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Licitações

Autarquia Municipal Criada pela lei nº 088-A/70 de 29 de maio de 1970,
Rua Luiz Viana Filho, 337 – Centro – CEP: 47.690-000
CNPJ: 15.869.563/0001-98 FONE: 77-3480-2265
CORIBE - BAHIA

Avisos de Ratificação do Ato
Inexigibilidades de Licitação
Espécie: Inexigibilidade de Licitação n.º 007/2021, com fundamento no inciso II do
art. 25, da Lei n.º 8.666/1993; Favorecido: Jair Moreira Saraiva Junior, inscrito no
CPF n.º sob n.º 034.928.295-11; Objeto: Contratação de profissional para
prestação de serviços especializados de Engenharia Civil para SAAE de Coribe –
Ba.; Vigência: 12 meses; Processo: PA n.º 002/2021; Valor: R$ 2.500,00 Cobertura
Orçamentária: 02.09.00 - 2.145 - 3.3.9.0.36.00; Autorização: em 08/01/2021;
Ratificação: em 12/01/2021.

Coribe – Bahia, 12 de janeiro de 2021

Max Tulio de Oliveira Ferreira
Diretor da Autarquia
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 005/2021
TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
SISTEMA DE RH QUE ENTRE SI
CELEBRAM O SAAE – SERVIÇOS
AUTONOMO DE AGUA E A EMPRESA
J D SERVIÇOS DE INFORMATICA
LTDA - ME.

Termo de contrato que entre si celebram, por um lado O SERVIÇO AUTONOMO DE
AGUA ESGOTO – SAAE, autarquia pública municipal, criado através da Lei n.º 088-A/70
de 29 de maio de 1970, com sede na Rua Luiz Viana Filho, 337, Centro, Coribe - Bahia,
CEP: 47.690-000, registrado no CNPJ sob o n.º 15.869.563/0001-98, neste ato
representado pelo seu Diretor o Sr. Max Tulio de Oliveira Ferreira, brasileiro, casado,
portador do RG n.º 2.132.276 SSP/GO e CPF: 659.831.495-04, residente e domiciliado
na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe – Bahia, doravante denominado
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa J D SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n.º 05.359.590/0001-67, com sede na Rua Joaquim Hortelio,
129, Centro, Serrinha – Bahia, CEP 48.700-000, representado pelo sócio Sr. José Dias de
Almeida Filho, portador da CNH n.º 02125326138. e do CPF n.º 231.920.111-49,
doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n.º 014/2020 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Dispensa de licitação n.º 001/2021, mediante as cláusulas e condições
a seguir enunciadas.

DO PROCESSO DE DISPENSA
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de Sistema de RH e
manutenção, para atendimento às necessidades do Serviços Autônomo de Água e
Esgoto do SAAE de Coribe, o qual se justifica-se a Dispensa de Licitação nº 001/2021,

com base no que dispõe o inciso II, do art. 24, da Lei Federal nº 8666/1993, e
alterações posteriores:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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1.1.

O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de locação de Sistema de RH com manutenção e
assistência técnica, para atender as necessidades do Serviço autônomo de Água e
Esgoto SAAE do Município de Coribe –Bahia, que serão prestados nas condições
estabelecidas na Dispensa de Licitação.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento de Dispensa de Licitação de
n.º 001/2021, identificada no preâmbulo acima.
1.3. Objeto da contratação:
Lote 02
Item

Destino

Unid.

Quant.

Mês

06

Valor
Unitário

Valor Total

Locação de sistemas de RH e
manutenção, para atendimento às
1

necessidades

do

Serviço

Autônomo de Água e Esgoto

400,00

2.400,00

SAAE do Município de Coribe Bahia.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.1. O contrato terá vigência de 06 (seis) meses, contados a partir de 04/01/2021, com
o término preestabelecido para o dia 30/06/2021.
2.2.

O contrato poderá ser prorrogado anualmente, mediante Termo Aditivo até o

limite do inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, por tratar-se de serviços contínuos
e se houver interesse do contratante.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1. O valor mensal total é de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que perfaz o valor
global do contrato em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), pelo período
contratado.
Parágrafo Segundo. O valor do contrato estabelecido nesta clausula está classificado
nos percentuais: 60% (sessenta por cento) que corresponde à prestação de serviços, e
40% (quarenta por cento) correspondente a material de consumo.
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3.2. Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3. Os valores acima são certos e ajustados, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA deverão ser tão somente estes, após os serviços efetivamente
prestados.
4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1.

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em Dotações

Orçamentárias própria, previstas no Orçamento para o exercício de 2021, nas
classificações e valores abaixo especificados:
02.09.00 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
17.512.058.2.145 - Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE
3.3.9.0.39.00 – Outro Serviço Terceiro – Pessoa Jurídica
5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento é de 10 (dez) dias úteis, contados do início do mês
subsequente após a aferição da disponibilização dos serviços.
5.1.1.

Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota

Fiscal/Fatura/Recibo, o documento será devolvido, imediatamente, para
substituição e/ou emissão de Nota de Correção, esse intervalo de tempo não
será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor
contratual.
5.1.2. Todas as despesas existentes para os serviços de sistema de RH que a
CONTRATADA desenvolver, serão custeadas única e exclusivamente pela
CONTRATADA.
5.1.3. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico,
fruto da evolução da despesa no período citado e da disponibilização dos
serviços, bem como forma de determinar a base de cálculo para aplicação de
penalidades previstas neste contrato;
6. CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
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6.1. O preços dos serviços de locação contratados com prazo de vigência igual a 12
(doze) meses será reajustado a cada interregno de 01 (um) ano, mediante a aplicação
do índice IPCA/IBGE, ou outro que venha substituí-lo.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
7.1. O regime de execução dos serviços da locação do sistema a serem executados
pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela
CONTRATANTE são aqueles previstos na Dispensa de Licitação 001/2021.
8.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES

8.1. CONTRATANTE
O presente contrato será executado da seguinte forma:
8.1.2. Em caso de mudança de endereço ou do número do telefone da
Prefeitura, deverá esta comunicar expressamente o novo endereço e, nesse o
ônus da implantação do sistema ficará a cargo do SAAE de Coribe - Bahia.
8.1.7. Deverá zelar pelos equipamentos da CONTRATADA colocados sob a sua
guarda e utilização, obrigando-se ao ressarcimento pelos prejuízos em face de
perda, dano ou destruição, inclusive não permitindo que venha a recair sobre
os mesmos penhora, arresto ou seqüestro;
8.1.8. Cumprimento das cláusulas e obrigações do presente Contrato,
especialmente no tocante ao pagamento do preço ajustado e fornecimento
tempestivo das informações e documentos necessários ao cumprimento do
acordo.
8.2. CONTRATADA
8.2.1. Por parte do contratado, através da prestação de serviços de locação do
Sistema de RH e manutenção, para atender as necessidades do SAAE do
Municipio de Coribe.
8.2.2. Os serviços objeto desta contratação deverão ser prestados nas
instalações do SAAE de Coribe.
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8.2.3. O contratado em caso de pessoa jurídica, deverá comunicar
imediatamente eventual alteração societária, encaminhando a documentação
pertinente ao SAAE.
8.2.4. O contratado deverá manter o sigilo sobre as informações obtidas em
razão da prestação dos serviços, não podendo dar conhecimento de qualquer
elemento a terceiros, sem a devida autorização do SAAE.
8.2.5. O contratado deverá manter sigilo absoluto sobre instruções normativas,
documentos, informações e materiais que lhe forem encaminhados pelo SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto.
8.2.6. Comunicar ao CONTRATANTE, previamente qualquer modificação e/ou
criação de novos procedimentos a serem adotados para a execução dos
serviços;
8.2.7. Indicar um preposto para o acompanhamento das montagens dos
equipamentos e programação e para deliberar sobre os casos omissos;
8.2.8. ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem
como

pelos

encargos

trabalhistas,

previdenciários,

fiscais,

securitários,

comerciais e outros afins, a ele não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer
título, nem mesmo ao de solidariedade;
8.2.9. assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência, imperícia
ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus
prepostos

e/ou

empregados,

não

excluindo

ou

reduzindo

essa

responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE
ou por seus prepostos;
8.2.10. assumir a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus
subcontratados;
8.2.11. recompor todo e qualquer serviço condenado pela fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo
final;
8.2.12. honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras
obrigações da Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela
CONTRATADA não terá nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
8.2.13. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no
bom andamento dos serviços, objeto do presente contrato;

Autarquia Municipal Criada pela lei nº 088-A/70 de 29 de maio de 1970, Rua Luiz Viana Filho, 337 – Centro – CEP: 47.690-000
CNPJ: 15.869.563/0001-98 FONE: 77-3480-2265
CORIBE - BAHIA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UB7CVG3P3PFNYME+5B3GNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
12 de Janeiro de 2021
8 - Ano - Nº 2929

Coribe

Coribe - Bahia

9. CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no
instrumento convocatório, bem como as previstas na Lei n.º 8.666/1993.
10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório.
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666 de 1993.
11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES
11.1. É vedado à CONTRATADA:
11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da
Lei n.º 8.666, de 1993.
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO
13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, conforme disposições e no prazo previsto na Lei n.º 8.666 de 1993.
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato será o da Seção Judiciária da Comarca de Coribe.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme,
vai assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que
produza seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o
que ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 04 de janeiro de 2021.

Max Tulio de Oliveira Ferreira

José Dias de Almeida Filho

Diretor

Representante

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

J D SERVIÇOS DE INFORMATICA TODA

15.869.563/0001-98

CNPJ sob n.º 05.359.590/0001- 67

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:
____________________________

_____________________________

CPF:

CPF:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 006/2021
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
LOCAÇÃO
E
MANUTENÇÃO
DO
SISTEMA
DE
ARRECADAÇÃO
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM O SAAE – SERVIÇOS
AUTONOMO DE AGUA E A EMPRESA JF
SERVIÇOS DE INFORMETICA LTDA.

Termo de contrato que entre si celebram, por um lado O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA
ESGOTO – SAAE, autarquia pública municipal, criado através da Lei n.º 088-A/70 de 29 de
maio de 1970, com sede na Rua Luiz Viana Filho, 337, Centro, Coribe - Bahia, CEP: 47.690000, registrado no CNPJ sob o n.º 15.869.563/0001-98, neste ato representado pelo seu
Diretor o Sr. Max Tulio de Oliveira Ferreira, brasileiro, casado, portador do RG n.º

2.132.276 SSP/GO e CPF: 659.831.495-04, residente e domiciliado na Av. Monsenhor
Montalvão, s/n, Centro, Coribe – Bahia, doravante denominado CONTRATANTE, e do
outro lado a empresa JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º
03.203.151/0001-35, com sede na Rua Des. Martins Pereira, 226, Bairro das Graças – Recife
- PE, CEP 52050-205, representada pelo Sr. João Francisco Ribeiro de Souza, portado do
CPF 253.819.464-49, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta
no Processo Administrativo 015/2020 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Dispensa de Licitação n.º 002/2021, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas.

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de Sistema
de Arrecadação, com manutenção e assistência técnica, para atender as necessidades do
Serviço autônomo de Água e Esgoto SAAE do Município de Coribe –Bahia, o qual se
justifica-se a Dispensa de Licitação nº 002/2021, com base no que dispõe o inciso II, do
art. 24, da Lei Federal nº 8666/1993, e alterações posteriores.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de locação de Sistema de Arrecadação, com manutenção e
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assistência técnica, para atender as necessidades do Serviço autônomo de Água e Esgoto
SAAE do Município de Coribe –Bahia, que serão prestados nas condições estabelecidas no
Termo de Dispensa.
1.2.

Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento de dispensa de licitação n.º

002/2021, identificada no preâmbulo acima.
1.3. Objeto da contratação:

Item

Destino

Valor
Unitário

Unid.

Quant.

Valor Total

Mês

12

990,00

11.880,00

Mês

12

200,00

2.400,00

Mes

12

100,00

1.200,00

Mês

12

110,00

1.320,00

Valor Total mensal

1.400,00

Valor total vigência do Contrato

8.400,00

Posseidon (Gestão Comercial em
Saneamento) Ninfas (Negociações
1

de Débitos) Tritão (Convênio de
Arrecadação) Zeus (Gerenciador de
Sistemas)
Centaurus

2

(Gerenciamento

de

recebimento de dados coletadas
em campo)

3

Hermes

(Acompanhamento

controle

do

atendimento

e
ao

público)
Oceano

–

Rotina

de

auto-

atendimento, onde o consumidor
4

via internet, poderá pesquisar seus
débitos, emitir certidões, extratos,
2ª

via

de

contas,

declarações,

visualizar históricos, entre outros.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.1.

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é a partir de sua assinatura, e o

termino previsto para 30/06/2021.
2.2.

O contrato poderá ser prorrogado anualmente, mediante Termo Aditivo até o

limite do inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, por tratar-se de serviços contínuos e se
houver interesse do contratante.
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3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3.1. O serviços serão remunerados mensalmente em contraprestação dos serviços
prestados, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA para o presente contrato, a
importância estimada mensal de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), o que perfaz o
valor total de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), pelo período contratado.
Parágrafo Primeiro. O valor do contrato estabelecido nesta clausula está classificado nos
percentuais: 60% (sessenta por cento) que corresponde à prestação de serviços, e 40%
(quarenta por cento) correspondente a material de consumo.
3.2. Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3. Os valores acima são certos e ajustados, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA deverão ser tão somente estes, após os serviços efetivamente prestados.
4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1.

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em Dotações

Orçamentárias própria, previstas no Orçamento para o exercício de 2021, nas
classificações e valores abaixo especificados:
02.09.00 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
17.512.058.2.145 - Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE
3.3.9.0.39.00 – Outro Serviço Terceiro – Pessoa Jurídica
5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento é de 10 (dez) dias úteis, contados do início do mês
subsequente após a aferição da disponibilização dos serviços.
5.1.1. Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota
Fiscal/Fatura/Recibo, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou
emissão de Nota de Correção, esse intervalo de tempo não será considerado para efeito
de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
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5.1.2. Todas as despesas existentes para os serviços de sistema de Arrecadação
que a CONTRATADA desenvolver, serão custeadas única e exclusivamente pela
CONTRATADA.
5.1.3. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico,
fruto da evolução da despesa no período citado e da disponibilização dos serviços, bem
como forma de determinar a base de cálculo para aplicação de penalidades previstas
neste contrato;
6. CLÁUSULA SEXTA - INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE
6.1. O preços dos serviços continuados contratados com prazo de vigência igual a 12
(doze) meses será reajustado a cada interregno de 01 (um) ano, mediante a aplicação do
índice IPCA/IBGE, ou outro que venha substituí-lo.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles
previstos no Termo de Dispensa.
8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES
8.1. CONTRATANTE
O presente contrato será executado da seguinte forma:
8.1.2. Em caso de mudança de endereço ou do número do telefone da Prefeitura,
deverá esta comunicar expressamente o novo endereço e, nesse o ônus da
implantação do sistema ficará a cargo do SAAE de Coribe - Bahia.
8.1.3. Deverá zelar pelos equipamentos da CONTRATADA colocados sob a sua
guarda e utilização, obrigando-se ao ressarcimento pelos prejuízos em face de
perda, dano ou destruição, inclusive não permitindo que venha a recair sobre os
mesmos penhora, arresto ou seqüestro;
8.1.4.

Cumprimento das

cláusulas

e

obrigações

do

presente

Contrato,

especialmente no tocante ao pagamento do preço ajustado e fornecimento
tempestivo das informações e documentos necessários ao cumprimento do
acordo.
8.2. CONTRATADA
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8.2.1. Por parte do contratado, através da prestação de serviços de Sistema de
Arrecadação e manutenção, para atender as necessidades do SAAE do Municipio
de Coribe.
8.2.2. Os serviços objeto desta contratação deverão ser prestados nas instalações
do SAAE de Coribe.
8.2.3. O contratado em caso de pessoa jurídica, deverá comunicar imediatamente
eventual alteração societária, encaminhando a documentação pertinente ao SAAE.
8.2.4. O contratado deverá manter o sigilo sobre as informações obtidas em razão
da prestação dos serviços, não podendo dar conhecimento de qualquer elemento
a terceiros, sem a devida autorização do SAAE.
8.2.5. O contratado deverá manter sigilo absoluto sobre instruções normativas,
documentos, informações e materiais que lhe forem encaminhados pelo SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto.
8.2.6. Comunicar ao CONTRATANTE, previamente qualquer modificação e/ou
criação de novos procedimentos a serem adotados para a execução dos serviços;
8.2.7. Indicar um preposto para o acompanhamento das montagens dos
equipamentos e programação e para deliberar sobre os casos omissos;
8.2.8. ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem
como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e
outros afins, a ele não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem
mesmo ao de solidariedade;
8.2.9. assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus
prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
8.2.10. assumir a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste
contrato, bem como também dos eventualmente executados por

seus

subcontratados;
8.2.11. recompor todo e qualquer serviço condenado pela fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo
final;
8.2.12. honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações
da Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela CONTRATADA não terá
nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
8.2.13. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos serviços, objeto do presente contrato;
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9. CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no instrumento
convocatório, bem como as previstas na Lei n.º 8.666/1993.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art.
78 da Lei n.º 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório.
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666 de 1993.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VEDAÇÕES
11.1. É vedado à CONTRATADA:
11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, conforme disposições e no prazo previsto na Lei n.º 8.666 de 1993.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
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14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato será o da Seção Judiciária da Comarca de Coribe.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 03 (três)
vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza
seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é
pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 04 de janeiro de 2021.

Max Tulio de Oliveira Ferreira

João Francisco Ribeiro de Souza

Diretor

CPF: 253.819.464-49

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

JF SERVIÇOS DE INFORMATICA TDA

15.869.563/0001-98

CNPJ sob n.º 03.203.151/0001-35

CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas:

________________________________

________________________________

CPF:

CPF:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 007/2020
TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
SISTEMA DE RH QUE ENTRE SI
CELEBRAM O SAAE – SERVIÇOS
AUTONOMO DE AGUA E A EMPRESA
SUDOESTE
INFORMATICA
E
CONSULTORIA LTDA.

Termo de contrato que entre si celebram, por um lado O SERVIÇO AUTONOMO DE
AGUA ESGOTO – SAAE, autarquia pública municipal, criado através da Lei n.º 088-A/70
de 29 de maio de 1970, com sede na Rua Luiz Viana Filho, 337, Centro, Coribe - Bahia,
CEP: 47.690-000, registrado no CNPJ sob o n.º 15.869.563/0001-98, neste ato
representado pelo seu Diretor o Sr. Max Tulio de Oliveira Ferreira, brasileiro, casado,
portador do RG n.º 2.132.276 SSP/GO e CPF: 659.831.495-04, residente e domiciliado
na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe – Bahia, doravante denominado
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa Sudoeste Informática e Consultoria LTDA,
inscrita no CNPJ sob n.º 09.543.618/0001-72, com sede na Av. da França,393, 2.º
Andar, Bairro Comercio, Salvador – Bahia, CEP: 40.010-000, doravante denominada
CONTRATADA, representada pelo sócio Sr. Wedson Andrade Freire, portador RG: n.º
04.530.148-44 e do CPF n.º 636.069.925-72, doravante denominada CONTRATADA,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 016/2020 e em
observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de
Licitação n.º 003/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de
Sistema de Contabilidade, com manutenção e assistência técnica, para atender as
necessidades do Serviço autônomo de Água e Esgoto SAAE do Município de Coribe –
Bahia, o qual se justifica-se a Dispensa de Licitação nº 003/2021, com base no que
dispõe o inciso II, do art. 24, da Lei Federal nº 8666/1993, e alterações posteriores:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de locação de sistema de contabilidade com manutenção e
assistência técnica, para atender as necessidades do Serviço autônomo de Água e
Esgoto SAAE do Município de Coribe –Bahia, que serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de Dispenda.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento de Dispensa de Licitação n.º
003/2021, identificada no preâmbulo acima.
1.3. Objeto da contratação:
Lote 01
Item

Destino
Locação

de

sistema

Unid.

Quant.

Mês

12

Valor
Unitário

Valor Total

de

Contabilidade com manutenção e
técnica

assistência
1

para

atendimento às necessidades do

550,00

3.300,00

Serviço Autônomo de Água e
Esgoto SAAE do Município de
Coribe - Bahia.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é a partir de sua assinatura, e
encerramento previsto para 30/06/2021.
2.2. O contrato poderá ser prorrogado anualmente, mediante Termo Aditivo até o
limite do inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, por tratar-se de serviços contínuos
e se houver interesse do contratante.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
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3.1. O valor mensal total é de R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais), o que perfaz o
valor global do contrato em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), pelo período
contratado.
Parágrafo Primeiro. O valor do contrato estabelecido nesta clausula está classificado
nos percentuais: 60% (sessenta por cento) que corresponde à prestação de serviços, e
40% (quarenta por cento) correspondente a material de consumo.
3.2. Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3. Os valores acima são certos e ajustados, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA deverão ser tão somente estes, após os serviços efetivamente
prestados.
4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em Dotações
Orçamentárias própria, previstas no Orçamento para o exercício de 2021, nas
classificações e valores abaixo especificados:
02.09.00 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
17.512.058.2.145 - Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE
3.3.9.0.39.00 – Outro Serviço Terceiro – Pessoa Jurídica
5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento é de 10 (dez) dias úteis, contados do início do mês
subseqüente após a aferição da disponibilização dos serviços.
5.1.1. Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota
Fiscal/Fatura/Recibo, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição
e/ou emissão de Nota de Correção, esse intervalo de tempo não será considerado
para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
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5.1.2. Todas as despesas existentes para os serviços de sistema de
Contabilidade

que

a

CONTRATADA

desenvolver,

serão

custeadas

única

e

exclusivamente pela CONTRATADA.
5.1.3. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico,
fruto da evolução da despesa no período citado e da disponibilização dos serviços,
bem como forma de determinar a base de cálculo para aplicação de penalidades
previstas neste contrato;
6. CLÁUSULA SEXTA - INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE
6.1. O preços dos serviços continuados contratados com prazo de vigência igual a 12
(doze) meses será reajustado a cada interregno de 01 (um) ano, mediante a aplicação
do índice IPCA/IBGE, ou outro que venha substituí-lo.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles
previstos na Dispensa de Licitação n.º 003/2021.
8.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES

8.1. CONTRATANTE
O presente contrato será executado da seguinte forma:
8.1.1. Em caso de mudança de endereço ou do número do telefone da
Prefeitura, deverá esta comunicar expressamente o novo endereço e, nesse o
ônus da implantação do sistema ficará a cargo do SAAE de Coribe - Bahia.
8.1.2. Deverá zelar pelos equipamentos da CONTRATADA colocados sob a sua
guarda e utilização, obrigando-se ao ressarcimento pelos prejuízos em face de
perda, dano ou destruição, inclusive não permitindo que venha a recair sobre
os mesmos penhora, arresto ou seqüestro;
8.1.3. Cumprimento das cláusulas e obrigações do presente Contrato,
especialmente no tocante ao pagamento do preço ajustado e fornecimento
tempestivo das informações e documentos necessários ao cumprimento do
acordo.
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8.2. CONTRATADA
8.2.1. Por parte do contratado, através da prestação de serviços de Sistema de
Contabilidade e manutenção, para atender as necessidades do SAAE do
Municipio de Coribe.
8.2.2. Os serviços objeto desta contratação deverão ser prestados nas
instalações do SAAE de Coribe.
8.2.3. O contratado em caso de pessoa jurídica, deverá comunicar
imediatamente eventual alteração societária, encaminhando a documentação
pertinente ao SAAE.
8.2.4. O contratado deverá manter o sigilo sobre as informações obtidas em
razão da prestação dos serviços, não podendo dar conhecimento de qualquer
elemento a terceiros, sem a devida autorização do SAAE.
8.2.5. O contratado deverá manter sigilo absoluto sobre instruções normativas,
documentos, informações e materiais que lhe forem encaminhados pelo SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto.
8.2.6. Comunicar ao CONTRATANTE, previamente qualquer modificação e/ou
criação de novos procedimentos a serem adotados para a execução dos
serviços;
8.2.7. Indicar um preposto para o acompanhamento das montagens dos
equipamentos e programação e para deliberar sobre os casos omissos;
8.2.8. ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem
como

pelos

encargos

trabalhistas,

previdenciários,

fiscais,

securitários,

comerciais e outros afins, a ele não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer
título, nem mesmo ao de solidariedade;
8.2.9. assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência, imperícia
ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus
prepostos

e/ou

empregados,

não

excluindo

ou

reduzindo

essa

responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE
ou por seus prepostos;
8.2.10. assumir a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus
subcontratados;
8.2.11. recompor todo e qualquer serviço condenado pela fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo
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final;
8.2.12. honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras
obrigações da Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela
CONTRATADA não terá nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
8.2.13. comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no
bom andamento dos serviços, objeto do presente contrato;
9. CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no
instrumento convocatório, bem como as previstas na Lei n.º 8.666/1993.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993, com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório.
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666 de 1993.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VEDAÇÕES
11.1. É vedado à CONTRATADA:
11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da
Lei n.º 8.666, de 1993.
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO
13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, conforme disposições e no prazo previsto na Lei n.º 8.666 de 1993.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato será o da Seção Judiciária da Comarca de Coribe.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme,
vai assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que
produza seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o
que ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 04 de janeiro de 2021.

Max Tulio de Oliveira Ferreira

Wedson Andrade Freire

Diretor

Sócio

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SUDOESTE INFORMATICA E CONSULT. LTDA

15.869.563/0001-98

CNPJ sob n.º 09.543.618/0001-72
CONTRATADA

CONTRATANTE

Testemunhas:
______________________________

________________________________

CPF:

CPF:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

.

N9 012/2021

____

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE

CELEBRAM

ENTRE

SI

O

SERVIÇO

AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO E O
PROFISSIONAL

EVAILSON

ARAUJO

DE

OLIVEIRA.
Termo de contrato que entre si celebram, por um lado O SERVIÇO AUTONOMO DE
AGUA ESGOTO – SAAE, autarquia pública municipal, criado através da Lei n.º 088-A/70
de 29 de maio de 1970, com sede na Rua Luiz Viana Filho, 337, Centro, Coribe - Bahia,
CEP: 47.690-000, registrado no CNPJ sob o n.º 15.869.563/0001-98, neste ato
representado pelo seu Diretor o Sr. Max Tulio de Oliveira Ferreira, brasileiro, casado,
portador do RG n.º 2.132.276 SSP/GO e CPF: 659.831.495-04, residente e domiciliado
na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe – Bahia, doravante denominado
CONTRATANTE, e do outro lado o profissional Sr. Evailson Araujo de Oliveira,
portador do documento de identidade RG n.º 13562379 08 SSP/BA e inscrito no CPF
sob n.º 015.430.391-70, residente na Rua Buritis, s/n, Centro, Coribe – Bahia, CEP:
47.690-000, doravante denominado CONTRATADO, em observância às disposições da
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

DO FUNDAMENTO DO INSTRUMENTO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de profissional para prestação de serviços de manutenção e
monitoramento no Sistema de Abastecimento de Água da sede do Município de
Coribe - Bahia, com base no que dispõe o inciso II, do art. 24, da Lei Federal nº
8666/1993, e alterações posteriores.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. Contratação de profissional para prestação de serviços de manutenção e
monitoramento no Sistema de Abastecimento de Água da sede do Município de
Coribe - Bahia, que serão prestados nas condições estabelecidas neste termo de
contrato:
1.2. Objeto da contratação:
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Item

Destino
Serviços

de

manutenção

Unid.

Quant.

Mês

02

Valor
Unitário

Valor Total

e

monitoramento diário no Sistema
1

operacional de Abastecimento de

1.465,00

2.930,00

Valor Total da Proposta

2.930,00

Água da sede do Município de
Coribe - Bahia

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO
2. O regime de Execução do presente Contrato de prestação de serviços de
empreitada por preço global, sem fornecimento de material.
§ 1º - A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo
SAAE de Coribe, que designará um servidor para anotar, em registro próprio, todas as
ocorrências relacionadas ao contrato e determinar, quando necessário, a regularização
das falhas observadas.
§ 2º - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do
serviço em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
3. Os serviços objeto deste contrato serão executados nas instalações do
CONTATANTE na sede do Município de Coribe, Bahia, com a carga horária de 08horas
diária.
3.1. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos serviços realizados,
através do comparecimento periódico no local dos serviços contratados.
3.2. O CONTRATADO se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
relatórios contendo ocorrências dos serviços ora executados.
3.3. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pelo SAAE de Coribe – Bahia.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
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4. Os serviços serão mensalmente remunerados em contraprestação dos serviços
prestados, o CONTRATANTE pagará o CONTRATADO a importância estimada mensal
de R$ 1.465,00 (um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais), o que perfaz o valor
total de R$ 2.930,00 (dois mil e novecentos e trinta reais) Para o período de 02 meses.
4.1. O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60% que
corresponde ao valor de R$ 1.758,00 refere-se a prestação de serviços será
classificado como pessoal: e 40% que corresponde ao valor de R$ 1.172,00
refere-se a material de consumo.
4.2. É vedado o CONTRATADO cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive
depósitos prévios.
4.3. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária em favor do
CONTRATADO, na conta corrente, agência e banco informados ou em cheque na
Tesouraria da Prefeitura, após a assinatura de recibo, que deverá constar no
corpo o período de competência da prestação dos serviços.
4.3.1. O

CONTRATANTE

não

será

responsabilizado

pelo

atraso

nos

pagamentos que sejam decorrentes da apresentação das faturas ou
outros documentos fora dos prazos estipulados e com vícios formais que
ensejem devolução;
4.4. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das
despesas, será imediatamente informada a CONTRATADA.
4.5. O CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de
acordo com este instrumento de contrato.
4.6. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente.
4.7.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o

limite de que trata o inciso II do art. 24, da Lei n.º 8.666/1993, deverão ser efetuados
no prazo de até 07 (sete) dias úteis, contados da execução dos serviços.
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4.8. Sobre o valor devido ao CONTRATADO, a Administração do SAAE efetuará a
retenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRRF, quanto ao Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, será observado o disposto na
legislação municipal aplicável.
4.9. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes
às multas e/ou indenizações devidas por parte do CONTRATADO.
4.10. É vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE.
5.

Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato

ou motivo superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se
extremamente onerosas, constatando-se deste modo uma quebra do equilíbrio
econômico-financeiro. Os reajustes só poderão ser concedidos quando avaliados
previamente por órgão da Administração responsável pelo contrato e dentro das
normas exigidas pela Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA SÉXTA - DA VIGÊNCIA.
6.

O contrato terá vigência com o início contado a partir de sua assinatura, e o

termino previsto para 03/03/2021.
6.1. O contrato poderá ser prorrogado anualmente, mediante Termo Aditivo até o
limite do inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, por tratar-se de serviços
contínuos e ser houver interesse da contratante.
CLÁUSULA SETIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
7.

Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente

contrato, correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.09.00 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
17.512.058.2.145 - Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE
3.3.9.0.36.00 – Outro Serviço Terceiro – Pessoa Fisica
CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
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8.

Coribe

A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento

contratual não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO.
8.1. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação
de dano eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à
prestação dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
8.2. O CONTRATADO será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
Clientes, decorrentes de omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou
imprudência.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.

Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato,

o CONTRATADO estará sujeito à multa de 1% (um por cento) sobre o valor do
contrato, por dia de atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/1993.
9.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
9.2. O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou
parcial, e/ou das condições previstas no processo originário e neste contrato
sujeitará o CONTRATADO, na forma do disposto no art. 87·da Lei n.º 8.666/1993,
às seguintes penalidades:
9.3. Advertência;
9.3.1. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três
décimos por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
9.3.2. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 0,7% (sete
décimos por cento) sobre o valor de parte do serviço não realizado, por
cada dia sub-seqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
9.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
9.4. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,
realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato,
eventualmente existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
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9.5. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
9.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, a ser concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no subitem anterior.
9.7. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às pessoas
jurídicas ou físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.º 8.666/1993:
9.7.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
9.7.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
credenciamento;
9.7.3. Demonstrem

não

possuir

idoneidade

para

contratar

com

a

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
9.8. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que
seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos que lhes são inerentes.
9.9. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação
ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
9.10. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.

O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou

parcial, na incidência dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em
especial os abaixo descritos:
10.1.

Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos
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seguintes casos:
10.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos,
cláusulas e serviços contratados;
10.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte do CONTRATADO, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
10.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
10.1.4. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do
CONTRATADO com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,
não admitidas no contrato;
10.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste
instrumento, assim como das de seus superiores;
10.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços,
anotadas na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
10.1.7. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas
no processo administrativo a que se refere o contrato;
10.2.

Por rescisão judicial promovida por parte do CONTRATADO, se a

Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
10.2.1. A supressão, por parte da Administração de serviços, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993;
10.2.2. A

suspensão

de

sua

execução,

por

ordem

escrita

da

Administração, por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas

e

contratualmente

imprevistas

desmobilizações

e

mobilizações e outras previstas, assegurado o CONTRATADO, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; e,
10.2.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurado o CONTRATADO o direito de
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optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação.
10.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente, observado o devido
processo legal.
10.4. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes
consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
10.4.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
10.4.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuízos causados à Administração.
10.5. Em caso de rescisão, os tratamentos em curso deverão ser concluídos por parte
do CONTRATADO, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou
administrativa do CONTRATANTE.
10.6. A rescisão não eximirá o CONTRATADO das garantias assumidas em relação
aos serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe
possam ser imputadas.
10.7. O contrato poderá ser reincidido pelo SAAE de Coribe, unilateralmente, em
qualquer momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo,
oriundo de processo licitatório ou concurso público devidamente instaurado,
adjudicado e homologado pelo Gestor.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
11.

O CONTRATANTE obriga-se a:
11.1.

Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste

contrato;
11.2.

Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar,

apontar as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
11.3.

Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,

necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedidas
as áreas onde serão realizados os serviços, objeto deste contrato;
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.
12.

O CONTRATADO obriga-se a:
12.1.

Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo

suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos
solicitados pelo SAAE;
12.2.

Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços

prestados;
12.3.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais

resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
12.4.

Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas

para habilitação e qualificação constantes deste instrumento de contrato.
12.4.1. Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se o
CONTRATADO não incorrer em qualquer inexecução do serviço;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
13.

É vedado o CONTRATADO, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em

parte, os serviços objeto deste Termo de Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO
14.

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por

extrato, no mural do SAAE deste Municipio, em conformidade com a Lei n.º
8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA - FORO
15.

O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município

de Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme,
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vai assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que
produza seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o
que ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições.

Coribe - Bahia, 04 de janeiro de 2021

Max Tulio de Oliveira Ferreira

Evailson Araujo de Oliveira

Diretor

RG n.º 13562379 08 SSP/BA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAA

CPF sob n.º 015.430.391-70

CNPJ: 15.869.563/0001-98

CONTRATADO

CONTRATANTE

Testemunhas:

1ª _____________________________

2ª ____________________________

CPF n.º _______________________

CPF n.º _______________________
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

.

N9 013/2021

____

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE

CELEBRAM

ENTRE

SI

O

SERVIÇO

AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO E O
PROFISSIONAL LUCILIO NONATO DA SILVA.
Termo de contrato que entre si celebram, por um lado O SERVIÇO AUTONOMO DE
AGUA ESGOTO – SAAE, autarquia pública municipal, criado através da Lei n.º 088-A/70
de 29 de maio de 1970, com sede na Rua Luiz Viana Filho, 337, Centro, Coribe - Bahia,
CEP: 47.690-000, registrado no CNPJ sob o n.º 15.869.563/0001-98, neste ato
representado pelo seu Diretor o Sr. Max Tulio de Oliveira Ferreira, brasileiro, casado,
portador do RG n.º 2.132.276 SSP/GO e CPF: 659.831.495-04, residente e domiciliado
na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe – Bahia, doravante denominado
CONTRATANTE, e do outro lado o profissional Sr. Lucilio Nonato da Silva, portador
do documento de identidade RG n.º 08.675.102-69 SSP/BA e inscrito no CPF sob n.º
911.833.405-91, residente na Rua Pernambuco, 26, Centro, Coribe – Bahia, CEP:
47.690-000, doravante denominado CONTRATADO, em observância às disposições da
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

DO FUNDAMENTO DO INSTRUMENTO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de profissional para prestação de serviços de manutenção e
monitoramento no Sistema de Abastecimento de Água da sede do Município de
Coribe - Bahia, com base no que dispõe o inciso II, do art. 24, da Lei Federal nº
8666/1993, e alterações posteriores.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. Contratação de profissional para prestação de serviços de manutenção e
monitoramento no Sistema de Abastecimento de Água da sede do Município de
Coribe - Bahia, que serão prestados nas condições estabelecidas neste termo de
contrato:
1.2. Objeto da contratação:

Autarquia Municipal Criada pela lei nº 088-A/70 de 29 de maio de 1970, Rua Luiz Viana Filho, 337 – Centro – CEP: 47.690-000
CNPJ: 15.869.563/0001-98 FONE: 77-3480-2265
CORIBE - BAHIA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UB7CVG3P3PFNYME+5B3GNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
12 de Janeiro de 2021
35 - Ano - Nº 2929

Coribe

Item

Destino
Serviços

de

manutenção

Unid.

Quant.

Mês

02

Valor
Unitário

Valor Total

e

monitoramento diário no Sistema
1

operacional de Abastecimento de

1.465,00

2.930,00

Valor Total da Proposta

2.930,00

Água da sede do Município de
Coribe - Bahia

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO
2. O regime de Execução do presente Contrato de prestação de serviços de
empreitada por preço global, sem fornecimento de material.
§ 1º - A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo
SAAE de Coribe, que designará um servidor para anotar, em registro próprio, todas as
ocorrências relacionadas ao contrato e determinar, quando necessário, a regularização
das falhas observadas.
§ 2º - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do
serviço em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
3. Os serviços objeto deste contrato serão executados nas instalações do
CONTATANTE na sede do Município de Coribe, Bahia, com a carga horária de 08horas
diária.
3.1. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos serviços realizados,
através do comparecimento periódico no local dos serviços contratados.
3.2. O CONTRATADO se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
relatórios contendo ocorrências dos serviços ora executados.
3.3. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pelo SAAE de Coribe – Bahia.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
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4. Os serviços serão mensalmente remunerados em contraprestação dos serviços
prestados, o CONTRATANTE pagará o CONTRATADO a importância estimada mensal
de R$ 1.465,00 (um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais), o que perfaz o valor
total de R$ 2.930,00 (dois mil e novecentos e trinta reais) Para o período de 02 meses.
4.1. O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60% que
corresponde ao valor de R$ 1.758,00 refere-se a prestação de serviços será
classificado como pessoal: e 40% que corresponde ao valor de R$ 1.172,00
refere-se a material de consumo.
4.2. É vedado o CONTRATADO cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive
depósitos prévios.
4.3. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária em favor do
CONTRATADO, na conta corrente, agência e banco informados ou em cheque na
Tesouraria da Prefeitura, após a assinatura de recibo, que deverá constar no
corpo o período de competência da prestação dos serviços.
4.3.1. O

CONTRATANTE

não

será

responsabilizado

pelo

atraso

nos

pagamentos que sejam decorrentes da apresentação das faturas ou
outros documentos fora dos prazos estipulados e com vícios formais que
ensejem devolução;
4.4. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das
despesas, será imediatamente informada a CONTRATADA.
4.5. O CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de
acordo com este instrumento de contrato.
4.6. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente.
4.7.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o

limite de que trata o inciso II do art. 24, da Lei n.º 8.666/1993, deverão ser efetuados
no prazo de até 07 (sete) dias úteis, contados da execução dos serviços.
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4.8. Sobre o valor devido ao CONTRATADO, a Administração do SAAE efetuará a
retenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRRF, quanto ao Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, será observado o disposto na
legislação municipal aplicável.
4.9. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes
às multas e/ou indenizações devidas por parte do CONTRATADO.
4.10. É vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE.
5.

Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato

ou motivo superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se
extremamente onerosas, constatando-se deste modo uma quebra do equilíbrio
econômico-financeiro. Os reajustes só poderão ser concedidos quando avaliados
previamente por órgão da Administração responsável pelo contrato e dentro das
normas exigidas pela Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA SÉXTA - DA VIGÊNCIA.
6.

O contrato terá vigência com o início contado a partir de sua assinatura, e o

termino previsto para 03/03/2021.
6.1. O contrato poderá ser prorrogado anualmente, mediante Termo Aditivo até o
limite do inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, por tratar-se de serviços
contínuos e ser houver interesse da contratante.
CLÁUSULA SETIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
7.

Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente

contrato, correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.09.00 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
17.512.058.2.145 - Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE
3.3.9.0.36.00 – Outro Serviço Terceiro – Pessoa Fisica
CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
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Coribe

A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento

contratual não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO.
8.1. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação
de dano eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à
prestação dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
8.2. O CONTRATADO será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
Clientes, decorrentes de omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou
imprudência.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.

Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato,

o CONTRATADO estará sujeito à multa de 1% (um por cento) sobre o valor do
contrato, por dia de atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/1993.
9.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
9.2. O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou
parcial, e/ou das condições previstas no processo originário e neste contrato
sujeitará o CONTRATADO, na forma do disposto no art. 87·da Lei n.º 8.666/1993,
às seguintes penalidades:
9.3. Advertência;
9.3.1. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três
décimos por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
9.3.2. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 0,7% (sete
décimos por cento) sobre o valor de parte do serviço não realizado, por
cada dia sub-seqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
9.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
9.4. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,
realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato,
eventualmente existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
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9.5. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
9.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, a ser concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no subitem anterior.
9.7. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às pessoas
jurídicas ou físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.º 8.666/1993:
9.7.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
9.7.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
credenciamento;
9.7.3. Demonstrem

não

possuir

idoneidade

para

contratar

com

a

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
9.8. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que
seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos que lhes são inerentes.
9.9. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação
ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
9.10. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.

O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou

parcial, na incidência dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em
especial os abaixo descritos:
10.1.

Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos
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seguintes casos:
10.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos,
cláusulas e serviços contratados;
10.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte do CONTRATADO, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
10.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
10.1.4. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do
CONTRATADO com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,
não admitidas no contrato;
10.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste
instrumento, assim como das de seus superiores;
10.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços,
anotadas na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
10.1.7. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas
no processo administrativo a que se refere o contrato;
10.2.

Por rescisão judicial promovida por parte do CONTRATADO, se a

Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
10.2.1. A supressão, por parte da Administração de serviços, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993;
10.2.2. A

suspensão

de

sua

execução,

por

ordem

escrita

da

Administração, por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas

e

contratualmente

imprevistas

desmobilizações

e

mobilizações e outras previstas, assegurado o CONTRATADO, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; e,
10.2.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurado o CONTRATADO o direito de
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optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação.
10.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente, observado o devido
processo legal.
10.4. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes
consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
10.4.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
10.4.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuízos causados à Administração.
10.5. Em caso de rescisão, os tratamentos em curso deverão ser concluídos por parte
do CONTRATADO, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou
administrativa do CONTRATANTE.
10.6. A rescisão não eximirá o CONTRATADO das garantias assumidas em relação
aos serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe
possam ser imputadas.
10.7. O contrato poderá ser reincidido pelo SAAE de Coribe, unilateralmente, em
qualquer momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo,
oriundo de processo licitatório ou concurso público devidamente instaurado,
adjudicado e homologado pelo Gestor.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
11.

O CONTRATANTE obriga-se a:
11.1.

Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste

contrato;
11.2.

Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar,

apontar as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
11.3.

Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,

necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedidas
as áreas onde serão realizados os serviços, objeto deste contrato;
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.
12.

O CONTRATADO obriga-se a:
12.1.

Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo

suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos
solicitados pelo SAAE;
12.2.

Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços

prestados;
12.3.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais

resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
12.4.

Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas

para habilitação e qualificação constantes deste instrumento de contrato.
12.4.1. Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se o
CONTRATADO não incorrer em qualquer inexecução do serviço;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
13.

É vedado o CONTRATADO, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em

parte, os serviços objeto deste Termo de Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO
14.

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por

extrato, no mural do SAAE deste Municipio, em conformidade com a Lei n.º
8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA - FORO
15.

O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município

de Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme,
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vai assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que
produza seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o
que ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições.

Coribe - Bahia, 04 de janeiro de 2021

Max Tulio de Oliveira Ferreira

Lucilio Nonato da Silva

Diretor

RG n.º 08.675.102 - 69 SSP/BA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAA

CPF sob n.º 911.833.405-91

CNPJ: 15.869.563/0001-98

CONTRATADO

CONTRATANTE

Testemunhas:

1ª _____________________________

2ª ____________________________

CPF n.º _______________________

CPF n.º _______________________
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

.

N9 014/2021

____

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE

CELEBRAM

ENTRE

SI

O

SERVIÇO

AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO E O
PROFISSIONAL URLEI DE SANTANA OLIVEIRA.
Termo de contrato que entre si celebram, por um lado O SERVIÇO AUTONOMO DE
AGUA ESGOTO – SAAE, autarquia pública municipal, criado através da Lei n.º 088-A/70
de 29 de maio de 1970, com sede na Rua Luiz Viana Filho, 337, Centro, Coribe - Bahia,
CEP: 47.690-000, registrado no CNPJ sob o n.º 15.869.563/0001-98, neste ato
representado pelo seu Diretor o Sr. Max Tulio de Oliveira Ferreira, brasileiro, casado,
portador do RG n.º 2.132.276 SSP/GO e CPF: 659.831.495-04, residente e domiciliado
na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe – Bahia, doravante denominado
CONTRATANTE, e do outro lado o profissional Sr. Uarlei de Santana Oliveira,
portador do documento de identidade RG n.º 5550446 SSP/GO e inscrito no CPF sob
n.º 038.862.285-76, residente na Rua José D. Pereira, 295, Centro, Coribe – Bahia, CEP:
47.690-000, doravante denominado CONTRATADO, em observância às disposições da
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

DO FUNDAMENTO DO INSTRUMENTO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de profissional para prestação de serviços de manutenção e
monitoramento no Sistema de Abastecimento de Água da sede do Município de
Coribe - Bahia, com base no que dispõe o inciso II, do art. 24, da Lei Federal nº
8666/1993, e alterações posteriores.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. Contratação de profissional para prestação de serviços de manutenção e
monitoramento no Sistema de Abastecimento de Água da sede do Município de
Coribe - Bahia, que serão prestados nas condições estabelecidas neste termo de
contrato:
1.2. Objeto da contratação:
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Item

Destino
Serviços

de

manutenção

Unid.

Quant.

Mês

02

Valor
Unitário

Valor Total

e

monitoramento diário no Sistema
1

operacional de Abastecimento de

1.465,00

2.930,00

Valor Total da Proposta

2.930,00

Água da sede do Município de
Coribe - Bahia

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO
2. O regime de Execução do presente Contrato de prestação de serviços de
empreitada por preço global, sem fornecimento de material.
§ 1º - A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo
SAAE de Coribe, que designará um servidor para anotar, em registro próprio, todas as
ocorrências relacionadas ao contrato e determinar, quando necessário, a regularização
das falhas observadas.
§ 2º - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do
serviço em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
3. Os serviços objeto deste contrato serão executados nas instalações do
CONTATANTE na sede do Município de Coribe, Bahia, com a carga horária de 08horas
diária.
3.1. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos serviços realizados,
através do comparecimento periódico no local dos serviços contratados.
3.2. O CONTRATADO se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
relatórios contendo ocorrências dos serviços ora executados.
3.3. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pelo SAAE de Coribe – Bahia.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
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4. Os serviços serão mensalmente remunerados em contraprestação dos serviços
prestados, o CONTRATANTE pagará o CONTRATADO a importância estimada mensal
de R$ 1.465,00 (um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais), o que perfaz o valor
total de R$ 2.930,00 (dois mil e novecentos e trinta reais) Para o período de 02 meses.
4.1. O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60% que
corresponde ao valor de R$ 1.758,00 refere-se a prestação de serviços será
classificado como pessoal: e 40% que corresponde ao valor de R$ 1.172,00
refere-se a material de consumo.
4.2. É vedado o CONTRATADO cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive
depósitos prévios.
4.3. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária em favor do
CONTRATADO, na conta corrente, agência e banco informados ou em cheque na
Tesouraria da Prefeitura, após a assinatura de recibo, que deverá constar no
corpo o período de competência da prestação dos serviços.
4.3.1. O

CONTRATANTE

não

será

responsabilizado

pelo

atraso

nos

pagamentos que sejam decorrentes da apresentação das faturas ou
outros documentos fora dos prazos estipulados e com vícios formais que
ensejem devolução;
4.4. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das
despesas, será imediatamente informada a CONTRATADA.
4.5. O CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de
acordo com este instrumento de contrato.
4.6. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente.
4.7.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o

limite de que trata o inciso II do art. 24, da Lei n.º 8.666/1993, deverão ser efetuados
no prazo de até 07 (sete) dias úteis, contados da execução dos serviços.

Autarquia Municipal Criada pela lei nº 088-A/70 de 29 de maio de 1970, Rua Luiz Viana Filho, 337 – Centro – CEP: 47.690-000
CNPJ: 15.869.563/0001-98 FONE: 77-3480-2265
CORIBE - BAHIA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UB7CVG3P3PFNYME+5B3GNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Coribe

Terça-feira
12 de Janeiro de 2021
47 - Ano - Nº 2929

4.8. Sobre o valor devido ao CONTRATADO, a Administração do SAAE efetuará a
retenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRRF, quanto ao Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, será observado o disposto na
legislação municipal aplicável.
4.9. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes
às multas e/ou indenizações devidas por parte do CONTRATADO.
4.10. É vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE.
5.

Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato

ou motivo superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se
extremamente onerosas, constatando-se deste modo uma quebra do equilíbrio
econômico-financeiro. Os reajustes só poderão ser concedidos quando avaliados
previamente por órgão da Administração responsável pelo contrato e dentro das
normas exigidas pela Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA SÉXTA - DA VIGÊNCIA.
6.

O contrato terá vigência com o início contado a partir de sua assinatura, e o

termino previsto para 03/03/2021.
6.1. O contrato poderá ser prorrogado anualmente, mediante Termo Aditivo até o
limite do inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, por tratar-se de serviços
contínuos e ser houver interesse da contratante.
CLÁUSULA SETIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
7.

Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente

contrato, correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.09.00 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
17.512.058.2.145 - Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE
3.3.9.0.36.00 – Outro Serviço Terceiro – Pessoa Fisica
CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
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8.

Coribe

A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento

contratual não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO.
8.1. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação
de dano eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à
prestação dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
8.2. O CONTRATADO será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
Clientes, decorrentes de omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou
imprudência.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.

Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato,

o CONTRATADO estará sujeito à multa de 1% (um por cento) sobre o valor do
contrato, por dia de atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/1993.
9.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
9.2. O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou
parcial, e/ou das condições previstas no processo originário e neste contrato
sujeitará o CONTRATADO, na forma do disposto no art. 87·da Lei n.º 8.666/1993,
às seguintes penalidades:
9.3. Advertência;
9.3.1. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três
décimos por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
9.3.2. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 0,7% (sete
décimos por cento) sobre o valor de parte do serviço não realizado, por
cada dia sub-seqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
9.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
9.4. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,
realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato,
eventualmente existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
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9.5. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
9.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, a ser concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no subitem anterior.
9.7. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às pessoas
jurídicas ou físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.º 8.666/1993:
9.7.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
9.7.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
credenciamento;
9.7.3. Demonstrem

não

possuir

idoneidade

para

contratar

com

a

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
9.8. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que
seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos que lhes são inerentes.
9.9. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação
ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
9.10. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.

O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou

parcial, na incidência dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em
especial os abaixo descritos:
10.1.

Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos
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seguintes casos:
10.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos,
cláusulas e serviços contratados;
10.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte do CONTRATADO, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
10.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
10.1.4. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do
CONTRATADO com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,
não admitidas no contrato;
10.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste
instrumento, assim como das de seus superiores;
10.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços,
anotadas na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
10.1.7. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas
no processo administrativo a que se refere o contrato;
10.2.

Por rescisão judicial promovida por parte do CONTRATADO, se a

Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
10.2.1. A supressão, por parte da Administração de serviços, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993;
10.2.2. A

suspensão

de

sua

execução,

por

ordem

escrita

da

Administração, por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas

e

contratualmente

imprevistas

desmobilizações

e

mobilizações e outras previstas, assegurado o CONTRATADO, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; e,
10.2.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurado o CONTRATADO o direito de
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optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação.
10.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente, observado o devido
processo legal.
10.4. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes
consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
10.4.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
10.4.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuízos causados à Administração.
10.5. Em caso de rescisão, os tratamentos em curso deverão ser concluídos por parte
do CONTRATADO, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou
administrativa do CONTRATANTE.
10.6. A rescisão não eximirá o CONTRATADO das garantias assumidas em relação
aos serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe
possam ser imputadas.
10.7. O contrato poderá ser reincidido pelo SAAE de Coribe, unilateralmente, em
qualquer momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo,
oriundo de processo licitatório ou concurso público devidamente instaurado,
adjudicado e homologado pelo Gestor.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
11.

O CONTRATANTE obriga-se a:
11.1.

Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste

contrato;
11.2.

Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar,

apontar as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
11.3.

Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,

necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedidas
as áreas onde serão realizados os serviços, objeto deste contrato;
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.
12.

O CONTRATADO obriga-se a:
12.1.

Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo

suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos
solicitados pelo SAAE;
12.2.

Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços

prestados;
12.3.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais

resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
12.4.

Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas

para habilitação e qualificação constantes deste instrumento de contrato.
12.4.1. Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se o
CONTRATADO não incorrer em qualquer inexecução do serviço;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
13.

É vedado o CONTRATADO, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em

parte, os serviços objeto deste Termo de Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO
14.

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por

extrato, no mural do SAAE deste Municipio, em conformidade com a Lei n.º
8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA - FORO
15.

O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município

de Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme,
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vai assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que
produza seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o
que ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições.

Coribe - Bahia, 04 de janeiro de 2021

Max Tulio de Oliveira Ferreira

Uarlei de Santana Oliveira

Diretor

RG n.º 5550446 SSP/GO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAA

CPF sob n.º 038.862.285-76

CNPJ: 15.869.563/0001-98

CONTRATADO

CONTRATANTE

Testemunhas:

1ª _____________________________

2ª ____________________________

CPF n.º _______________________

CPF n.º _______________________
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

.

N9 015/2021

____

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE

CELEBRAM

ENTRE

SI

O

SERVIÇO

AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO E O
PROFISSIONAL GENIVAL RODRIGUES COUTO.
Termo de contrato que entre si celebram, por um lado O SERVIÇO AUTONOMO DE
AGUA ESGOTO – SAAE, autarquia pública municipal, criado através da Lei n.º 088-A/70
de 29 de maio de 1970, com sede na Rua Luiz Viana Filho, 337, Centro, Coribe - Bahia,
CEP: 47.690-000, registrado no CNPJ sob o n.º 15.869.563/0001-98, neste ato
representado pelo seu Diretor o Sr. Max Tulio de Oliveira Ferreira, brasileiro, casado,
portador do RG n.º 2.132.276 SSP/GO e CPF: 659.831.495-04, residente e domiciliado
na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe – Bahia, doravante denominado
CONTRATANTE, e do outro lado o profissional Sr. Genival Rodrigues Couto,
portador do documento de identidade RG n.º 2.796.208 SSP/BA e inscrito no CPF sob
n.º 039.349.615-50, residente na Rua Principal, s/n, Povoado de Colonia do Formoso,
Interior do Municipio de Coribe – Bahia, CEP: 47.690-000, doravante denominado
CONTRATADO, em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas:

DO FUNDAMENTO DO INSTRUMENTO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de profissional para prestação de serviços de manutenção e
monitoramento no Sistema de Abastecimento de Água do Povoado de Colonia do
Formoso e região no interior do Município de Coribe - Bahia, com base no que dispõe
o inciso II, do art. 24, da Lei Federal nº 8666/1993, e alterações posteriores.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. Contratação de profissional para prestação de serviços de manutenção e
monitoramento no Sistema de Abastecimento de Água do Povoado de Colonia do
Formoso no interior do Município de Coribe - Bahia, que serão prestados nas
condições estabelecidas neste Termo de Contrato:
1.2. Objeto da contratação:
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Item

Destino
Serviços

de

manutenção

Unid.

Quant.

Mês

02

Valor
Unitário

Valor Total

e

monitoramento diário no Sistema
1

operacional de Abastecimento de
Água do Povoado de Colonia do

1.465,00

2.930,00

Valor Total da Proposta

2.930,00

Formoso e região, interior do
Município de Coribe - Bahia

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO
2. O regime de Execução do presente Contrato de prestação de serviços de
empreitada por preço global, sem fornecimento de material.
§ 1º - A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo
SAAE de Coribe, que designará um servidor para anotar, em registro próprio, todas as
ocorrências relacionadas ao contrato e determinar, quando necessário, a regularização
das falhas observadas.
§ 2º - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do
serviço em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
3. Os serviços objeto deste contrato serão executados nas instalações do
CONTATANTE no Povoado de Colonia do Formoso no interior do Município de
Coribe, Bahia, com a carga horária de 08horas diária.
3.1. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos serviços realizados,
através do comparecimento periódico no local dos serviços contratados.
3.2. O CONTRATADO se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
relatórios contendo ocorrências dos serviços ora executados.
3.3. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pelo SAAE de Coribe – Bahia.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
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4. Os serviços serão mensalmente remunerados em contraprestação dos serviços
prestados, o CONTRATANTE pagará o CONTRATADO a importância estimada mensal
de R$ 1.465,00 (um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais), o que perfaz o valor
total de R$ 2.930,00 (dois mil e novecentos e trinta reais) Para o período de 02 meses.
4.1. O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60% que
corresponde ao valor de R$ 1.758,00 refere-se a prestação de serviços será
classificado como pessoal: e 40% que corresponde ao valor de R$ 1.172,00
refere-se a material de consumo.
4.2. É vedado o CONTRATADO cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive
depósitos prévios.
4.3. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária em favor do
CONTRATADO, na conta corrente, agência e banco informados ou em cheque na
Tesouraria da Prefeitura, após a assinatura de recibo, que deverá constar no
corpo o período de competência da prestação dos serviços.
4.3.1. O

CONTRATANTE

não

será

responsabilizado

pelo

atraso

nos

pagamentos que sejam decorrentes da apresentação das faturas ou
outros documentos fora dos prazos estipulados e com vícios formais que
ensejem devolução;
4.4. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das
despesas, será imediatamente informada a CONTRATADA.
4.5. O CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de
acordo com este instrumento de contrato.
4.6. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente.
4.7.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o

limite de que trata o inciso II do art. 24, da Lei n.º 8.666/1993, deverão ser efetuados
no prazo de até 07 (sete) dias úteis, contados da execução dos serviços.
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4.8. Sobre o valor devido ao CONTRATADO, a Administração do SAAE efetuará a
retenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRRF, quanto ao Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, será observado o disposto na
legislação municipal aplicável.
4.9. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes
às multas e/ou indenizações devidas por parte do CONTRATADO.
4.10. É vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE.
5.

Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato

ou motivo superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se
extremamente onerosas, constatando-se deste modo uma quebra do equilíbrio
econômico-financeiro. Os reajustes só poderão ser concedidos quando avaliados
previamente por órgão da Administração responsável pelo contrato e dentro das
normas exigidas pela Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA SÉXTA - DA VIGÊNCIA.
6.

O contrato terá vigência com o início contado a partir de sua assinatura, e o

termino previsto para 03/03/2021.
6.1. O contrato poderá ser prorrogado anualmente, mediante Termo Aditivo até o
limite do inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/1993, por tratar-se de serviços
contínuos e ser houver interesse da contratante.
CLÁUSULA SETIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
7.

Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente

contrato, correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.09.00 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
17.512.058.2.145 - Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE
3.3.9.0.36.00 – Outro Serviço Terceiro – Pessoa Fisica
CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
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Coribe

A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento

contratual não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO.
8.1. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação
de dano eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à
prestação dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
8.2. O CONTRATADO será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
Clientes, decorrentes de omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou
imprudência.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.

Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato,

o CONTRATADO estará sujeito à multa de 1% (um por cento) sobre o valor do
contrato, por dia de atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/1993.
9.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
9.2. O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou
parcial, e/ou das condições previstas no processo originário e neste contrato
sujeitará o CONTRATADO, na forma do disposto no art. 87·da Lei n.º 8.666/1993,
às seguintes penalidades:
9.3. Advertência;
9.3.1. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três
décimos por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
9.3.2. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 0,7% (sete
décimos por cento) sobre o valor de parte do serviço não realizado, por
cada dia sub-seqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
9.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
9.4. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,
realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato,
eventualmente existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
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9.5. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
9.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, a ser concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no subitem anterior.
9.7. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às pessoas
jurídicas ou físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.º 8.666/1993:
9.7.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
9.7.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
credenciamento;
9.7.3. Demonstrem

não

possuir

idoneidade

para

contratar

com

a

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
9.8. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que
seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos que lhes são inerentes.
9.9. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação
ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
9.10. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.

O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou

parcial, na incidência dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em
especial os abaixo descritos:
10.1.

Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos
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seguintes casos:
10.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos,
cláusulas e serviços contratados;
10.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte do CONTRATADO, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
10.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
10.1.4. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do
CONTRATADO com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,
não admitidas no contrato;
10.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste
instrumento, assim como das de seus superiores;
10.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços,
anotadas na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
10.1.7. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas
no processo administrativo a que se refere o contrato;
10.2.

Por rescisão judicial promovida por parte do CONTRATADO, se a

Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
10.2.1. A supressão, por parte da Administração de serviços, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993;
10.2.2. A

suspensão

de

sua

execução,

por

ordem

escrita

da

Administração, por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas

e

contratualmente

imprevistas

desmobilizações

e

mobilizações e outras previstas, assegurado o CONTRATADO, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; e,
10.2.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurado o CONTRATADO o direito de
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optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação.
10.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente, observado o devido
processo legal.
10.4. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes
consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
10.4.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
10.4.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuízos causados à Administração.
10.5. Em caso de rescisão, os tratamentos em curso deverão ser concluídos por parte
do CONTRATADO, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou
administrativa do CONTRATANTE.
10.6. A rescisão não eximirá o CONTRATADO das garantias assumidas em relação
aos serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe
possam ser imputadas.
10.7. O contrato poderá ser reincidido pelo SAAE de Coribe, unilateralmente, em
qualquer momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo,
oriundo de processo licitatório ou concurso público devidamente instaurado,
adjudicado e homologado pelo Gestor.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
11.

O CONTRATANTE obriga-se a:
11.1.

Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste

contrato;
11.2.

Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar,

apontar as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
11.3.

Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,

necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedidas
as áreas onde serão realizados os serviços, objeto deste contrato;
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.
12.

O CONTRATADO obriga-se a:
12.1.

Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo

suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos
solicitados pelo SAAE;
12.2.

Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços

prestados;
12.3.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais

resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
12.4.

Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas

para habilitação e qualificação constantes deste instrumento de contrato.
12.4.1. Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se o
CONTRATADO não incorrer em qualquer inexecução do serviço;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
13.

É vedado o CONTRATADO, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em

parte, os serviços objeto deste Termo de Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO
14.

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por

extrato, no mural do SAAE deste Municipio, em conformidade com a Lei n.º
8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA - FORO
15.

O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município

de Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme,
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vai assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que
produza seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o
que ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições.

Coribe - Bahia, 04 de janeiro de 2021

Max Tulio de Oliveira Ferreira

Genival Rodrigues Couto

Diretor

RG n.º2.796.208 SSP/BA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAA

CPF sob n.º 039.349.615-50

CNPJ: 15.869.563/0001-98

CONTRATADO

CONTRATANTE

Testemunhas:

1ª _____________________________

2ª ____________________________

CPF n.º _______________________

CPF n.º _______________________

Autarquia Municipal Criada pela lei nº 088-A/70 de 29 de maio de 1970, Rua Luiz Viana Filho, 337 – Centro – CEP: 47.690-000
CNPJ: 15.869.563/0001-98 FONE: 77-3480-2265
CORIBE - BAHIA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UB7CVG3P3PFNYME+5B3GNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
12 de Janeiro de 2021
64 - Ano - Nº 2929

Coribe

Autarquia Municipal Criada pela lei nº 088-A/70 de 29 de maio de 1970
Rua Luiz Viana Filho, 337 – Centro – CEP: 47.690-000
CNPJ: 15.869.563/0001-98 FONE: 77-3480-2265
CORIBE – BAHIA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 017/2021
TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
CONTABILIDADE EM GERAL QUE
FAZEM ENTRE SI O SERVIÇO
AUTONOMO DE AGUA ESGOTO –
SAAE DE CORIBE E A EMPRESA DAVI
MATOS RODRIGUES - ME.

Termo de contrato que entre si celebram, por um lado O SERVIÇO AUTONOMO DE
AGUA ESGOTO – SAAE, autarquia pública municipal, criado através da Lei n.º 088-A/70
de 29 de maio de 1970, com sede na Rua Luiz Viana Filho, 337, Centro, Coribe - Bahia,
CEP: 47.690-000, registrado no CNPJ sob o n.º 15.869.563/0001-98, neste ato
representado pelo seu Diretor o Sr. Max Tulio de Oliveira Ferreira, brasileiro, casado,
portador do RG n.º 2.132.276 SSP/GO e CPF: 659.831.495-04, residente e domiciliado
na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe – Bahia, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa Davi Matos Rodrigues - ME, registrada no CNPJ n.º
08.707.026/0001-86, situada na Av. Monsenhor Montalvão, 03, Centro, Coribe - Bahia,
CEP 47.690-000, neste ato representado pelo seu proprietário Davi Matos Rodrigues,
portador da Carteira de Identidade sob o nº. 5.766.481, inscrito no CPF sob o n.º
483.785.005-78, residente e domiciliado na Rua Juscelino Kubitschek, s/n, Centro,
Coribe - Bahia, doravante designada CONTRATADA, em observância às disposições da
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da Inexibilidade de Licitação n.º 005/2021, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.

DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de Empresa Especializada em serviços técnicos de contabilidade geral da
receita e despesas do exercício de 2021, elaboração das prestações de contas para o
TCM/BA no exercício de 2021, atendimento a lei de acesso a informações, assessoria
técnica contábil especializada no treinamento, coordenação e orientação ao pessoal
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da Autarquia, o qual justifica-se a Inexigibilidade de Licitação n.º 005/2021, que se
regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.

O objeto do presente instrumento e a Contratação de Empresa Especializada

em serviços técnicos de contabilidade geral da receita e despesas do exercício de
2021, elaboração das prestações de contas para o TCM/BA no exercício de 2021,
atendimento a lei de acesso a informações, assessoria técnica contábil especializada
no treinamento, coordenação e orientação ao pessoal da Autarquia.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE.
2.

Este instrumento está vinculado ao Processo de Inexigibilidade n.º 005/2021 do

SAAE de Coribe, de 04 de janeiro de 2021, do qual é parte integrante.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
3.

A presente contratação fundamenta-se no inciso II do art. 25, da Lei n.º

8.666/1993, pelo instituto da inexigibilidade de licitação.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.

A prestação dos serviços serão realizados nas instalações do CONTRATANTE,

na sede do SAAE de Coribe - Bahia e na sede da empresa e quando solicitado em
local indicado pela CONTRATADA ou pela CONTRATANTE.
5.

Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pela equipe de

funcionários e Contadores que fazem parte da empresa, bem como pelos sócios da
empresa, ou que façam parte do quadro de colaboradores/contratados da empresa.
6.

A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo

CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados,
através de verificação da documentação.
7.

A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,

documentos, justificativas e quaisquer outros documentos pertinentes segundo as
normas de regulamentação vigentes.
8.

A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um

representante do CONTRATANTE, designado pelo Diretor do SAAE de Coribe – Bahia.
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9.

A Diretoria do SAAE, possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita, toda a

documentação tratada pela CONTRATADA, bem como a documentação contábil e
fiscal pertinente a este contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.

Os serviços serão remunerados mensalmente em contraprestação dos serviços

prestados, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a importância de R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais), mensal, perfazendo o valor global do contrato em R$
54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
10.1. O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como:
60% que corresponde ao valor de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais),
refere-se a prestação de serviço será classificado como pessoal; e 40% que
correspondente ao valor de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) refere-se a
material de consumo.
11.

É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes, colaboradores

e/ou fornecedor, qualquer importância a título de taxas, honorários ou serviços
prestados, inclusive depósitos prévios.
12.

Os pagamentos serão efetuados mediante autorização de debito em favor da

CONTRATADA, na conta corrente, agência e banco informados, após a assinatura de
recibo, que deverá constar no corpo o período de competência da prestação dos
serviços.
13.

Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das

despesas, será imediatamente informado a CONTRATADA.
14.

O CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a

remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de acordo
com este contrato ou processo de inexigibilidade.
15.

O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições

prescritas, em 10 (dez) dias úteis do mês subsequente.
16.

Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Diretoria efetuará a retenção do

Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRRF, quanto ao Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN, será observado o disposto na legislação municipal
aplicável.
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17.

A Diretoria deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às

multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
18.

É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos

decorrentes do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE.
19.

Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato

ou motivo superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se
extremamente onerosas, constatando-se deste modo uma quebra do equilíbrio
econômico-financeiro. Os reajustes só poderão ser concedidos quando avaliados
previamente por órgão da Administração responsável pelo contrato e dentro das
normas exigidas pela Lei n.º 8.666/1993 e alterações
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA.
20.

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 04/01/2021,

com o término preestabelecido para o dia 31/12/2021.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente
contrato, correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.09.00 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
17.512.058.2.145 - Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE
3.3.9.0.35.00 – Serviços de Consultoria
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
22.

A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento

contratual não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
23.

A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação

de dano eventual de instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à
prestação dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
24.

A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados
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decorrentes de omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou imprudência.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
25.

Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, a

CONTRATADA estará sujeito à multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato,
por dia de atraso, aplicada na forma prevista no art. 86 da Lei n.º 8.666/1993.
25.1.

A multa acima não impede que a Diretoria rescinda unilateralmente o

contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
26.

O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total

ou parcial, e/ou das condições previstas no processo originário e neste contrato
sujeitará a CONTRATADA, na forma do disposto no art. 87·da Lei n.º 8.666/1993, às
seguintes penalidades:
26.1.

Advertência;

26.2.

Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três

décimos por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
26.3.

Em caso de inexecução total, multa compensatória de 0,7% (sete

décimos por cento) sobre o valor de parte do serviço não realizado, por cada
dia subsequente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
26.4.

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com o SAAE de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
27. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço,
realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato,
eventualmente existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
28. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
28.1.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
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penalidade, a ser concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Diretoria
do SAAE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no subitem anterior.
29.

As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e

impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com o SAAE poderão também ser aplicadas às pessoas jurídicas ou físicas que, em
razão dos contratos regidos pela Lei n.º 8.666/1993:
29.1.

Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
29.2.

Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do

credenciamento;
29.3.

Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o SAAE em

virtude de atos ilícitos praticados.
30.

As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que

seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos
que lhes são inerentes.
31.

A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE é

de competência exclusiva da Diretoria, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
32.

O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou

parcial, na incidência dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em
especial os abaixo descritos:
32.1.

Determinado por ato unilateral e motivado do SAAE, nos seguintes

casos:
32.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos,
cláusulas e serviços contratados;
32.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa
causa e prévia comunicação à Diretoria;
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32.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
32.1.4. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,
não admitidas no contrato;
32.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste
instrumento, assim como das de seus superiores;
32.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços,
anotadas na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
32.1.7. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas
no processo administrativo a que se refere o contrato;
32.2.

Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de

inexigibilidade, desde que haja conveniência para a Diretoria e não prejudique
direta ou indiretamente o SAAE de Coribe, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias;
32.2.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na
prestação de seus serviços, a CONTRATADA não poderá solicitar a
rescisão, enquanto não concluído o processo de apuração.
32.3.

Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a

Diretoria incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
32.3.1. A supressão, por parte do SAAE de serviços, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993;
32.3.2. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Diretoria, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas

suspensões

que

totalizem

o

mesmo

prazo,

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas

e

contratualmente

imprevistas

desmobilizações

e
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mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; e,
32.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
pelo SAAE decorrentes de serviços, ou parcelas destes, recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação.
33.

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização

escrita e fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo
legal.
34.

A rescisão unilateral por ato da Diretoria acarreta as seguintes consequências,

sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
34.1.

Execução da garantia contratual, para ressarcimento ao SAAE, e dos

valores das multas e indenizações a ela devidos;
34.2.

Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos

prejuízos causados ao SAAE.
35.

Em caso de rescisão, os serviços em curso deverão ser concluídos por parte da

CONTRATADA, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou administrativa do
CONTRATANTE.
36.

A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos

serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
37.

O CONTRATANTE obriga-se a:
37.1.

Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste

contrato;
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37.2.

Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar,

apontar as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
37.3.

Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,

necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedidas
as áreas onde poderão realizados os serviços, objeto deste contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
38.

A CONTRATADA obriga-se a:
38.1.

Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo

suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos
solicitados pela Diretoria;
38.2.

Relatar à Diretoria toda e qualquer irregularidade nos serviços

prestados;
38.3.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais

resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
38.4.

Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas

para habilitação e qualificação constantes do processo de inexigibilidade.
38.4.1. Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a
CONTRATADA não incorrer em qualquer inexecução do serviço;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
39.

Não é possível a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, parte dos

serviços objeto deste Termo de Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO
40.

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por

extrato, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO
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41.

O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município

de Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme,
vai assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que
produza seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o
que ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 04 de janeiro de 2021.

Max Tulio de Oliveira Ferreira

Davi Matos Rodrigues - ME

Diretor

proprietário

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Davi Matos Rodrigues

15.869.563/0001-98

CNPJ N.º 08.707.026/0001-86

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

_______________________________
CPF n.º

________________________________
CPF n.º
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 018/2021
TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS
DE
NATUREZA
JURIDICA E ADMINISTRAIVA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O SAAE –
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO E A ADVOGADA BRENA
ALVES SILVA.

Termo de contrato que entre si celebram, por um lado O SERVIÇO AUTONOMO DE
AGUA ESGOTO – SAAE, autarquia pública municipal, criado através da Lei n.º 088-A/70
de 29 de maio de 1970, com sede na Rua Luiz Viana Filho, 337, Centro, Coribe - Bahia,
CEP: 47.690-000, registrado no CNPJ sob o n.º 15.869.563/0001-98, neste ato
representado pelo seu Diretor o Sr. Max Tulio de Oliveira Ferreira, brasileiro, casado,
portador do RG n.º 2.132.276 SSP/GO e CPF: 659.831.495-04, residente e domiciliado
na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe – Bahia, doravante denominado
CONTRATANTE; e do outro lado a advogada Brena Alves Silva, inscrito na OAB/BA
n.º 14434958, inscrita no CPF sob n.º 029.639.025-90 e RG n.º 5980117 SSP/GO,
residente e domiciliado na Rua Cleriston Andrade, s/n, Centro, Coribe – Bahia, CEP:
47.690-000, doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o que consta no
Processo Administrativo n.º 012/2020 e em observância às disposições da Lei n.º
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente da Inexigibilidade de Licitação n.º 004/2021, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.

DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
prestação de serviços especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica Local em
Direito Público de caráter técnico-especializado, por parte da CONTRATADA, ao SAAE
de Coribe, objetivando, inclusive, a promoção da representação judicial e a execução
de atividades jurídica tributária e Previdenciária, o qual se justifica-se a Inexigibilidade
de Licitação nº 004/2021, com base no que dispõe o inciso II, do art. 25, da Lei Federal
nº 8666/1993, e alterações posteriores.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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1. A finalidade deste Contrato é a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria
Jurídica Local em Direito Público de caráter técnico-especializado, por parte da
CONTRATADA, ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, objetivando,
inclusive, a promoção da representação judicial e a execução de atividade jurídica
tributária e previdenciária.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE.
2. Este instrumento está vinculado ao Processo de Inexigibilidade n.º 004/2021 do
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto – SAAE, do Municipio de Coribe, de 04 de janeiro
de 2021, do qual é parte integrante deste instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
3.

A presente contratação fundamenta-se no inciso II do art. 25, da Lei n.º

8.666/1993, pelo instituto da inexigibilidade de licitação.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.

O presente contrato será executado da seguinte forma:

I - Por parte da CONTRATADA, através da prestação de serviços de consultoria e
assessoria jurídica local em Direito Público ao SAAE de Coribe, inclusa a sua
representação em processos judiciais e administrativos nessas searas.
II - Por parte do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE, através do cumprimento
das Cláusulas e obrigações do presente Contrato, especialmente no tocante ao
pagamento do preço ajustado e fornecimento tempestivo das informações e
documentos necessários ao cumprimento do acordo.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.

Os serviços serão remunerados mensalmente em contraprestação dos serviços

prestados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a importância de R$ 3.280,00
(três mil e duzentos e oitenta reais) mensais, perfazendo o valor global do contrato
em R$ 39.360,00 (trinta e nove mil e trezentos e sessenta reais).
5.1.

O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60%
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que corresponde ao valor de R$ 23.616,00 (vinte e três mil e seiscentos e dezesseis
reais), refere-se a prestação de serviço será classificado como pessoal; e 40% que
correspondente ao valor de R$ 15.744,00 (quinze mil e setecentos e quarenta e
quatro reais) refere-se a material de consumo.
5.2.

O valor total deste contrato deverá ser tratado como forma de determinar

a base de cálculo para aplicação de penalidades previstas neste contrato;
5.3.

O valor deste contrato não poderá servir de base rígida para a apresentação

da Nota Fiscal/Fatura Mensal/Recibo, já que o total de gastos do mês dependerá
do pleno atendimento as demandas do respectivo período.
5.4.

É vedado o CONTRATADO cobrar diretamente do Serviço Autônomo de

Agua e Esgoto – SAAE de Coribe, colaboradores e/ou fornecedor, qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos
prévios.
5.5. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária em favor do
CONTRATADO, na conta corrente, agência e banco informados ou em cheque na
Tesouraria do SAAE de Coribe, após a assinatura de recibo, que deverá constar no
corpo o período de competência da prestação dos serviços.
5.6.

O CONTRATANTE não será responsabilizado pelo atraso nos pagamentos

que sejam decorrentes da apresentação das faturas ou outros documentos fora
dos prazos estipulados e com vícios formais que ensejem devolução;
5.7. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das
despesas, será imediatamente informado o CONTRATADO.
5.8. O CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de acordo
com este contrato ou processo de inexigibilidade n.º 004/2021.
5.9.

O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas

condições prescritas, em até 08 (oito) dias úteis do mês subsequente.
5.10. Sobre o valor devido o CONTRATADO, a Administração do SAAE efetuará a
retenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRRF, quanto ao Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, será observado o disposto na legislação
municipal aplicável.
5.11.

A Administração do SAAE deduzirá do montante a ser pago os valores

correspondentes às multas e/ou indenizações devidas por parte do CONTRATADO.
5.12. É vedado o CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE.
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6.1 Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato
ou motivo superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se
extremamente onerosas, constatando-se deste modo uma quebra do equilíbrio
econômico-financeiro. Os reajustes só poderão ser concedidos quando avaliados
previamente por órgão da Administração responsável pelo contrato e dentro das
normas exigidas pela Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA.
7.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 04/01/2021,
com o término preestabelecido para o dia 31/12/2021.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
8.1. As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta de
dotação orçamentária específica constante no Orçamento do SAAE, conforme abaixo
descrito, cujo empenho deverá ser efetuado no valor anual deste contrato.
02.09.00 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
17.512.058.2.145 - Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE
3.3.9.0.35.00.00 - Serviços de Consultoria
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1. São obrigações decorrentes do presente contrato as seguintes:
I - DO CONTRATADO
a) Exercer o assessoramento e a consultoria jurídica nos assuntos do interesse
do SAAE de Coribe, relativos ao Direito Público, indicando às autoridades
competentes as providências necessárias à aplicação da legislação vigente.
b) Exercer a representação do SAAE em processos judiciais e administrativos
locais, praticando todos os atos necessários à defesa dos interesses do SAAE de
Coribe, Bahia;
c)

Elaborar e/ou examinar, prévia e conclusivamente, anteprojetos de leis,

decretos, portarias e outros atos normativos de interesse do SAAE de Coribe;
d) Emitir parecer nos processos administrativos que lhes forem encaminhados,
sugerindo providências cabíveis;
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e) Examinar decisões, judiciais e administrativas e orientar as autoridades do
SAAE de Coribe quanto ao seu cumprimento;
f) Exercer outras atividades correlatas.
II – DO SAAE:
a) Pagar as despesas inerentes ao Contrato.
b) Possibilitar o CONTRATADO a elaboração de pareceres, relatórios, medidas
judiciais e administrativas, apresentando e concedendo, em tempo hábil, todos os
fatos, dados e documentos que se mostrem necessários, respondendo por sua
autenticidade.
c) Solicitar as consultas inerentes ao cumprimento deste termo de contrato,
em tempo hábil, através de contato verbal ou através de meios hábeis, tais como
telefone, fax, correspondência postal, etc.
Parágrafo Primeiro. É obrigação comum a ambas as partes cumprir os prazos
avençados neste documento.
Parágrafo Segundo. Pelo não cumprimento de qualquer das Cláusulas
contidas neste Contrato, será aplicado o disposto na Lei nº 8.666/93, com suas
alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10. O presente contrato poderá ser rescindido nos casos de inexecução total ou
parcial, na incidência dos motivos enumerados no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993, em
especial os abaixo descritos:
10.1.

Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos

seguintes casos:
10.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos,
cláusulas e serviços contratados;
10.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte do CONTRATADO, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração do SAAE;
10.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
10.1.4. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do
CONTRATADO com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,
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não admitidas no contrato;
10.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste
instrumento, assim como das de seus superiores;
10.0.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços,
anotadas na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
10.1.7. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas
no processo administrativo a que se refere o contrato;

10.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de
inexigibilidade, desde que haja conveniência para a Diretoria e não prejudique
direta ou indiretamente o SAAE de Coribe, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias;
10.2.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na
prestação de seus serviços, o CONTRATADO não poderá solicitar a
rescisão, enquanto não concluído o processo de apuração.
10.3. Por rescisão judicial promovida por parte do CONTRATADO, se a
Administração do SAAE incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
10.3.1. A supressão, por parte da Administração do SAAE de serviços,
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite
permitido no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993;
10.3.2. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações
pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado o CONTRATADO, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; e,
10.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
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pela Administração decorrentes de serviços, ou parcelas destes,
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado o CONTRATADO o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até
que seja normalizada a situação.
10.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo
legal.
10.5. A rescisão unilateral por ato da Administração do SAAE acarreta as seguintes
consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
10.5.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração
do SAAE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
10.5.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração do SAAE.
10.6. Em caso de rescisão, os serviços em curso deverão ser concluídos por parte do
CONTRATADO, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou administrativa do
CONTRATANTE.
10.7. A rescisão não eximirá o CONTRATADO das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - MULTA E PENALIDADE
10.1.

O descumprimento de quaisquer cláusulas deste Contrato, sujeitará ao

pagamento, por parte do Contratado, de multa de 20% (vinte por cento) do valor
mensal previstos na Cláusula Quarta, ficando ainda, o CONTRATADO sujeito a todas as
penalidades estipuladas nos Artigos 81 a 88 da Lei n.° 8.666/93 de 22 junho de 1993,
se por qualquer meio ou motivo, justificadamente ou não, direta e indiretamente, vier
a dar causa a qualquer daqueles eventos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PUBLICAÇÃO
10.2. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993 e alterações;
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
10.3. Fica eleito, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o
foro da Comarca do Município de Coribe, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer
dúvidas inerentes a este termo.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme,
vai assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que
produza seus efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o
que ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições.
Coribe, Bahia, 04 de janeiro de 2021.

Max Tulio de Oliveira Ferreira

Brena Alves Silva

Diretor

Advogada

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RG n.º 5980117 SSP/GO

15.869.563/0001-98

CPF: n.º 029.639.025-90

CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas:

_________________________________

_______________________________

CPF:

CPF:
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