26/07/2018

IMG-20180726-WA0003.jpg

PREFEITURA MUNIQPAL DE PIHDAi

CMP.]I13..2.124/0001-01
Rua Tibério FauItOI 426 ~~
PI_i
Fone: (77) 3117·2245/2213- CEP.:41.360-000

-...,ia

"I

Contrato Admlnlsttátlvo
O'7i./2Ol8
Processo Administrativo nI.230/2018

Inexlclbllldade de Udtaclo nl 022/2018

o MUNldfl'lO

DEPlNDAr, pessoa jurídica de direito públko interno, com sede. Rua Ana Angélica, 7S, Centro, Plndàl'
Bahia, insoita no CNPJsob n.' .13.982..624/0001-01, neste ato pelo E)(m.1I501 IONALDOAURÉUOPRATES, Prefeito
Municipal, com endereço residencial ii F;uenda Pedra Redonda I, Zona Rural, nesta cidade de Plndaí, portador da
cédula de identidade n.91O.076.989-69, 55p·8A, CPF/MF 1'4.11862.941.995-49, doravante denominada CONTRATANTE
e, do outro lado. li pessoa tisica LEONARDORODRIGUES NERES,inscrito no CPFnt 005.214.725-80, portador do RG
nll 16.319 ..048-84 SSP/BA, residente na Rua Rio Grande do Norte, 475, Bairro Calçara, Guanambl·Ba, CEP:46.430-000.
doravante denominada simplesmente CONTRATADO,perante as testemunhn abaheo firmadas, resolvem pactuar O
presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho do Processo AdminiStrativo n. 230/1018, e Parecer
Jurldlco e que se regerá pelo disposto nos termos da lei Federal 8.666/93. e regerá pelas seguintes clAusulas;
INEXIGIBtLlDAbE OEUCITAçAo,,1 022/2018
clÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
ContrataçJo de pessoa fislca visando apresentaçao artlstica musical, destinada à anlmaçJo dos FéStejosJunlnos 2018,
neste munícfplo.

5.000.00

21/06/2018

§ 1.0 O Contrato poderá 50frer, no total ou em parte, supr~o
ou acréscimo prw.lsto em Lei, no quantitativo de
serviço, bastando para isto, cQmunicaçio escrIta da CONTRATANTE,com prazo de ~ntecedtncia de 20 (vinte) dias
para os acrésdmos, mediante celebraçio de termos AditiVOSe prevalecendo os preços unitários ora pactuados.

cLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO
§1.0 O prazo de execução do contrato será até o total ac!implemento dos.serviços, tenPO este contrato a validade por
Ol(um) mês, pOdendo ser prorrogado a critério da CONlllATANTE e com a concordânda da CONTRATADA. por
perlado sucessivo. desd. t;üe atendidos os Interesses dos CONTRATANTES
e atê o limite mblmo previsto. No art 57,
II da lei 8.666/93, nas mesmas condIções aqui previstas. desde que nlo ultrapasse o valor estabelecido nesta
modalidade de licitação na data assinatura desté.
§ 2.g O profissional deverá se apresentar no local do evento com 02 (duas) horas de antecedênda.

cLÁUSULA TERCEIRA- PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
O yalor global deste contrato é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), Já Inclusas todas as despesas necessárias à perfeita
"estação dos serviços, especialmente as de natureza tributAria, trabalhista, prevídendária, impostos, taxas,
. contribuições sociais, fiscais e paraflscais. nAo cabendo nenhum pagamento adldonaL
cLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
§ 19 A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta da seguinte dotaçio orçamentâria vigente, no
orçamento relatlvo ao exercício de 2018.
.
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§ 29 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação ela
farora Sêrá suspensa para que 11 CONTRATADA tome as providênc:las necessàrfas li sua correção. Passará a Sêl'
considerado. para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente cOrrigida.
§ 3' Nenhum pagamento será eteroado à CONTRATADA enquanto pendente de Ilqulda~o Qualquer obrisaçlio
financeira que lhe for imposta, em \llrtlJde de sançlo ou inadlmplênCía. sem que Issogere dlrelto a reajustamento de
preço.
§ 49 O pagamento estará condfc:lonado ao cumprlmentll do estabeleddo neste contrato fi na Inexrgibllldade,
notadamente. o previsto no §411 desta Cláusula..
§ 59 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais. nem implicará em aprovação
definitiva dos serviços romeddos. total ou parclalmente.
,fi 611A CONTRATANTE poderá deduzir das faturas a serem pagas à CONTRATADA;
as quantias a ela devidas pela CONTRATADA, a qualquer título;
o valor das multas porventura aplicadas, de conformidade com O Contrato;
o valor dos prejuízos eausades, em decorrência dos serviços contratados;
IV.
o valor do reembolso de pagamentos feitos pela CONTRATANTE li terceiros, por danos ou açJo da
CONTRATAOA, durante a execuçio do Contrato;
l.
11.
III.

§ 711A CONTRATANTEnlo estará sujeita a qualquer penalidade por atraso de pagamen.to. Entretanto, sempre Que as
faturas nia furem liquidadas nas datas de vencimento, os valares respectivos seria acrescidos dos juros de mora de
.1% lum por cento) ao mês, calculados "pro rata" para os dias do efetlllO pagamento.
§ 8' A CONTRATADA nfio poderei faleI'cessio dos créditos decorrentes do Contrato, salvo com a concordância prévia
e expressa da CONTRATANTE.

ClÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇAO
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste Contrato, só poderá ser procedida através de
Termo Aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, inciso I. a"nea "a-, "b~ da Lei Federal n.9
8.666/93 e alterações posteriores.
§ ÚNICO Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições, contratuais 05 acré5Clmou/ou súpres<i6cs
que se fizerem necessários na prestaçlio do serviço. até 25% (vinte cinco por cento) do valor InICiaiatuallzado deste
Contrato.
CLÁUSULA SEXTA- OBRIGAÇOEs DA CONTRATANTE
§ 1& Realizar o pagamento à CONTRATADA.de acordo com as Cláusulas Terceira e Quarta deste Contrato.
§ 20 Revlsar, quando for o caso. o Contrato. em razlio de alterações. mOdificações ou acrésêimos necessários.
§ 311À Prefeitura fica reservado o direito de paralisar ou suspender, a qualquer momento. a execu:ç30 do Contrato,
caso haja qualquer In.ftlngênCíadas normas legais ou procedimentos aplicados.
§- 411 Fica a CONTRATANTE Isenta de quaisquer redamaçaes ou ações que possam advir, de infra~o decorrente da
execução do Contrato.
§7t Avalfare aprovar ou nlo, qualquer serviço executado pela CONTRATADA;
§89 DisponibilIzar allmentaçJo e água mineraI para os profissIonais;
§99Notffi.car a CONTRATADA, por escrito, de modificações Introduzidas nas especlflcaçi!les t~cnicas dos serviços,
sem!)re
Que
houver
nece$${dillde
e de apdmoramento ou correçãe desses documentos, com ela colaborando, quando sollcitada, no estudo e
interpretação dos mesmos;
fll00 Notificar ii CONTRATADA, por escrito, e com seU expresso ciente, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades verificadas na execução do Contrato. bem como da eventual aplicação de multas prevlstas no
Contrato.
CLÁUSULA SmMA-DSRIGAÇOEs DA CONTRATADA
§ lDCumprir e fazer cumprir as norma! e Instruções editadas pela CONTRATANTE e pelo Poder Público Munldpal de
refecrênda ao objeto deste Contrato.
§ 22Manter durante toda execução do Contnto. em compatibilidade com as obrigaçiles assumidas, todas as condições de

habilitação e quallficaçlio exigidas nesta inexlglbllldade.
§ 3" Comunicar li CONTRATANTE, por escrito, qualquer dificuldade eventUal que atrapalhe a boa execução do
serviço. a fim de serem analisadas e tomadas as providêndlJ$ c.:ablvels.
Rua Tibério Fausto, n." 426. centro. PlndaI(BAICEP 46.$60-000 TEL.: (77~7-224512263
E-MAIL: lIoItaçaoplndaI@gtn8ll.comINEXlGIBtUDADE
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§ 411A CONTRATANTEnio responder' por quaisquer 6nus, direitos ou o!)(igaçõesvinculadas fi leBlSfaçio tributária,
trabalhista, decorrentes da execução do pre.sentli! contrato, cujo eumptíme.l"lto e respol"lsabllEdade serlo

§ 59
§ 61

§79

i 80
§ 9"

§ lQ11

exclusivamente da CONTRATADA,cabendo ii esta apresentar menSillmente li quitaçio dêS obrigações
previdencfárias.
Realizar O! !erviços constantes na Cláusula Primeira deste contrato, nos prazos estipullrdO! na Cláusula Segunda,
sem prejuízo de outros encargos previstos na lei do Contrato;
Efetuar o pagamento de todos os Impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de origem federal,
estadual ou municipal. vigentes, bem como de quaisquer despeSilS judiciais ou extrajudlclals, que lhe vlInham a
ser imputadas, incluSive em relaçlo ii terceiros, decorrente.$ de ação ou omissão dolosa ou culposa de prepostos
da CONTRATADA;
Efetuar o pagamerrto dos salários, encargos sedais, trabalhistas, prevldenciários, adIcionais, despesas de
transporte, estada elou diárias, aUmentação. alojamento e quaisquer outras despeSils com O seu pessoal
encarregado dos serviços obJeto deste contrato, competlndo-lhe, também, observar, rigorosamente. as
disposições da Consolidação da$lels do Trabalho e da leglslaçio correlata.
Atender, com presteza os chamados e redamaçlSe.s sobre ii qualidade dos serviços hknlcos executadO!,
providenciando Imed1atamente ii SUl co~o.
Qualquer dlserep'nela na prestação <losserviços objéto desta ineXiglbllldade, que obrigatoriamente deverá estar
de acordo com a proposta da adjudicatárla, hnpllcará em sua correçlo.• sam qualquer 6nus para a
CONTRATANTE.bem como na aplicação de sanç6es por eventuais atrasos ou quaisquer outras Irregularidades
na el<l!Cuçio do contrato;
Garantrr os serviços executados rlsorosamente de acordo com as especificações e normas técnicas aplicáveis,
pelQ prazo de duração da execução dos serviços. Sem prejuízo di responsabilidade prevista no ert, 1.245 do
Código Ovn, ficando. a CONTRATADA,obngada a refazer as ,,"U8S custas os serviços Incorretos e determinados
pele CONTRATANTE.

cLÁUSULA OITAVA- RESClsAo

A CONTRATANTEpoderá rescindir administrativamente o presente CONTRATOnas hipóteses previstas 1"10 art. n e
78. lncíses I a XII da lei n.1 8.666}91. e alterações posteriores, sem preju/zo das penalidades pertinentes.
§ 111 A rescisão do Contrato se dará em caso de corrveniência li! a c:rltérlo único da Adminlstraç!o Pública.
§ 211No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADAreceberá apenas o pagamento dos serviços já fornecldos e
aprovados pela CONTRATANTE.
cLÁUSULA NONA - DAS PENAUDADES:
§lV O descumprimento

total ou parcial de qualquer das obrlgaç5es ora estabelecidas, suleltará II CONTRATADAàs
sanções previstas na Lei Federal n.1 8,666/93, (art. 86 e seguintes), garantida a prévia defesa em processo
administrativo.
§21 As penalidades estabelecldas em lei n!o e.KCluemqualquer outra prevista no contrato .•nem a responsabilidade
da CONTRATADApor perdas e danos que causar ii CONTRATANTEou a terceiros, em consequência do
inadtmplemento das condições contratuais.
§39 As multas aplicadas pela CONTRATANTE
!ef:lo descontadas no pagamento da fatura, ou cobradasjudicíalmente.
§49 Os darrO! e prejufl0s eausadcs à CONTRATANTE êm decorrênCIa dos serviços fOfnecldos.peta(s) CÔNTRATADA(S),
serão descontados rro pagamento da fatu.ra, salvo se, no prazo máXimo de 48 (quarenta e oitQl horas. contado da
notificação administrativa enviada II CONTRATADA,
esta fizer o ressarclmenlo à CONTAATANTE.
§59ACONTRATADA
que incidir nas hipóteses abaixO relaciOnadas. serâapllcada a seguinte sanção, graduada conforme
ii aravldade da infraçiio. Sem prejuízo de sarrções civis e crlmlnar$, após " préviO processo administrativo.
garantida a ampla defeSil e o contraditório.
§61!Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 12 (doze) meses quando:
l. Não celebrar O contrato;
II. Apresentar documentaç.lo falsa;
III. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
IV. Nilomantiver a proposta;
v. falhar ou fraudar na execução do corrtrato;
VI. Comportar-se de modo Inid6neo;
VII. Cometer fraude fiscal.
Rua Tibério Fausto, n."426, Centro. Plndal(BA) CEP 46.360-000 TEL: (77)3661-224512263
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§70 A lnexecução total ou parcial do obleto desta IicrtaçJo. por parte. da(s) vencedor(as), dar.) direito IIadministraçflo
de aplicar as seguintes sançlSes:
I Advertência· ser.) aplicada de forma oral Ou escrita, para Infrações leves. li crltêlio da Admlnrstra~.
II Multa - A multa senlgraduada de acordo tom a gravidade da infrltÇio, nos seguintes limites máximos:
b]
0.3% ao dia, até o 3()!1(trigésimo) dia de atraso, sobre o valor dos serviços não entregue no prazo fixado neste
Editai;
tI
lS% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de recusa do aclJudícatátiO em efetuar o reforço
da caução ou t!fTl assinar o Contrato dentro de OS (cinco) dias úteis, contados da data da convocaçio;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviÇos fomet:ldo, nos casos de atraso superior a lO (trinta) dias.
§S!! Suspensão témpor.lfia do direito óe licitar e moita sobre o valor do ton.trato. a dependeI' do prejulzo Cllusado à
Administração Pública Municipal, quando:
ii)
até 03 (trêS) meses, quando inêldlr duas vezes em atraso, por mais de 30 (trinta) dias, no mesmo contrato ou
em contratos distintos, no perfodo de Ol(hum) ano;
bJ
até Ol(hum) ano nos casos em que 8 inadimplência acarretar pteJurzos para a Administração.
b.I)
n30 atender às especlficaç6e~ técniCllSe os quantitativos estabeleddos no contrato: multa de 10%a 20%;
b.2)
paralisar o fornecimento do objeto, sem justa causa e previa comunlca~ ti Admlnlstraçio: multa de 10% II
20%;
§9Q DECLARAÇÃO
DE lN IDONEIDADEPARAlIClTAROU CONTRATARCOM A ADMINISTRAÇÃO,
que será aplicada li
CONTRATADA
quando Incorrer pela segunda vez na falta prevista na al/nea b" do subltem anterior.
§lOO A suspenslio temporéria do fornecedor (;I.IJo contrato com ii AdmlnistraçAo Pública MunicIpal esteja em vlgor,
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da
penalidade Que lhe fo1 imposta.
§119 Oectaraçí:1o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçio Publica Municipal, enquanttl
perdurarem os motivos determinantes da punlç10 ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalIdade, que seni concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuizo$ resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada,
§12! As multas aplicadas dever50 ser pagas espontaneamente no prazo máxImo de 05 (cinco) dias ou serlo deduzIdas
do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio proee.sso administrativo, garantida a ampla defesa e
o contraditÔlio ou, ainda, cobradas judicialmente. a critério da Secretaria Municipal da.Admil'llstraçio.
§U9 Caso o valor da multa seja superior ..o valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua dl'eren~, a
qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada Judldalmf!flle.
§14Q A multa podefá ser aplicada cumulativamente com as demais pf!flaUdades, a depender do
grau da Infra~o
cometida pelo contratado e dos preju(zos causados à Administração Pública MunicIpal, ni(! Impecjlndo q~ a
Administração rescinda unIlateralmente o contrato.
§1500s danos e preJuítos serllo ressarddos à contratante 1'10 pratO máximo de 48 (quarenta e oito) horas, apÓ$prél/io
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditÓrio, contado. da l'Iotlficaçio administrativa á
Contratada, sob pena de multa.
§169Nenhum pagamf!flto isentar4 a CONTRATADA
das suas responsabilidades contratuais, as quaiS prevaleceria até
a vigência das garantias previstas na Lqlslaçlo.
§l7!1A CONTRATADAficará sujeita, em caso de lnadimplemento de suas obrlSilçõe$ tontratuol!s, às penalidades
prevIstas na lel Federal n.!!8.666/93 tom alteraç6es posteriores. sem prejuizo da respo05abUidade dvl1 e criminal.
U

ClÁUSULA DtOMA

-CESSÃO

OU TRANSfER!NaA

O Contrato nlio poderá ser objeto de cessão ou transferência. no todo ou em parte, pela CONTRATADA. salvo motivos
comprovadamente relevantes e convincentes polra que a ellduslvo Juízo da CONTRATANTEe$ta possa aceitar
quaisquer das situações acima, o que se formalizará por esc.r1to, desde que a nova contratada atenda a quaUflcação
exigIda dos licitantes.
ClAUSULAOtOMA PRIMEIRA-INCIO!NOAS FISCAIS
Os tributos (Impostos, taxas, emolumentos, contribuições fIscais e paraflscals) que sejam devidos em decorrência
direta ou indireta do present1! Contrato, ou da elleCuçlio, serão de extluslva responsabilidade do Contribuinte, assim
definido na Norma Tribubirla e os rmativos li responsabilidade trabalhista ti en(;ilrgos sociais devido IICONTRATAOA.

Rua TIbério Fausto. n." 426, Centro. Plndaf(BA) CEP 46.360-000 TEL: (77}3667-224512263
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§ 1'10 ISS devido pela COHTftATADA à Fazenda Municipal, em razio do faturamento de serviços abrangidos por este
contrato, deVerá ser retido na fonte papdora por se tratar de responsabilidade trIbutária por definição legal,
conforme legislaçíio pertinente, na ocasiiio.do pagamento da fatura ..
§ 29A CONTRATADA dedara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos incidentes sobre a
prestação dos serviços, nlo cabendo é{lliIlsquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação,para efeito de solicitar
revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente,
§ 39f1cando comprovado. depois do negócio realRado que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores
correspondentes a quaisquer tributos nllo Incidentes sobre os serviços contratados, tais valoras ser~ Imediatamente
excluídos. com o reembolso do valor porventura pago ã CONTRATADA.

aAUSULA D~CIMASEGUNDA- FACUlDADEDE EXIGI81UDADE
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de eJtlgir da CONTRATADA qualquer condlçlo deste
Importará em novaçio, não se caracterizando como renúncia de p.xigl-la em
oportunidades futuras.

CONTRATO. tal faculdade n~

OÂUSULA DéCIMA TERCEIRA- DO FOltO
Fica eleito o Foro da Comarca de Guanambl, Estado da Sahia, que será o competente para dirimir quest6es

do cumprimento deste COntrato.renunciando as partes a qualquer outl'Cpor mais prl\lflqlado Que seja.

decorrentes

E por estarem assim, justas e ct,)ntratadas,a$Slnam as.partes CONTRATANTES, diante
presente instrumento contratual em 02 (duaS) vias de igual teor.
Plndal-

das testemunh<il$ abaixo,

BA. 19 de Junho de 2018.

IONALDO AURÉLIO PRATES

MUNICfPIO DE PINDAf
CONTRATANTE

zg~A~U~e:t\r

.~

CPF 1"11005.214.725-80

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
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