
Pelo presente Instrumento de Contrato de Prestagio de Servigos, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAqAO, pessoa iurfdica de direito piblico interno, inscrita no CNPI-MF sob o no 30.612.915/0007-
31, com sede A Praga Cel. Zeca Leite, 415, Brumado, neste ato representado por seu Secret{rio Municipal
de Educagio, o Sr. loAo NoIAsco DA cosrA, cadastrado no cir'7ur sob n' t5g.6z:.g05-00, portador
Carteira de Identidade RG n" 1.910.04340/SSP-BA, residente e domiciliado na Rua loio XXIII, no 58, Bairro
Novo Brumado, neste municipio de Brumado, Estado da Bahia, e do ouro lado a Empresa FELIPE IARDIM
SANTOS com sede na Av. Dr. Guilherme Dias, No 562, Bairro Centro, na cidade de Brumado/BA, inscrita
no CNPJ/MF sob ns 31.964.5 66/0001-67, representada neste ato por seu representante legal, o Sr,
Leandro Ararljo Pereira, portador da C6dula de ldentidade R.G. ns 1470444488 SSP/BA" CpF/MF no
053.172.305'76, doravante designada Contratada, est6o justas e acertadas para celebrarem o presente
contrato, referente ao PREGAO PRESENCIAI Ne 3O-2o22, devidamente homologado pelo prefcito
Municipal em L0/10 /2022, dentro das clSusulas e condig6es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - oBtETo: Atender despesa com servigos de reforma de cadeiras, conforme
especlficag6es abaixo:

VALOR
TOTAL

C0NTRATO DE PRESTAEAO DE SERVICOS Ns 503-2022

26.400,00

26.400,OO
Valor Total por extenso: (Vinte e seis mil e quatrocentos reais).

PARAGRAF0 PRIMEIR0 - Os servigos se justificam diante da necessidade de reforma das cadeiras do
Audit6rio da Escola Municipal Nice Priblio da Silva Leite, que em decorrOncia da agio do tempo e pelo
tempo de uso, acabam sofrendo danos, necessitando eventualmente de reforma em sua estrutura, a fim
de proporcionar um ambiente confort6vel aos usu6rios.

PARAGRAIO SEGUNDO - (DA VINCULAEAO) - O presente Conrrato vincula-se as determina96es da Lei nu
L0.520 /02 e 8.666/93 e suas alterag6es e ao Processo Administrativo na 58/2022 de 21"/07 /2022, cuja
licitagio foi realizada na modalidade PREcAo PRESENCIAL Ne 3l-zozT de L9 /O9 /ZO2Z, ripo Menor
Prego Global, com observdncia dos dispositivos confidos na Lei na 70520/02, que integra ao presente
contrato, independentemente de transcriEao.

CLAUSULA SEGUNDA - FoNTE DE RECURsos. As despesas decorrentes do presente contrato correrao
por conta da seguinte Dotagao Orgamentiria.

FUNDO MUNICIPAI DE EDUCAEAO

06.001.12.361.0004.2040.3.3.90.39.00 (FoNrri 1.500.1001/DEspEsA 44) - MANUTENCAO DAS AEoES t)o
ENSINO BASICO

CLAUSULA TERCEIRA . VALoR Do C0NTRAT0,

3.1 - O valor total do presente contrato 6 de R$ 26,400,00 (Vinte e sels mil e quatrocentos reaisl,
inclusos todos os custos para a realizagio do servigo, dentre eles, os encargos sociais e trabalhistas,
impostos, taxas, seguros obrigat6rios, transportes, embalagens, licengas, despesas de fretg despesas com
funciondrios, combustlvel e todas as demais despesas necessirias para a realizagio do obleto licitado c
eventuais emergancias e necessidades, o pagamento ser6 feito mediante notas fiscais devidamcntc
preenchidas.

cLAusuLA eUARTA - yIGENCTA, LocAr E coNDICoEs DE ExECUqAo Do coNTRATo

ITEM ESPECTFTCAEAO UNID QTDE
VALOR

UNIT{RIO

1

REFORMA DE CADEIRA, COMPREENDENDO TROCA DE BRACOI Rf,PARO
EM PINTURA, TROCA DE COURO DE ASSBNTO E ENCOSTO E TROCA DE
AcEss6aros.

UND 1 26.400,00

Valor Total
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4,L - O prazo de vigdncia do conffato, a contar da data da sua assinatura, serA de 04 (quatro) meses,
admitindo-se a sua prorrogagSo nos termos da Lei Federal ns 8.666/93.

4.2 - O prazo para iniciar a prestaEio dos servigos ser6 imediatamente ap6s a assinatura do contrato,
conforme solicitagio do setor respons6vel.

4.3 - A eventual reprovaEAo dos serviqos, nio implicar6 em alteragao dos demais prazos contratuais, nem
eximir6 a Contratada da aplicagio das multas contratuais a que esta sujeita.

4.4 - Os prazos de prestagao dos servigos admitem prorrogagao, a crit6rio do setor requisitantg devendo
ser justificado por escrito e previamente autorizado pelo responsivel, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos:
a) Alteragio das especificagSes pela Administragio Municipal;
b] Superveni6ncia de fato excepcional e imprevisfvel, estranho i vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condig6es de cumprimento do Edital e execugSo do Contrato;
cl lnterrupgio da execugio do Contrato ou diminuigdo da quantidade de fornecimento dos produtos e no
interesse da Administragio Municipal;
dl Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos pela Lei no
8.666/93;
e) Impedimento de cumprimento do Edital e execugEo do Contrato por fato ou ato de terceiros,
reconhecido pela Administragio Municipal em documentos contemporAneos a sua ocorr6ncia;
f) OmissSo ou atraso de providOncias a cargo da AdministraEAo Municipal, sem prejuizo das sang6es legais
aplic6veis aos respons6veis.

4.5 - Constatada a interruptao da presagao dos servigos, por motivo de forEa maior, o prazo estipulado
na cl6usula 4.1 dever6 ser pronogado pelo periodo razoavelmente necessirio i sua retomada.

cLAusuLA eUINTA - oBRIGAqoES Do CoNTaATANTE.

I. Prestar informagdes e esclarecimentos pertinentes e necessdrios que venham a ser solicitados
pelo representante da CONTRATADA;

11. Atestar o recebimento dos servigos, rejeitando-os caso nio estejam de acordo com as
especificag6es rrazidas neste termo de refer6ncia;

III. Eferuar os pagamentos e CONTRATADA conforme previsto neste Termo de Refer6ncia, ap6s o
cumprimento das formalidades legais.

cr,1iusulA sExTA - oBRIGACoES DA C0NTRATADA.

[. Executar os servigos de acordo com as especificaE6es exigidas neste termo de refer6ncia;

ll. Substituir os servigos nao aceitos pelo CONTRATANTE, no prazo de 3 (tr6s) dias, a partir da ciBncia
da rejeigio;

III. Comunicar o CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos
servigos;

IV. Mante! durante toda a execugao do conffato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas,
todas as condig6es de habilitagio e qualificagio exigidas na licitagdo;

Manter atualizados todos os dados cadastrais, com a apresentagao de documentos
comprobatdrios de mudanga de enderegos, telefones, composigio societdria, enderego dos s6ciog
contratos sociais e alteraq6es.

CLAUSULA SETIMA - FISCALIZAEA0.
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7.1 - O acompanhamento e fiscalizagao, para o fiel cumprimento e execugio deste contrato, serio feitos
pela servidora Patrfcia Maria dos Santos, a quem caberii a responsabilidade de fazer cumprir,
rigorosamente, os prazos, condig6es e disposig6es deste contrato, bem como comunicar as autoridades
competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou
adminisrativa.

7.2 ' Fica reservada ) fiscalizagio a compet6ncia para resolver todos e quaisquer casos singulares,
duvidosos ou omissos neste contrato, nas normas e em tudo mais que, de qualquer forma, se relaciona
direta ou indiretamente com o objeto deste contrato, garantindo, entretanto, o contradit6rio e a ampla
defesa.

7.3 - A atuagao da Fiscalizagdo em nada restringe a responsabilidade inica e integral exclusiva da
Contratada, no que concerne i execuqio do Contrato e as implicag6es pr6ximas ou remotas, perante o
Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrdncia de eventuais irregularidades na execugdo do
contrato nao implica em co-responsabilidade do Contratante.

7,4 - A Contratada deve permitir e oferecer condigdes para a mais completa fiscalizagao do Contratante,
fornecendo informaE6es e propiciando o acesso ) fiscalizagio dos serviqos referentes ao objeto
contratado, bem como atendendo as observagOes e exig6ncias apresentadas pela fis calizaglo.

CLAUSULA oITAvA - PAGAMENT0.

8,1-A Secretaria Municipal de Educagao efetuard o pagamento a licitante emat6 30 (trintal dias corridos,
contados da efetiva entrega da fatura contendo a descrigSo detalhada dos servigos durante o mds,

iuntamente com a apresentagao da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo 6rgio
competente, vedada i antecipagio de pagamento, para cada faturamento.

8.2 - Ocorrendo erros na apresentagao do(s) documento(sl fiscal(is), o(sJ mesmofsJ ser6(io)
devolvido(s) i contratada para corregio, ficando estabelecido que o prazo para pagamento ser6 contado
a partir da data de apresenEgao da nova fatura, devidamente corrigida.

8,3 - A Secretaria Municinal de Educacio noderA deduzir do nasamento imnortincias oue a oualouer
titulo lhe forem devidos pela contratada, em decorrOncia de inadimplemento contratual ou outras de
responsabilidade da contratada.

8,4 - O pagamento seri realizado em Conta cujos dados foram fornecidos pela Contratada, a saber: Banco
SICoOB - Ag6ncia: 323lConta Corrente: 76148-6.

8.5 - No caso de pagamento mediante dep6sito banc6rio o CNPJ/MF ou CPF/MF constante do respectivo
processo e o CNPJ/MF ou CPF/MF da conta banc6ria deverio ser coincidentes. Ressaltando-se, que n5o
serio efetuados cr6ditos em contas:

a) de empresas associadas;
b) de matriz para filial;
c) de filial para matriz;
d) de s6cio;
e) de representante;
f) de procurador, sob qualquer condigio.

8,6 - E vedada a antecipagao de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condigbes estabelecidas
neste Contrato.

8,7 - Nenhum pagamento ser6 efetuado a contratada enquanto pendente de liquidagio qualquer
obrigagio financeira que lhe for imposta em virnrde de penalidade ou inadimplemento contratual.

8,8 - A contratada arcar6 com todos os custos referentes i mio-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos
de todos os encargos sociais e obrigag6es de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros
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de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos

necessirios I prestagio dos servigos obleto deste contrato.

8,9 - A Secretaria Municipal de Educagio poderi deduzir do pagamento importincias que a qualquer

titulo lhe forem devidos pela contratada, em decorrencia de inadimplemento contratual ou outras de

responsabilidade da contratada.

CLAUSULA NONA - PENAIIDADES.

9.1 - A empresa adjudicataria dever6 observar rigorosamente as condigSes estabelecidas para a

realizagao do objeto contratado, sujeitando-se As penalidades constantes no art. 7e da Lei na L0.520 /02 e

nos arts. 86 e 87 da Lei ns 8.666/93 e suas alterag6es.

9,2 - A Empresa que deixar de cumprir as obriga96es estabelecidas por este Contrato, poderio ser
aplicadas as seguintes penalidades:

aJ Advertdncia;
b) Multa de 0,30lo [tr6s d6cimos por cento) por hora de araso no cumprimento dos horirios;
c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato;
dJ Suspensio do direito de contratar com a Administragio;
el Declaragio de inidoneidade para contratar com a Administragio Ptblica Municipal.

9.3 - Antes da aplicagio de qualquer das penalidades, a Contratada serS advertida, devendt
apresentar defesa em 05 (cinco] dias tteis.

9,4 - A Contratada, durante a execugao do Contrato, somente poderi receber 03 (tr6s)
advertoncias, quando, entio, seri declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicagio das
penalidades cabfveis. A Administragio, por6m, poderi considerar rescindido o contrato mesmo que s6
tenha ocorrido uma advertOncia.

9.5 - As advert6ncias, quando seguidas de justificativa aceita pela Administragio, nio serdo
computadas para o fim previsto no item 9.4.

9.6 - As advert6ncias, quando nao seguidas de justificativa aceita pela Administragao, darlo ensejo
i aplicagio das penalidades das letras "b" a "e" do item 9.2.

9.7 - As multas previstas nas letras "b" e "c" poderio ser aplicadas em conjunto e acumuladas com
uma das penalidades previstas nas letras "d" e "e" todas do item 9.2.

9.8 - A multa morat6ria ser6 calculada a partir do momento em que ocorreu o fato gerador e nic--r
da advert6ncia, estando limitada a 70o/o (dez por cento], quando dever6 ser rescindido o Contrato t-

aplicada, tamb6m, a multa cominat6ria de 10% (dez por centol. Poder6 a Administragio, entretanto, antes
de atingido tal limite, rescindir o Contrato em razio do atraso.

9.9 - A adminisrragio poderi considerar outros fatos, que n6o o simples atraso no fornecimento,
para entender rescindido o Contrato.

9.10 - As multas serio calculadas pelo total do Contrato.

9,11 - Se o descumprimento do Contrato gerar consequdncias graves para a Administragao,
poderi esta, al6m de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades previstas na letra "d" ou "e" do
item 9.2.

9,L2 - Se os danos puderem atingir a Administragao Prlblica Municipal como um todo, ser6
aplicada pena de Declaragio de Inidoneidade.

9.13 - A dosagem da pena e a dimensio do dano, ser5o identificadas pela Secretaria Municipal de
Iducagio.
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9,14 - Quando declarada a Inidoneidade Contratada, a Prefeitura Municipal submeteri sua
decisio ao Procurador Geral do Municipio, a fim de que, se conflrmada, tenha efeito perante a

Administragio Priblica Municipal.

9,15 - Nio confirmada a Declaragio de Inidoneidade, seri esta considerada como suspensio do
direito de contratar com a Administragao pelo prazo m5ximo de 02 (dois) anos.

9,16 - Poderio ser declarados inid6neos ou receberem a pena de suspensio as empresas ou
profissionais quq em razio dos contratos regidos pela Lei n'8.666/93

a) Tenham sofrido condenagio definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos de licitagio;
c) Demonsffarem nio possuir idoneidade para contratar com a Administragio em virtude da

pr6tica e de atos ilfcitos.

CLAUSULA DECIMA - AITERAqoES COUfnefUruS - O contrato poder6 ser alterado, de acordo com o
disposto no art 65 daLei np 8.666/93.

PARAGRAF0 PRIMEIRO - A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste
contrato, acr6scimos ou supress6es nos servigos objeto do presente contrato, de at6 25o/o (vinte e cinco
por centoJ do valor inicial atualizado do contrato, conforme preconiza o art. 65, $10, da Lei Federal ne

8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nenhum acr6scimo ou supressio poderS ser realizado sem a devida
motivagSo ou exceder o limite estabelecido no par6grafo anterior, salvo as supress6es resultantes de
acordo celebrado pelos contratantes,

CTAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO.

12.1 - Ainexecuqio, total ou parcial do contrato ensejari a sua rescisdo, com as consequencias contratuais
e as previstas na Lei Federal n.a 8.666/93.

PARAGRAF0 PRIMEIRO - A rescisSo poder6 ser determinada por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.s 8.666/93.

PARAGRA"FO SEGUND0 - Quando a rescisio ocorrer com base nos XII a XVII do art 78 da Lei
Federal n.s 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, ser6 esta ressarcido dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, na forma do 5 2e do art. 79 do mesmo diploma.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os Contratantes poderio rescindix, no todo ou em parte, o presente
instrumento, mediante aviso escrito, com anteced€ncia minima de 30 [trinta) dias. Neste caso, a

CONTRATADA perceberd apenas e exclusivamente o valor dos servigos eferivamente realizados at6 a data
da rescisio.

cLAUsUtA DECIMA SEGUNDA - DIsPosIqoEs cERAIs. - Para os casos omissos ser6 aplicada a
legislagio que couber, obedecidas as disposig6es previstas na Lei ne 8.666/93 e suas alterag6es.

PARAGRAr0 PRIMEIR0 - O C0NTRATANTE nao responder6 por quaisquer compromissos
assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados ) execugio do presente Contrato.

pARAGRAfo SEGUND0 - 0 presente Contrato nao podera ser objeto de subcontratagao, cessao

ou transferencia, no todo ou em parte.

V
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PARAGRAFO TERCEIRO - Na interpretagio das disposig6es deste Contrato e integragdo das,
omiss6es, desde que compativeis com os preceitos de Direito Prlblico, al6m da necessdria invocagdo As

normas prescritas na Lei Federal n.e 8.666/93.

PARAGRAFo QUARTo - A CoNTRATADA responder6 por todos os danos e prejuizos decorrentes
de paralisagoes na execugao do objeto contratado, salvo na ocorroncia de caso forfuito ou forga maior,
sem que haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legislagio vigente, quando comunicado ao

CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oitoJ horas da ocorr6ncia, ou ordem expressa e escrita do
CONTRATANTE.

PAf,AcRA.Fo QUINT0 - Ap6s o 100 [d6cimo) dia de paralisagao do obieto contratado, o
CONTRATANTE, poder6 optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisio contratual, independentemente de interpelagdo judicial, respondendo a

C0NTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisio;
b) exigir a execugao do Contrato, sem prejufzos da cobranga de multa correspondente ao perfodo total de
atraso, respeitado o disposto na legislagio em vigor.

PARAGRAF0 sEXTo - O CoNTRATANTE providenciarl a publicagio resumida do CONTRATO e

seus ADITAMENTOS, no Di6rio Oficial do Municipio, nos termos da legislagio vigente.

PARAGRAFo sETIMo - Sao partes integrantes deste Contrato o Edital do Pregiio Presencirl N\
3O-2022,bem como as Propostas de Prego da Conffatada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO - Para dirimir as quest6es oriundas deste Contrato, fica eleito
o Foro da Comarca de Brumado-BA, Vara dos Feitos da Fazenda Prlblica Municipal,

Brumado-BA, 10 ntbro d,e 2022.

CONTRA AD

TESTEMUNHAS:

L WI,D. 2 dlx",,
CPF/M&mlina Guimarees Abrantes F
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Quints-telra
20 de Outubro de 2022
2-AnoX-No7235

Brumado
Di;irio 0l'icial tlo
HUNICIPIO

Extratos de Contratos

PRE}'ETTURA IIIUNICIPAL DE BRUMADO 4/.-\-=
PREFBTURA OE

BR&3mffiAED@
Educor poro libertor

ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF N" 14.105.704/ll00l -33

Praga CeI Zsc! l,!itc. tr" 415 - CeDlro
CEP:,r6t0(l{)00 - Bn mado.BA

ExrRATo Do coNTRATo DE PRESfAclo DE sERwQos Ne 503'2022

coNTRATO Ns 503-2022
C0NTRATANTET FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAqAo
cNPl/MF: 30.612.975l0001-31
CONTRATADA: FELIPE IARDIM SANToS

cNPf /MF: 31.964.566 / 000T-67
obieto: Atender despesa com serviqos dc rcforma dc cadeiras.

Vigetrcia: 04 [quatro) meses.
Modaltdade de Llcitagao: PREGAo PR-ESENCIAL Ne 30-2022.
Valorglobal: R$ 26.400,00 [Vinte e scis mil e quatrocentos reais]
oO.oOl.rz.:er.000a.2040.3.3.90.39.00 (Fonte 1.500.1001lDespesa 44) - MANUTENSo DAS

AqOEs Do ENsrNo BAsrco
Data: Brumado-BA, 10 de outubro de 2022.

CERTIFICAqAO DIGITAL: MTIWOEMZRJM4QZA'I MTUWMJ

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.


