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Modalidade; PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2018

CONTRATO DE N" 012/2018

Pelo presente Termo de Contrato de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, regido pela Lei
Federai n® 8.666/93 e alterações ppstenores,
que entre si celebram o MUNICÍPIO DE
IBIQUERA. pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ/MF sob o
13.718.671/0001-34, com sede à Rua Praça São
José. N° 32, Centro. Ibiquera - Bahia, neste ato
representado por seu Prefeito, o Sr. Ivan
Cláudio de Almeida, doravante denominado
CONTRATANTE, e, do outro a EMPRESA
QUELITA CORDEIRO MOREIRA DE JESUS-
ME. inscrita no CNPJ/MF n° 12.140.010/0001-
01. sediada à Rua Dora Aguiar. Centro, Ibicoara-
Bahia, neste ato representada pelo Sr^ Quelita
Cordeiro Moreira de Jesus , portador da cédula
de identidade n° 14,346,322-53. CPF/MF n^
033 580 325-31, residente á Rua Rua Dora
Aguiar Centro, Ibicoara- Bahia, denominando-se
a partir de agora CONTRATADO, Resolvem
firmar o presente Termo de Contrato, com base
no Edital do Pregão Presencial iT' 001/2018,
regido no que couber, pela Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993 e alterações
subsequentes, e pelas cláusulas e condições
abaixo estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO

Constitui oobjeto do presente a contratação de empresa especializada para execução
dos serviços de palestras, oficinas pedagógicas com respectivo material pedagógicamaterfa^ de delação do evento cractrás e certificados para os participantes^
confeccâo de belsas, caderno de planejamento e squeezes personalizaoos, Pa^a a
realização da JORNADA PEDAGÓGICA do município de Ibiquera/Ba, obedecendo as
dsDOsPcões no Pregão Presencial de 001/2018, conforme autorizaçao
Ltida nos Processos Administrativos de n° 010/2018, que independente de transcrição
integra este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

o presente contrato terá oregime de execução Indireta pelo Regime de E.irpreitada
por Preço Global.
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CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 O valor global deste contrato é de R$ 12.801.90 (doze mil oitocentos e um relas e
noventa centavos), sendo este, produto dos preços unitários dos itens constantes na
forma da planilha abaixo;

Especificação do
produto/serviço

Oficinas Pedagógicas de
08:00h de duração cada
Pré-requisito:
Profissionais com

formação em nível
superior em qualquer
área da educação
Material pedagógico
para oficinas para 80
(oitenta) professores
squeezes

Bolsa em tecido cru c/

alça, 40 X 30, impresso
a iogomarca do governo
Municipal, salientando o
tema da Jornada

Peda

Folder d programação
do evento no verso

' Crachá de identificação
jcom alça para os

participantes pendurar
no pescoço em cordão
de nyion.
Certificado de

participação da Jornada
, Pedagógica 2018 com o
I tema: A educação

Unidade | Quantidade Valor Unitário i Valor total

UNID R$ 1.650,00 R$4.950,00

UNID

R$ 160.00 : R$480.00

ÜNID R$ 5,50 R$ 440,00

UNID R$20.00 1R$ 1-600,00

UN D

R$2,00 1 R$160.00

UNID R$ 3,20 R$ 256,00

R$2.30 /I R$184,00

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E



Quarta-feira, 24 de outubro de 2018 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Ibiquera-BA

ESTADO DA BAHIA

Preíeiiura Municipal de IBIQUERA

pensada na perspectiva
de uma pedagógica
critica, integrada,
dialética, autônoma e
com DarticiDacão social.

Banner 1,40m X 1,0m
com o Tema da Jornada
Pedagógica e logomarca

_do município
Palestra de 1:00h e

30min de duração para
um público de 80
pessoas, com o seguinte
tema: A educação
pensada na perspectiva
de uma pedagógica
critica. integrada,
dialética, autônoma e

com participação social.
Pré requisito:
Profissionais com

formação em nivel
superior em qualquer
área da educação
Alimentação para
palestrantes e
instrutores
Transporte dos
palestrantes e
instrutores
Hospedagem para
palestrantes e
instrutores nos dias 06 e

07 de fevereiro, em
quartos triplos

Total

UNID

UNID

UNID

UNID

DIARIA

R$81.90 R$81,90

R$2.000.00 R$ 2,000,00

R$94.00 R$470.00

R$ 148,00 R$740.00

R$ 240.00 : R$480,00

R$ 12.801,90

3.2 Será acordado entre O CONTRATANTE e A CONTRATADA, com a
apresentação das faturas/nota fiscal, no valor em Reais correspondente as quantidades
entregues/serviços realizados.

3.3 O pagamento devido a CONTRATADA será efetuado através de deposito em conta
bancária, com base na apresentação da Nota Fiscal/Fatura acompanhada da nota
eletrônica, juntamente com as solicitações devidamente atestad^ pela Secretaria
solicitante. zn /

jos
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3.4 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas,
no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que ^
CONTRATADA tome as providências necessárias á sua correção. Passará a ser
considerada para efeito de pagamento a data de reapresentação do documento em
questão, corrigido e atestado.

3.5 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais ou legais, nem implicará na aceitação definitiva dos serviços
prestados.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura de acordo com os
serviços realizados, devendo a mesma ser devolvida à CONTRATADA, em caso de erro.

Parágrafo Segundo: O pagamento fica condicionado à comprovação de que a
CONTRATADA encontra-se adimplente com a regularidade fiscal, devendo ser
comprovada mediante:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e á Divida Ativa da

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
c) Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal,

dentro do seu prazo de validade (Lei Federal n° 8.036/1990 e 8,666/1993);
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do seu prazo de validade (Leí

Federal n° 12.440/2011 e 8.666/1993);
e) Certidão Negativa de débitos, emitida pela Secretaria de Tributação do Estado, no

qual se localiza a sede da licitante, ou outro documento que o substitua legalmente.
f) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante

ou domicilio, dentro do seu prazo de validade;

CLÁUSULA QUARTA - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ,!

As despesas decorrentes deste contrato, correrão por conta da seguinte dotação fixada
na Lei Orçamentária Anual do Município de Ibiquera, exercício de 2018;

UNIDADE: 0402

ATIVIDADE; 1032

ELEMENTO DE DESPESA: 339039

FONTE DE RECURSOS: 19

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

5.1 Os preços inicialmente contratados serão fixos e irreajustáveis durante toda a
vigência do contrato, salvo na ocorrência da hipótese do art. 65, inc. II, alínea "d", da Lei
n^ 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

I - Constitui obrigação da contratante:

CRAC- S.-C JOSc. 22. CcirRO iBlQüE P.--3A - C£
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a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
contratado;

b) Designar Servidor responsável pelo recebimento e conferência do objeto .deste
instrumento;

c) Efetuar os pagamentos á Contratada, dê acordo com as condições de preço e
prazo estabelecidas, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências deste
instrumento contratual;

d) Proporcionar todas as facilidades necessárias á boa execução dos serviços;
e) Promover acompanhamento e fiscalização dos serviços, através do Chefe da
Seção de Transporte do Município de Ibiquera, ou, em seus impedimentos legais, por
seus substitutos eventuais;

II - Constituí obrigação do contratado:

a.) Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e nas
condições estabelecidas no termo de referência do editai;

b) Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao
patrimônio do Município em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou
prepostos, não se excluindo ou reduzindo- essa responsabilidade em razão da
fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;

c) Aceitar nas mesmas condições acréscimos ou supressões que se fizerem necessários
dentro do limite previsto em Lei;

d) Refazer em até 02 (dois) dias úteis os serviços que não forem aceitos pela
CONTRATANTE;

e) Manter-se nas mesmas condições de habilitação exigidas na Contratação;

f) Responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos para a realização dos
serviços nos locais indicado na Ordem de Serviços;

g) Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de contravenção, seja por culpa sqa ou de quaisquer de seus empregados
ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da
lei, ligadas ao cumprimento do contrato a ser firmado;

h) Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação
fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da Legislação social, previdenciária trabalhista e
comercial, decorrentes da execução do presente contrato;

i) Obedecer ás determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo
a única responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de
eventuais inobservâncias das mesmas, • /l /
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j) Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso â
documentação e atendendo prontamente ás observações e exigências por ela
apresentadas;

1) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
presente licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários.
tributários, fiscais e comerciais:

m) Não se utilizar deste contrato como garantia para qualquer operação financeira, a
exemplo de empréstimos;

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO

Este Contrato poderá ser modificado nos seguintes termos:

I - Unilateralmente, a critério da Administração:

a) Quando necessário, por motivo devidamente justificado;
b) Para modificação do valor decorrente da majoração ou redução quantitativa do objeto
contratual até o limite permitido por lei.

II - Por acordo, quando:

a| Necessária a modificação de regime ou modo de execução, por verificação da
inadequação das condições originárias;
b) Necessária a modificação da forma de pagamento, por motivos relevantes e
supervenientes, mantido o valor inicial;

Parágrafo único: A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições deste
contrato, os acréscimos ou supressões efetuadas até limite de 25% (Vinte e cinco por
cento) do valor inicial do Contrato,

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1 Dar-se-á a rescisão de pleno direito deste Contrato, independentemente de
notificação judicial ou extrajudicial, nas hipóteses previstas no art. 78 e seguintes da lei
8.666/93, e /ou quanto a CONTRATADA:

a) Requerer concordata ou falência;
b) Transferir a outrem, no todo ou em parle o fornecimento do objeto do contrato, sem a
prévia autorização, por escrita, da CONTRATANTE;
c) Não forem observadas as Cláusulas e condições do presente Contrato, apos
advertência por escrito;

Parágrafo único: Ocorrendo a rescisão sem que haja culpa da C^TRATADA, será
esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovad^, tei^ ^da direito aopagamento devido pela execução do Contraio até asua re^jsàoy/ ^

SÃC . D5E 72 ir Cl: t --E c-i-.1

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E



Quarta-feira, 24 de outubro de 2018 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Ibiquera-BA

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura f.li.ncipal de IBIQUERA i3l

CLÁUSULA NONA - DA FORÇA MAIOR

q1Caso oCONTRATADO, por motivo de força maior, fique temporariamente impedido
de cumpnr total ou parcialmente, as suas obrigações, deverá oomun.car o fato
imediatamente à fiscalização, ainda que verbalmente, ratificando por escrito.

§ 1° Na ocorrência de motivo de força maPor, o contrato será suspenso enquanto
perdurarem os seus efeitos, podendo qualquer das partes propor odestiaio, fcando o
CONTRATANTE obrigado ao pagamento da Importância correspondente ao valor
que tiver sido fornecido,

§ 2" o CONTRATANTE e o CONTRATADO não responderão entre si por atraso
decorrente de força maior,

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10 1OCONTRATADO sujeltar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, as
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da ^
sanções civis e criminais, se for ocaso, de acordo com a Lei n° 8,666/93. em sua atual
redação a Lei orgânica, esta no que couber, após o prévio processo administrativo,
garantido a ampla defesa e o contraditório constitucionais:

10.2 Advertência dar-se-á, a critério da Administração, no caso de infrações leves,

10.3 Multas:

10 31Por atraso no fornecimento, fica ocontratado sujeito amulta diária de 0,6%, sobre
o total da compra, A multa será aplicada a partir do primeiro dia apos o prazo
estabelecido para fornecimento/execução do objeto,

10 311 Caso oobjeto da licitação, não tenha sido fornecido em até 10 (dez) dias do
prazo estipulado, poderá aAdministração rescindir oContratado (quando houver), sem
prejuízo da cobrança de multa edemais cominaçoes previstas na Lei n 8,666/93,

10.4 Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração
Municipal será aplicada ao CONTRATADO:

10 41 até 03 (três) meses, quando incidir duás vezes em atraso no fornecimento, por
mais de 15 (quinze) dias, no mesmo contrato ou em contratos distintos, no período de
um ano-

10.4.2 até 01 (um) ano nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a
Administração.

10.5 Adeclaração de inidoneidade para licitar ou contr^r c^a Administração será
aplicada ao contratado que incorrer pela segunda vez no item 10,4, .

PRúCm jOS£ :'4 CEU"*SO. IB'0
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10 6 Esqotados todos os prazos de fornecimento do objeto do contrato que tiverem sido
concedidos pela autoridade CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará automaticamente
impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os danos causados a
Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo
de outras penalidades.

10 7 As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Administração, serem
aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucionais, a
depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA.

10 8 Quando aplicadas, as multas deverâo_ser pagas espontaneameiue no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor
do objeto, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Administração.

10 9Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob
pena de multa

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

11.1 Opresente contrato rege-se pelo disposto nas Leis Federais n° 8.Güb/93 e suas
alterações posteriores, constituindo ato jurídico perfeito e conferinuo às partes
signatárias direito adquirido.

11 9 Finam reservados ao Município o direito e a auterirlade para resolver todo e
mialniier caso sinoular, duvidoso ou omisso, não previsto no Editai, no Contrato,
nos Proietos. nas Fsnecificacões. nas Leis, nas Normas e em tudo mais que se
Quaiauer forma relacione, direta ou indii etamente. com o objeto desta Licitação.

11.3 Serão parles integrantes do Contrato, independente de transcrição o Edital, e
todos os elementos fornecidos que serviram de base à Licitação, os parec^eres, a
Proposta de Preços apresentada pela empresa edemais documentos apresentados pela
CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

12.1 O presente contrato passará a vigorar a partir de 31/01/2018. coii: término em
31/03/2018, podendo ter seu prazo prorrogado de acordo com o previsto no art. 57, inc,
11, da Lei n'' 8.666/93 e alterações posteriores. .

àde 02 (dois) meses c^iadogr^ partir da emissão12 2 A execução do contrato será de 02 (dol
da ordem de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
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Fica eleito oforo do Municipio de Ibiquera/Ba, em detrimento de qualquer outro por máiã
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.

Assim por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de
Contrato, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na
presença de duas testemunhas. o-j
^ ^ Ibiquera, 31 de janeiro de 2018.

Município de Ibiquera
CONTRATANTE

A
QUELITA CORDEIRO MOREIRA DE JESUS-ME
CONTRAÍDA

Testemunhas:^ ^
Nome: . .

RG:
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