
Coribe, no cumprii 
10.2.12 Repons 
cumprimento do p 
10.2.13 Respons 
local do evento, r 
passar o som, a b que não 
estando em perfei o esta & 
10.2.14.Respons bilizar-ge p 
n°O.07&S01  disF 	sobre qual 
10.2.15 Em caso de atraso 
termo de contrat , ficará a cc 
Q valor do contra o por horas 
10.2.16 Respon Øbilizar-ae 1 
em cumprimento das norma 
10.2.17 - Fica eqtabelecido 
execução do objeto deste co rk 
10.2.10 - fleapotjsabilizar-seJ 
evento; 
10.2.19 - Respo)lsabilizar-SE 
1(dezesseis) dIas,  os m 
equipamentos enf plena funci 

1' 

e contrato está inclusos, todos os insumos, custos e despesas 
xas de qualquer natureza e outros quaisquer, que direta ou 
nha a implicar no fiel cumprimento deste instrumento; 

o equivalente a todos os danos decorrentes da paralisação ou 
nesmo, exceto quando isso ocorrer por exigência da contratante ou 
maior, após a sua ocorrência; 
fornecimento de seu pessoal técnico e auxiliar, no cumprimento do 

pento do pr€ 
bilizar-se pe 
'esente terrrj 
»ilizar-se p 
o dia da a 

ilizar-se pea locomoção de seu pessoal até a sede do município de :São Fólix do 
sente termo de contrato; 
lo o transporte dos equipamentos e instrumentos musicais e outros, no 
o do contrato; 
los equipamentos musicais e outros, que deverão estar instalados no 
resentação, com 02(duas) horas antes de início do mesmo, inclusive 
erá aceito efetivar em horário que deveria ser de início do evento, 
funcionamento, 
la observaço do disposto do aitlz, combinado com o art.13 da Lei 
dade dos produtos/serviços ofertados; 
ara apresentação das atraç6es artrsticag, conforma pactuado neste 
ntratada imputada uma multa de 25%(vinte e cinco por cento) sobre 
de atraso, neste evento de comemoração juninos de 2017; 
elu a observação das normas da A9NT, INMETRO e outros afins, 
de segurança na utilia?ao dos equipamentos neste evento; 

iue a CONTRATADA no poderá transferir, no todo ou em parte, a 
rato; 
pelo o pagamento dos direito autorais das músicas executadas neste 

pela a entrega dos serviços referente aos lotes 1 e SI, no prazo de 
smos deverão esta pronto até o dia 22.06.2017; inclusive os 
mamento, para início do evento. 	 1- 
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ESTADO DA BAHIA 
P4rITUR4.. M!Jf4ICIPL DE SÃO FLIX DO ÇORIRE 5AÔJ9BE 

1 

CLÁUSULA DÉCIIVA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE HABILITAÇAO - À obrigação do contratado de 
manter, durante toJQ a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas 4 condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA iE6CI5A0 - A rescisão do presente contrato, nos termos do 
art.79 da Lei acewqs, poderá ocorrer da seguinte forma: 

12.1 - amibável - pbr acordo entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência ara Administração; 

12.2 - Adminigtrati/a - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos 
incisos 1 a Xl?, XVIIXVIII do 2rt78 da Lei nQ 8.666193; 

12.3 - Judicial - no# termos da legislação processual; 

12.4 - Assunção in3ediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da Admlnistyaçâo; 

12.5 - ocupação e$itilizaçào do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 
execução do contrto, necessários á sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta Lei; 

12.6 - execução do garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das 
multas e indenizaçØes a ela devidos; 

12.7 - retenção ds créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados á 
Administração. 

12.8 - A aplicaçâb das medidas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a çrittrig da 
Administração, quf poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. 

12.9 - 	permiticó 	Administração, no caso de concorduta do contratado, manter o contrato, 
podendo assumir controle de determinadas atividades de serviços essenciais, 

12.10 - Na hipóte$e do inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autÓrizGçM exrecca do 
Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso. 

12.11 - A resGisãj de que trata o inciso IV do aso anterior permite à Administração, 2 seu critério, 
aplicar a medida peviata no inciso 1 deste artigo. 

11  
CLÁUSULA DÉCMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO - A lnexecuçao total ou parcial do contrato 
enseja a sva resisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, 
predispoe no Art.J7 da Lei n° 8.666/93, e suas cominaç,es;' 

12.1 - o não cum4rimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

12.2 - o cumprim4nto irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

13.3 - a lentidão Jo seu cumprimento, levando a Ãdminicfra5õ â ccmrovar 2 impossibilidade da 
conclusão da obr$, do serviço ou do fornecimehto, nos prazos estipulados; 

11 
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12.4 - o atraso injucficado nó início da obra, serviço ou fornecimento; 

I. 
15.8 - a subcontrat4Qão total ou parcial do seu objeta, a associação da contratado com outrem, a 
cessão ou transferêcia, total ou parcial, bom como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 
edital e no contrato; 

13.7 - o desatendiento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscaliiar a sua exe4uçào, 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; 

13.5 - a decretaãofUe talõnçia ou a instauração de insolvência civil; 

I2.10 - a disso(uçã4 da sociedade ou o falecimento do contratado: 

12.11 - a alteração ocial ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 
a execução do conQ'ató: 

13.12 - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conheáimento, justificadas e 
determinadas pela iláxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante 
o exaradas no procbsso administrativo a que se refere o contrato: 

13.13 - a supressào, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do val4r inicial do contrato alOm do limite permitido no 5 1 do art. 65 desta Lei; 

CLÁUSULA DÉCIiIIA QUARTA - DO CASO OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas 
clausulas e nas disosiçÓes contidas na Lei 6,666/93, inclusive os casos omissos; 

CLÁUSULA DÉCII1A QUINTA - DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.606193, 
fica estipulado o pércentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atrasa injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 10% 
(dez por canto) do aIor contratado. 

15.1 - Em caso 1e inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das cond 9ões avençadas, a contratada ficará sujeta As seguntes penalidades nos termos 
do art. 87 da Lei n. 8.666193: 

12 - advertençia; 

15.3 - multa de lo'5?o (dez por conto) do valor do contrato, 

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

15.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os mo ivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que  aplique a penalidade, que será concedida sempre que 2 contratada ressarcirj,,,,, 

13.5 - a paralisaçãolda obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 
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São Féli.- 	àSn!I:t"t,,,ho de 2017. 

pio de São Félix cio Coribe 
Contratante 

s Eireli-ME 
atada 

a Administração pels prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sançao aplicada com base 
no inciso anterior. 

CLÁULJLÂ DÉCIMA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Este contrato deverá ser 
executado fielment4t pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas nos 
Arts. 69 a 71 da Lei S.666193. 

OLAU3ULA TIM - DO FORO - flua eleito o foro da Qomaroa da cidade dQ.$anta Maria da Vitória 
- bA, para dirimir oúvida ou questões oriundas do presente Contrato renunciando as partes a 
qualquer outro, por Mais privilegiado que seja. 

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

Te5temunha6; 1- 

2 
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