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ESTADO DA BAHIA
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 027/2022

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE CORIBE –
BAHIA, E A SRA. MÉRCIA TAINÃ
BARROS FERREIRA.
Pelo presente intrumento, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado
da Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira
Mesquita, brasileira, portadora do RG n.º 1377718948 SSP/BA e CPF n.º 021.282.225-08,
com endereço profissional na sede deste Município, doravante denominado
CONTRATANTE, e a Profissional de Assistência Social a Senhora Mércia Tainã
Barros Ferreira Alves, Assistente Social, inscrita no CPF 826.274.955-34 e
documento de identidade n.º 08.099.428-87 SSP/BA, CRESS Nº 26472, residente na
Rua Independência, s/n, centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000, doravante designada
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º
013/2022, e em conformidade com 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 004/2022 e Credenciamento n.º 001/2022, 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 para
prestação de serviços de Assistente Social, no Centro de Apoio Psicossocial – CAPS,
na sede do Municipio de Coribe –Bahia, o qual justifica-se a Inexigibilidade de
Licitação n.º 004/2021, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições
descritas no presente:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições
especificadas neste instrumento de contrato administrativo, por intermédio da
profissional a prestação de serviços de Assistente Social, no Centro de Apoio
Psicossocial – CAPS na sede do Município de Coribe - Bahia.
1.2.

O objeto do presente contrato provém da Inexigibilidade de Licitação n.º
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004/2022 e Credenciamento n.º 001/2022 para contratação de pessoal em caráter
temporário e excepcional, nos termos das legislações aplicáveis, para suprir vagas
visando o atendimento das demandas do Município de Coribe, dentre as quais a função
objeto mencionada na clausula anterior, em atendimento a respectiva vaga, carga
horária de trabalho, salário base e pelos requisitos de habilitação para o cargo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Edital de Credenciamento n.° 001/2022 do
Município de Coribe, Bahia, de 24 de janeiro de 2022; e suas respectivas retificações e
ao Processo Administrativo n.º 006/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1. A presente contratação fundamenta-se no Processo Administrativo n.º 015/2022,
e em conformidade com a Lei n.º 8.666/93, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Inexigibilidade de Licitação n.° 006/2022 de 01 de fevereiro de
2022, bem como à legislação correlata.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nas instalações do CONTRATANTE,
como Assistente Social, no Centro de Apoio Psicossocial – CAPS na sede do
Município de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte
da profissional ora CONTRATADA com serviços de Coordenadora, no Centro de
Apoio Psicossocial – CAPS, com a carga horaria de 40 horas semanais.
4.3. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos serviços realizados,
através do comparecimento diário.
4.4. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo
CONTRATANTE, documentos, justificativas e quaisquer outros documentos
pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.5.
A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Saúde.
4.6.

A Secretaria Municipal de Saúde possuirá o poder de vistoriar, de forma
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irrestrita, toda a documentação nosológica do munícipe, bem como a documentação
contábil e fiscal pertinente a este contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA para o presente contrato, a
importância mensal de R$ 2.330,00 (dois mil trezentos e trinta reais), que perfaz o
valor total de R$ 25.630,00 (vinte e cinco mil seiscentos e trinta reais).
5.1.1 O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como:
600% que corresponde ao valor de R$ 20.504,00 (vinte mil quinhentos e quatro
reais) refere-se a prestação de serviços será classificado como pessoal: e 40%
que corresponde ao valor de R$ 5.126,00 (cinco mil cento e vinte e seis reais)
refere-se a material de consumo.
5.2. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
evolução da despesa no período citado, bem 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 a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos
prévios.
5.5. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária em favor da
CONTRATADA, 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.
5.5.1. 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;
5.6. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das
despesas, será imediatamente informada a CONTRATADA.
5.7.

O CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
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remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de acordo com
este contrato ou Processo de Administrativo n.° 013/2022.
5.8. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
5.9. 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, poderão ser efetuados no prazo
de até 07 (sete) dias úteis, contados da execução dos serviços.
5.10. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração 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 deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes
às multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.12. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
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. A vigência contrato será até 31 de dezembro de 2022, com início a partir da
assinatura deste termo de contrato.
7.2. O contrato poderá ser prorrogado desde que observadas às disposições do art. 57
da Lei n.º 8.666/1993 e alterações, por tratar-se de serviços continuo e se houver
interesse do contratante.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2290 – Gestão das Ações do CAPS
3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 e 02
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações
orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual
não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2. 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.
9.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados
aos colaboradores e a população em geral decorrente de negligência ou imprudência.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1. 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.
10.1.1.A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2. 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:
10.2.1.Advertência;
10.2.2.Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três
décimos por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3.Em caso de inexecução total, multa compensatória de 0,7% (sete
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décimos por cento) sobre o valor de parte do serviço não realizado, por
cada dia subseqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
10.2.4.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
10.3. 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.
10.4. 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.
10.4.1.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 a
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior.
10.5. As sanções de suspensão temporária 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:
10.6. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.7. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos dos serviços
contratado;
10.8. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.9. 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.
10.10. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
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Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Saúde,
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.
10.11. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. 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:
11.2. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes
casos:
11.2.1.Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e
serviços contratados;
11.2.2.Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa causa
e prévia comunicação à Administração;
11.2.3.Atraso injustificado no início dos serviços;
11.2.4.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;
11.2.5.Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento,
assim como das de seus superiores;
11.2.6.Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na
forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.2.7.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;
11.3. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de
credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração e não prejudique
direta ou indiretamente a saúde dos munícipes de Coribe, com antecedência mínima de
30 (trinta) dias;
11.3.1.Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de seus
serviços, a CONTRATADA não poderá solicitar a rescisão, enquanto
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não concluído o processo de apuração.
11.4. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a
Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.4.1.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;
11.4.2.A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por
prazo superior a 90 (noventa) 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 a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar
pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação; e,
11.4.3.O atraso superior a 120 (cento e vinte) 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 a CONTRATADA o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação.
11.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
11.6. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes
conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.7. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.8. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.9. Em caso de rescisão, os tratamentos em curso deverão ser concluídos por parte
da CONTRATADA, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou
administrativa do CONTRATANTE.
11.10. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação
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aos serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.11. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, 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 SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
12.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
12.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste
contrato;
12.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar,
apontar as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
12.1.3 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;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
13.1.

A CONTRATADA obriga-se a:
12.1.4 Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
acréscimos solicitados pela Administração;
12.1.5 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
12.1.6 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e
fiscais resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação
aplicável; e,
12.1.7 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas
para habilitação e qualificação constantes do processo seletivo
simplificado.
12.1.8 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA
não incorrer em qualquer inexecução do serviço;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
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14.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em
parte, os serviços objeto deste Termo de Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
16.1
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.
16.2
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de
Contrato, em 02 (duas) 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, 01 de fevereiro de 2022.

Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Mércia Tainã Barros Ferreira Alves
Pessoa Física
CPF nº. 826.274.955-34
CONTRATADA

R

Testemunhas:
Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este contrato se encontra examinado e aprovado
por esta assessoria jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
íd

__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua , Juscelino Kubitscheck, 280 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 14.898.780/0001-43

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HZ4AZ7UATJUWYB8465BMPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

10

Terça-feira
8 de Março de 2022
51 - Ano - Nº 3534

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 028/2022

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM
ENTRE
SI
O
FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORIBE BAHIA E A SRA. CAMILA MENDES
SANTOS.
Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado
da Bahia, legalmente representada pela senhora Secretária de Saúde Gardênia Ferreira
Mesquita, brasileira, portadora do RG n.º 1377718948 SSP/BA e CPF n.º 021.282.225-08,
com endereço profissional na sede deste Município, doravante denominado
CONTRATANTE e do outro lado a Sra. Camila Mendes Santos, portadora do CPF n.º
055.809.175-03 e RG n.º 1653710217 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua
Pernambuco, s/nº, Bairro Novo Horizonte, Coribe-BA, CEP 47.690-000, tendo em vista o
que consta no Processo Administrativo n.º 014/2022 e em observância às disposições da
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Municipal n.º 718, de 18 de
março de 2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, resolvem celebrar
o presente Termo de Contrato, decorrente do Credenciamento n.º 001/2022 e do processo
de Inexigibilidade de Licitação n.° 005/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de recepcionista, na Unidade
Básica de Saúde: Francisco Vigário da Rocha, sede do Município destinados ao
atendimento dos munícipes pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, o qual
justifica-se o processo de Inexigibilidade de licitação n.° 005/2022 e Credenciamento n.º
001/2022, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no
presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio dos profissionais para apoio a secretária de saúde
definidos por meio do Edital de Credenciamento n.º 001/2022 para a Credenciamento de
pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços em caráter complementar e
auxiliares de Recepcionista pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Coribe Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 001/2022 e ao Processo de
Inexigibilidade de Licitação n.°. 005/2022 do Município de Coribe, Bahia, de 01 de
fevereiro de 2022, do qual é parte integrante com se aqui estivesse transcrito.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1.

A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718, de 18 de março de
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2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março de 2021, à Lei n.º 8.078/1990 Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações da
Complementar n.º 147/2014, Lei Complementar n.º 155/2016, e subsidiariamente à Lei n.º
8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nas instalações do CONTRATANTE, na
Secretaria Municipal de Saúde, e em conformidade com os serviços Credenciados na
Unidade Básica de Saúde: Francisco Vigário da Rocha, localizada na sede do Município de
Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional carga horária 40
(quarenta) horas semanais.
4.3. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados,
através do comparecimento periódico, a fim de examinar a documentação dos pacientes.
4.4. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
documentos médico-legais, justificativas para exames e quaisquer outros documentos
pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.5. Os tratamentos não cobertos pelo Município, não se incluem na presente
contratação.
4.5.1. Caso solicitado, a CONTRATADA obriga-se a advertir o paciente ou seu
responsável de que suportará os pagamentos decorrentes de exame, procedimento,
material e afins.
4.6. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Saúde.
4.7. A Secretaria Municipal de Saúde possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita,
toda a documentação nosológica do munícipe, bem como a documentação contábil e fiscal
pertinente a este contrato.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará o CONTRATADO para o presente contrato, a
importância estimada mensal de R$ 1.527,20 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e
vinte centavos), que perfaz o valor estimado total de R$ 16.799,20 (dezesseis mil
setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos).
5.1.1 O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60%
que corresponde ao valor de R$ 10.079,52 (dez mil e setenta e nove reais e
cinquenta e dois centavos) refere-se a prestação de serviços será classificado como
pessoal: e 40% que corresponde ao valor de R$ 6.719,68 (seis mil setecentos e
dezenove reais e sessenta e oito centavos) refere-se a material de consumo.
5.2. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
evolução da despesa no período citado, bem 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
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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. O profissional contratado não fará jus ao décimo terceiro salário e às férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, considerando tratar-se de contratação
temporária pela administração pública.
5.5. A CONTRATADA obriga-se e compromete-se a realizar na quantidade máxima
estimada por procedimentos por mês, em conformidade com a planilha abaixo. A
distribuição das datas para realização dos serviços é de responsabilidade da Secretaria
Municipal da Saúde, que através do planejamento da instituição determinará as datas dos
atendimentos e providenciará agendar os pacientes.
Unid.

Quant.
Estimada
mês

Valor
Unitário

Valor Total

mês

11

1.100,00

12.100,00

hora

60

7,12

427,20

Valor Total - Estimado - Mensal

1.527,20

Valor total Global - Estimado 11 (onze) meses

16.799,20

Serviços
Atendimento em regime de trabalho
de 40horas semanais, na Unidade
Básica de Saúde Francisco Vigário
da Rocha, na sede do Município de
Coribe.
Atendimento em regime de hora
técnica adicional mensal, na Unidade
Básica de Saúde Francisco Vigário
da Rocha, na sede do Município de
Coribe.

5.6. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.7. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária em favor da
CONTRATADA, 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.
5.7.1. 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;
5.8. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
5.9. 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 de Licitação n.° 005/2022.
5.10. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente.
5.11. 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
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07 (sete) dias úteis, contados da execução dos serviços.
5.12. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração 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.
5.13. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.14. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
6.1.

Os valores decorrentes deste contrato serão fixos e irreajustáveis

7. DA VIGÊNCIA.
7.1. A vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2022, a partir da assinatura
deste instrumento de contrato.
7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.303.032.2068 – Gestão das Ações das Equipes de Saúde da Familia-PSF
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 02 e 14
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2. 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.
9.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
pacientes, decorrentes de omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou
imprudência.
10. DAS SANÇÕES
10.1. 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.
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10.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2. 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:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos
por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3. 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;
10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
10.3. 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.
10.4. 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.
10.4.1. 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 a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior.
10.5. 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:
10.6. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.7. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do credenciamento;
10.8. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.9. 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.
10.10. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Saúde,
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.
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10.11. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
11. DA RESCISÃO
11.1. 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:
11.2. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes casos:
11.2.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e serviços
contratados;
11.2.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa causa e
prévia comunicação à Administração;
11.2.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
11.2.4. 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;
11.2.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento, assim como
das de seus superiores;
11.2.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na
forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.2.7. 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;
11.3. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de credenciamento,
desde que haja conveniência para a Administração e não prejudique direta ou
indiretamente a saúde dos munícipes de Coribe, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias;
11.3.1. 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.
11.4. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a Administração
incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.4.1. 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;
11.4.2. 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 a CONTRATADA, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que
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seja normalizada a situação; e,
11.4.3. 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 a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
11.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
11.6. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.6.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.6.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.7. Em caso de rescisão, os tratamentos em curso deverão ser concluídos por parte da
CONTRATADA, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou administrativa do
CONTRATANTE.
11.8. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.9. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, unilateralmente, em qualquer
momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo, oriundo de Processo
Seletivo Simplificado ou Concurso Público devidamente instaurado, adjudicado e
homologado pelo Gestor.
12. 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, nos termos do art. 65, §1º, da Lei n.º
8.666/1993.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
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14.1.

A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dos serviços dentro dos padrões quantitativo e
qualitativo suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
acréscimos solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento.
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Reparar ou indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, em
virtude de culpa ou dolo, decorrentes da execução deste Contrato, de sua
responsabilidade ou de seus prepostos, desde que sobrevenha prejuízo para a
Contratante ou terceiros, o que propiciará o desconto do valor correspondente no
faturamento, a critério da Contratante, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis;
14.1.7 Qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços contratados, ainda
que resultante de caso fortuito, mesmo ocorrido na via pública, bem como as
indenizações que possam vir a ser devidas a si, a seus empregados ou a terceiros,
em decorrência da execução do presente Contrato;
14.1.8 Prestar os serviços com execução e supervisão de forma adequada de forma
permanente para a obter uma operação correta e eficiente, realizando os serviços de
forma meticulosa e constante;
14.1.9 Executar os serviços objeto deste Contrato utilizando mão-de-obra própria,
atendendo ao quantitativo mínimo de um funcionário demandado conforme
definido no Termo de Referência por cada um dos itens;
14.1.10
A CONTRATADA deverá garantir ainda que os trabalhos não
sofram interrupções e/ou paralisações em caso de faltas, folgas e férias de seus
empregados, devendo apresentar outro profissional de mesmo nível ou superior, em
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
14.1.11
A empresa contratada deverá informar, registrar, credenciar, pagar
ou arcar com quaisquer demandas legais pertinentes aos órgãos competentes de
quaisquer das esferas de governo, referente a prestação dos serviços objeto da
Contratação.

14.1.12

RECEPCIONISTA

CBO: CBO compatível é o de n.º 4121-10- (Recepcionista);
Qualificação mínima: Certificação do Ensino Médio;
Descrição Sumária: Elaborar, digitar e editorar documentos, com a finalidade de
auxiliar no serviço burocrático e manter a organização dos setor. Cabe aos
recepcionistas:
14.1.12.1

Digitar, registrar e transcrever dados e informações;
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14.1.12.2

Elaborar documentos;

14.1.12.3
Operar computadores e impressoras, atendendo as necessidades do setor no
qual está inserido;
14.1.12.4
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) 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, 01 de fevereiro de 2022.

Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Camila Mendes Santos
Pessoa Física
CPF N.º 055.809.175-03
CONTRATADA

Testemunhas:

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87
Este contrato se encontra examinado e aprovado
por esta Procuradora jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 029/2022

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE CORIBE –
BAHIA, E A SRA. PRISCILLA ALVES
DA TRINDADE.
Pelo presente intrumento, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado
da Bahia, legalmente representada pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira
Mesquita, brasileira, portadora do RG n.º 1377718948 SSP/BA e CPF n.º 021.282.225-08,
com endereço profissional na sede deste Município, doravante denominado
CONTRATANTE, e a Profissional de Assistência Social a Senhora Priscilla Alves da
Trindade, Assistente Social, inscrita no CPF sob n.º 030.387.305-13 e documento de
identidade n.º 1388628422 SSP/BA, CRESS Nº 23887, residente na Rua Cleriston
Andrade, s/n, centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000, doravante designada
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º
015/2022, e em conformidade com 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 006/2022 e Credenciamento n.º 001/2022, 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 para
prestação de serviços de Coordenadora, no Centro de Apoio Psicossocial – CAPS, na
sede do Municipio de Coribe –Bahia, o qual justifica-se a Inexigibilidade de Licitação
n.º 006/2022, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no
presente:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições
especificadas neste instrumento de contrato administrativo, por intermédio da
profissional a prestação de serviços de coordenadora, no Centro de Apoio Psicossocial
– CAPS na sede do Município de Coribe - Bahia.
1.2.

O objeto do presente contrato provém da Inexigibilidade de Licitação n.º
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006/2022 e Credenciamento n.º 001/2022 para contratação de pessoal em caráter
temporário e excepcional, nos termos das legislações aplicáveis, para suprir vagas
visando o atendimento das demandas do Município de Coribe, dentre as quais a função
objeto mencionada na clausula anterior, em atendimento a respectiva vaga, carga
horária de trabalho, salário base e pelos requisitos de habilitação para o cargo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Edital de Credenciamento n.° 001/2022 do
Município de Coribe, Bahia, de 24 de janeiro de 2022; e suas respectivas retificações e
ao Processo Administrativo n.º 006/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1. A presente contratação fundamenta-se no Processo Administrativo n.º 015/2022,
e em conformidade com a Lei n.º 8.666/93, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Inexigibilidade de Licitação n.° 006/2022 de 01 de fevereiro de
2022, bem como à legislação correlata.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nas instalações do CONTRATANTE,
como Coordenadora, no Centro de Apoio Psicossocial – CAPS na sede do Município
de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte
da profissional ora CONTRATADA com serviços de Coordenadora, no Centro de
Apoio Psicossocial – CAPS, com a carga horaria de 40 horas semanais.
4.3. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos serviços realizados,
através do comparecimento diário.
4.4. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo
CONTRATANTE, documentos, justificativas e quaisquer outros documentos
pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.5.
A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Saúde.
4.6.

A Secretaria Municipal de Saúde possuirá o poder de vistoriar, de forma

__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua , Juscelino Kubitscheck, 280 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 14.898.780/0001-43

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HZ4AZ7UATJUWYB8465BMPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

2

Terça-feira
8 de Março de 2022
62 - Ano - Nº 3534

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
irrestrita, toda a documentação nosológica do munícipe, bem como a documentação
contábil e fiscal pertinente a este contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA para o presente contrato, a
importância mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que perfaz o valor total de R$
44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).
5.1.1 O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como:
60% que corresponde ao valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos
reais) refere-se a prestação de serviços será classificado como pessoal: e 40%
que corresponde ao valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais)
refere-se a material de consumo.
5.2. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
evolução da despesa no período citado, bem 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 a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos
prévios.
5.5. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária em favor da
CONTRATADA, 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.
5.5.1. 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;
5.6. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das
despesas, será imediatamente informada a CONTRATADA.
5.7.

O CONTRATANTE glosará, total ou parcialmente, mediante motivação, a
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remuneração pelos serviços prestados especificados que não estiverem de acordo com
este contrato ou Processo de Administrativo n.° 015/2022.
5.8. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
5.9. 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, poderão ser efetuados no prazo
de até 07 (sete) dias úteis, contados da execução dos serviços.
5.10. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração 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 deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes
às multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.12. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
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. A vigência contrato será até 31 de dezembro de 2022, com início a partir da
assinatura deste termo de contrato.
7.2. O contrato poderá ser prorrogado desde que observadas às disposições do art. 57
da Lei n.º 8.666/1993 e alterações, por tratar-se de serviços continuo e se houver
interesse do contratante.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.032.2290 – Gestão das Ações do CAPS
3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 14 e 02
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações
orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual
não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2. 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.
9.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados
aos colaboradores e a população em geral decorrente de negligência ou imprudência.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1. 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.
10.1.1.A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2. 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:
10.2.1.Advertência;
10.2.2.Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três
décimos por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3.Em caso de inexecução total, multa compensatória de 0,7% (sete
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décimos por cento) sobre o valor de parte do serviço não realizado, por
cada dia subseqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
10.2.4.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
10.3. 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.
10.4. 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.
10.4.1.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 a
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior.
10.5. As sanções de suspensão temporária 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:
10.6. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.7. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos dos serviços
contratado;
10.8. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.9. 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.
10.10. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
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Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Saúde,
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.
10.11. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. 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:
11.2. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes
casos:
11.2.1.Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e
serviços contratados;
11.2.2.Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa causa
e prévia comunicação à Administração;
11.2.3.Atraso injustificado no início dos serviços;
11.2.4.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;
11.2.5.Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento,
assim como das de seus superiores;
11.2.6.Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na
forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.2.7.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;
11.3. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de
credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração e não prejudique
direta ou indiretamente a saúde dos munícipes de Coribe, com antecedência mínima de
30 (trinta) dias;
11.3.1.Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de seus
serviços, a CONTRATADA não poderá solicitar a rescisão, enquanto
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não concluído o processo de apuração.
11.4. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a
Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.4.1.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;
11.4.2.A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por
prazo superior a 90 (noventa) 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 a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar
pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação; e,
11.4.3.O atraso superior a 120 (cento e vinte) 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 a CONTRATADA o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação.
11.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
11.6. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes
conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.7. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.8. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.9. Em caso de rescisão, os tratamentos em curso deverão ser concluídos por parte
da CONTRATADA, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou
administrativa do CONTRATANTE.
11.10. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação
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aos serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.11. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, 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 SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
12.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
12.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste
contrato;
12.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar,
apontar as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
12.1.3 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;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
13.1.

A CONTRATADA obriga-se a:
12.1.4 Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
acréscimos solicitados pela Administração;
12.1.5 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
12.1.6 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e
fiscais resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação
aplicável; e,
12.1.7 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas
para habilitação e qualificação constantes do processo seletivo
simplificado.
12.1.8 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA
não incorrer em qualquer inexecução do serviço;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
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14.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em
parte, os serviços objeto deste Termo de Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
16.1
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.
16.2
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de
Contrato, em 02 (duas) 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, 01 de fevereiro de 2022.

Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Priscilla Alves da Trindade
Pessoa Física
CPF nº. 030.387.305-13
CONTRATADA

R

Testemunhas:
Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este contrato se encontra examinado e aprovado
por esta assessoria jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
íd
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 030/2022

TERMO
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM
ENTRE
SI
O
FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE CORIBE –
BAHIA, A SRA. SUZANA DA ROCHA
SABINO BARROS.
Pelo presente intrumento, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro,
Coribe, Estado da Bahia, legalmente representado pela Gardênia Ferreira Mesquita,
Secretaria Municipal de Saúde, brasileira, portadora do RG n.º 1377718948 SSP/BA e CPF
n.º 021.282.225-08, com endereço profissional na sede deste Município, doravante
denominado CONTRATANTE e do outro lado a Sra. Suzana da Rocha Sabino Barros,
inscrita no CPF sob n.º 045.365.555-60, documento de identidade n.º 7297941 SSP/GO e
COREN n.º 554.589/BA, residente na Avenida São João, s/n, Centro, Coribe – Bahia. CEP
47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 016/2022 e em
observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei
Municipal n.º 718, de 18 de março de 2021 e o Decreto Municipal n.º 038, de 18 de março
de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Credenciamento
n.º 001/2022 e do processo de Inexigibilidade de Licitação n.° 007/2022, 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 para
prestação de serviços de Coordenadora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, na sede do Municipio de Coribe –Bahia, o qual justifica-se a Inexigibilidade de
Licitação n.º 007/2022, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições
descritas no presente:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento de contrato administrativo, por intermédio do profissional a prestação de
serviços como Coordenadora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, na
sede do Município de Coribe - Bahia.
1.2. O objeto do presente contrato provém da Inexigibilidade de Licitação n.º 007/2021
e Credenciamento n.º 001/2022 para contratação de pessoal em caráter temporário e
excepcional, nos termos das legislações aplicáveis, para suprir vagas visando o
atendimento das demandas do Município de Coribe, dentre as quais a função objeto
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mencionada na clausula anterior, em atendimento a respectiva vaga, carga horária de
trabalho, salário base e pelos requisitos de habilitação para o cargo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Edital de Credenciamento n.° 001/2022 do
Município de Coribe, Bahia, de 24 de janeiro de 2022; e suas respectivas retificações e ao
Processo Administrativo n.º 006/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1. A presente contratação fundamenta-se no Processo Administrativo n.º 016/2022, e
em conformidade com a Lei n.º 8.666/93, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Inexigibilidade de Licitação n.° 007 de 01 de fevereiro de 2022, bem como à
legislação correlata.
CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços por parte da Coordenadora do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência - SAMU, do Município de Coribe - Bahia, será realizado nas
instalações do CONTRATANTE e/ou em qualquer outro lugar que tenha acesso a internet
e sinal de telefone.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com serviços de Coordenadora do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, na sede do Município de Coribe - Bahia, com a
carga horaria de 20 horas semanais, com as seguintes atribuições:
4.2.1. Coordenar, supervisionar e avaliar as atividades relacionadas à postura e ética
referente à equipe que atua no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência;
4.2.2. Elaborar e aplicar protocolos técnicos relativos ao Serviço;
4.2.3. Elaborar e controlar as escalas de plantões;
4.2.4. Coletar, compilar e atualizar dados, indicadores e estatísticas dos serviços
realizados;
4.2.5. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua
competência;
4.2.6. Participar de reuniões para planejamento das atividades;
4.2.7. Interagir e organizar com sua equipe questões que viabilizem o
funcionamento do serviço;
4.2.8. Executar outras atribuições correlatas, conforme determinação superior.
4.3. Os serviços deverão ser prestados no horário de funcionamento da Secretaria
Municipal de Saúde e além disto deverá prestar atendimento fora do horário normal,
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quando houver necessidade, nos finais de semana ou feriados, bem como por via telefone,
fax e/ou e-mail.
4.4. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos serviços realizados.
4.5. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
documentos, justificativas e quaisquer outros documentos pertinentes segundo as normas
de regulamentação vigentes.
4.6.
A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Saúde.
4.7. A Secretaria Municipal de Saúde possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita,
toda a documentação nosológica do munícipe, bem como a documentação contábil e fiscal
pertinente a este contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA para o presente contrato, a
importância mensal de R$ 2.650,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta reais), que perfaz o
valor total de R$ 29.150,00 (vinte e nove mil cento e cinquenta reais).
5.1.1 O valor do contrato estabelecido nesta clausula será classificado como: 60%
que corresponde ao valor de R$ 17.490,00 (dezessete mil quatrocentos e noventa
reais) refere-se a prestação de serviços será classificado como pessoal: e 40% que
corresponde ao valor de R$ 11.660,00 (onze mil seiscentos e sessenta reais), referese a material de consumo.
5.2. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
evolução da despesa no período citado, bem 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 ao CONTRATADO cobrar diretamente dos munícipes 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 da Prefeitura, após a assinatura de recibo, que deverá constar no corpo o
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período de competência da prestação dos serviços.
5.5.1.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;
5.6. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informado ao CONTRATADO.
5.7. 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 Administrativo n.° 016/2022.
5.8. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
5.9. 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, poderão ser efetuados no prazo de até
07 (sete) dias úteis, contados da execução dos serviços.
5.10. Sobre o valor devido ao CONTRATADO, a Administração 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 deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte do CONTRATADO.
5.12. É vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
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. A vigência contrato será até 31 de dezembro de 2022, com início a partir da
assinatura deste termo de contrato.
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7.2. O contrato poderá ser prorrogado desde que observadas às disposições do art. 57 da
Lei n.º 8.666/1993 e alterações, por tratar-se de serviços continuo e se houver interesse do
contratante.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Projeto: 02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde.
Atividade: 10.302.032.2303 – Gestão das Ações da Atenção Especializada - SAMU
Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO.
9.2. 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.
9.3. AO CONTRATADO será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados
aos colaboradores e a população em geral decorrente de negligência ou imprudência.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1. Pelo atraso injustificado na execução das obrigações decorrentes do contrato, ao
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.
10.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2. O descumprimento das obrigações contratuais, inclusive sua inexecução, total ou
parcial, e/ou das condições previstas no processo originário e neste contrato sujeitará ao
CONTRATADO, na forma do disposto no art. 87·da Lei n.º 8.666/1993, às seguintes
penalidades:
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10.2.1. Advertência;
10.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos
por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3. 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
subseqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
10.3. 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.
10.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá ao CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
10.4.1. 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.
10.5. As sanções de suspensão temporária 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:
10.6. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.7. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos dos serviços
contratado;
10.8. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.9. 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.
10.10. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
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Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Saúde,
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.
10.11. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. 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:
11.2. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes casos:
11.2.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e serviços
contratados;
11.2.2. Interrupção dos trabalhos por parte do CONTRATADO, sem justa causa e
prévia comunicação à Administração;
11.2.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
11.2.4. 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;
11.2.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento, assim
como das de seus superiores;
11.2.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na
forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.2.7. 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;
11.3. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de credenciamento,
desde que haja conveniência para a Administração e não prejudique direta ou
indiretamente a saúde dos munícipes de Coribe, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias;
11.3.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de seus
serviços, ao CONTRATADO não poderá solicitar a rescisão, enquanto não
concluído o processo de apuração.
11.4. Por rescisão judicial promovida por parte do CONTRATADO, se a Administração
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incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.4.1. 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;
11.4.2. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por
prazo superior a 90 (noventa) 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 ao
CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
e,
11.4.3. O atraso superior a 120 (cento e vinte) 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 ao CONTRATADO o direito de optar
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada
a situação.
11.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
11.6. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes conseqüências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.7. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.8. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
11.9. 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.
11.10. A rescisão não eximirá ao CONTRATADO das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.11. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, unilateralmente, em qualquer
momento, quando da efetivação de contrato em caráter definitivo, oriundo de processo
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licitatório ou concurso público devidamente instaurado, adjudicado e homologado pelo
Gestor.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
12.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
12.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste
contrato;
12.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar,
apontar as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
12.1.3 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;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.
13.1.

AO CONTRATADO obriga-se a:
12.1.4 Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais
acréscimos solicitados pela Administração;
12.1.5 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
12.1.6 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável; e,
12.1.7 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo seletivo simplificado.
12.1.8 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se o CONTRATADO não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO.
14.1. É vedado ao CONTRATADO, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em
parte, os serviços objeto deste Termo de Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
16.1

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.

16.2

E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
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(duas) 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, 01 de fevereiro de 2022.

Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Suzana da Rocha Sabino Barros
Pessoa Física
CPF n.º 045.365.555-60
CONTRATADA

Testemunhas:
Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este contrato se encontra examinado e aprovado
por esta assessoria jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
íd
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CORIBE - BAHIA

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – ALUG. SOCIAL

N.º 031/2022

TERMO DE CONTRATO PARA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE
CELEBRAM ENTRE SI O FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTENCIA
SOCIAL DE CORIBE - BAHIA E O
SENHOR VITOR SANTOS DE JESUS
BRITO.
Pelo presente intrumento, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ n.º 14.898.780/0001-43, com sede na Rua Juscelino Kubitscheck, 280, Centro,
Coribe, Estado da Bahia, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO,
legalmente representado pela sua Gestora a Sra. Maria de Lourdes Silva Souza,
brasileira, casada, portador do RG de n.º 1277609 SSP/DF, e do CPF n.º 646.131.43187, com residente na sede deste Município, e do outro lado o Senhor Vitor Santos de
Jesus Brito, brasileiro, maior, portador do CPF n.º 079.210.165-02 e da RG n.º
23.027.089-11 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua 2, Qd. A-37, nº 505, Jardim
Goiás, Goiania - GO, neste ato denominado simplesmente como LOCADOR, tem entre
si, justos, acordado e contratado, o que mutuamente aceitam e outorgam a saber, sob as
cláusulas e condições seguintes, este contrato é regido pela Lei n.º 8.666/1993 e a Lei n.º
Lei n.º 8.245/1991, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º
017/2022, e o Termo de Dispensa de Licitação n.° 005/2022, em consonância com o
art. 24, X, da Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e demais disposições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Av. São João, 15,
centro, Municipio de Coribe - Bahia.
1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Termo de
Dispensa de Licitação n.° 005/2022 e a proposta do LOCADOR.
1.1.2. A finalidade da locação deste imovel é para atender as necessidades da Secretaria
de Assistencia Social no acompanhamento familiar com beneficio eventual de aluguel
social para Senhora Stter Carvalho Souza e Diogo Carvalho da Hora.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
2.1. O presente Termo de Contrato é formalizado com fundamento no art. 24, inciso X,
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da Lei n° 8.666, de 1993, o qual autoriza a dispensa de licitação para a “locação de
imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas
necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço
seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia”.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO
LOCADOR
3.1. O LOCADOR obriga-se a:
3.1.1. Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina, e
em estrita observância das especificações de sua proposta;
3.1.2. Fornecer declaração atestando que não pesa sobre o imóvel qualquer
impedimento de ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou, caso exista
algum impedimento, prestar os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a juntada da
documentação pertinente, para fins de avaliação por parte da Administração;
3.1.3. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel;
3.1.4. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;
3.1.5. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
3.1.6. Fornecer à LOCATÁRIA descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de
sua vistoria para entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes;
3.1.7. Fornecer à LOCATÁRIA recibo discriminado das importâncias pagas, vedada a
quitação genérica;
3.1.8. Pagar as despesas extraordinárias, entendidas como aquelas que não se refiram
aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, como, por exemplo:

a. Obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do
imóvel;
b. Pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como
das esquadrias externas;
c. Obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;
d. Indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados,
ocorridas em data anterior ao início da locação;
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e. Instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de
intercomunicação, de esporte e de lazer;
f. Despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum;
g. Constituição de fundo de reserva, e reposição deste, quando utilizado para
cobertura de despesas extraordinárias;
3.1.9. Pagar os impostos (especialmente Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU) e
taxas, inclusive a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública,
incidentes sobre o imóvel;
3.1.10. Entregar, em perfeito estado de funcionamento, o sistema hidráulico e a rede
elétrica;
3.1.11. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo de dispensa de licitação;
3.1.12. Exibir à LOCATÁRIA, quando solicitado, os comprovantes relativos às
parcelas que estejam sendo exigidas;
3.1.13. Informar à LOCATÁRIA quaisquer alterações na titularidade do imóvel,
inclusive com a apresentação da documentação correspondente.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA
LOCATÁRIA
4.1. A LOCATÁRIA obriga-se a:
4.1.1. Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado neste
Termo de Contrato;
4.1.2. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a
natureza deste e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse;
4.1.3. Realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins de verificação
minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais
defeitos existentes;
4.1.4. Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, conforme
documento de descrição minuciosa elaborado quando da vistoria inicial, salvo os
desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal;
4.1.5. Comunicar ao LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação a este
incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;
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4.1.6. Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo do LOCADOR, sendo
assegurado à LOCATÁRIA o direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os
reparos durem mais de dez dias, nos termos do artigo 26 da Lei n° 8.245, de 1991;
4.1.7. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas
instalações, provocados por pessoas beneficiarias, agentes, funcionários ou visitantes
autorizados;
4.1.8. Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio
e por escrito do LOCADOR;
4.1.9. Entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobrança de tributos e
encargos condominiais, cujo pagamento não seja de seu encargo, bem como qualquer
intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que direcionada à
LOCATÁRIA;
4.1.10. Pagar as despesas ordinárias de condomínio, entendidas como aquelas
necessárias à sua administração, como:

a. Salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos
empregados do condomínio;
b. Consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum;
c. Limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum;
d. Manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos,
mecânicos e de segurança, de uso comum;
e. Pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso
comum;
f. Rateios de saldo devedor, salvo se referentes a período anterior ao início da
locação;
4.1.11. A LOCATÁRIA somente ficará obrigada ao pagamento das despesas ordinárias
caso sejam comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal, podendo exigir a
qualquer tempo tal comprovação.
4.1.12. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, água e esgoto;
4.1.13. Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seus mandatários,
mediante prévia combinação de dia e hora, bem como admitir que seja visitado e
examinado por terceiros, na hipótese prevista no artigo 27 da Lei n.º 8.245, de 1991;
4.1.14. Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos,
onde houver.

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO
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5.1. As benfeitorias necessárias introduzidas pela LOCATÁRIA, ainda que não
autorizadas pelo LOCADOR, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão
indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção, de acordo com o artigo 35 da
Lei n.º 8.245, de 1991, e o artigo 578 do Código Civil.
5.1.1. A LOCATÁRIA fica desde já autorizada a fazer, no imóvel locado, as adaptações
indispensáveis ao desempenho das suas atividades.
5.2. Em qualquer caso, todas as benfeitorias desmontáveis, tais como lambris, biombos,
cofre construído, tapetes, etc., poderão ser retiradas pela LOCATÁRIA, devendo o
imóvel locado, entretanto, ser devolvido com os seus respectivos acessórios.
5.3. Finda a locação, será o imóvel devolvido ao LOCADOR, nas condições em que foi
recebido pela LOCATÁRIA, conforme documento de descrição minuciosa elaborado
quando da vistoria para entrega, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso
normal.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO ALUGUEL
6.1. O valor do aluguel mensal é de R$ 300,00 (trezentos reais), perfazendo o valor
global de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).
6.2. As despesas ordinárias, bem como os encargos locatícios incidentes sobre o imóvel
(água, esgoto, energia elétrica), fica o pagamento atribuído contratualmente a
LOCATÁRIA, serão suportadas proporcionalmente, em regime de rateio, a partir da
data do efetivo recebimento das chaves.
6.2.1. O acertamento desta proporção se dará na primeira parcela vencível da despesa
após a data de entrega das chaves, pagando LOCADOR e LOCATÁRIA suas
respectivas partes da parcela. Caso a LOCATÁRIA a pague na integralidade, a parte de
responsabilidade do LOCADOR será abatida no valor do aluguel do mês subseqüente.
A mesma proporção também será observada no encerramento do contrato, promovendose o acertamento preferencialmente no pagamento do último aluguel.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento do aluguel será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês
subseqüente ao vencido, e será efetuado por meio de Ordem Bancaria ou na Tesouraria
da Prefeitura através de cheque.
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7.1.1. Caso a antecedência mínima não seja observada, o pagamento será efetuado no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis da data da apresentação do recibo locatício ou
documento de cobrança correspondente pelo LOCADOR.
7.2. Havendo erro na apresentação de qualquer natureza, na emissão da Nota
Fiscal/Fatura/Recibo, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição
e/ou emissão de Nota de Correção, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que ao LOCADOR providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a LOCATÁRIA.
7.3. A LOCATÁRIA não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pelo LOCADOR, que porventura não tenha sido acordada neste Termo de
Contrato.
7.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o LOCADOR não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela LOCATÁRIA, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = 0,00016438
I = (TX)
I = (6/100)
TX = Percentual da taxa anual =
365
6%.
8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
8.1. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2022, com início a partir
da assinatura deste termo, nos termos do artigo 3° da Lei n.º 8.245, de 1991, podendo,
por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos.

8.1.1 Os efeitos financeiros da contratação só terão início a partir da data da entrega das
chaves, mediante Termo, precedido de vistoria do imóvel.
8.1.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.
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8.1.3. Caso não tenha interesse na prorrogação, o LOCADOR deverá enviar
comunicação escrita à LOCATÁRIA, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias da data do término da vigência do contrato, sob pena de aplicação das
sanções cabíveis por descumprimento de dever contratual.
9.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA EM CASO DE ALIENAÇÃO

9.1. Este contrato continuará em vigor em qualquer hipótese de alienação do imóvel
locado, na forma do artigo 8º da Lei n.º 8.245, de 1991.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE
10.1. Será admitido o reajuste do valor locatício mensal, em contrato com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, mediante a aplicação do (Índice Geral de
Preços - Mercado - IGP-M ou Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGPDI), ou outro que venha substituí-lo, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV,
desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data de sua
assinatura, para o primeiro reajuste, ou da data do último reajuste, para os subseqüentes.
10.2. O reajuste, decorrente de solicitação do LOCADOR, será formalizado por
apostilamento, salvo se coincidente com termo aditivo para o fim de prorrogação de
vigência ou alteração contratual.
10.3. Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste desproporcional ao
preço médio de mercado para a presente locação, o LOCADOR aceita negociar a
adoção de preço compatível ao mercado de locação no município em que se situa o
imóvel.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento do Município deste exercício, na dotação abaixo
discriminada:
02.08.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
08.244.027.2057 - Manutenção do FMAS
3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A fiscalização do presente Termo de Contrato será exercida por um representante
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da LOCATÁRIA, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua
execução.
12.1.2.O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome das pessoas
eventualmente envolvidas, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
12.1.3.As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.
12.1.4.O LOCADOR poderá indicar um representante para representá-lo na execução
do contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
14.1. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos
deveres elencados neste instrumento, sujeitará o LOCADOR, garantida a prévia defesa,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b. Multa:
b.1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, injustificado, sobre o
valor mensal da locação;
c. Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total ou parcial de obrigação assumida.
d. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Coribe,
Bahia, pelo prazo de até dois anos;
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o LOCADOR ressarcir a LOCATÁRIA pelos prejuízos
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causados;
14.1.1.A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
14.2. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas acima, as empresas que, em razão do
presente contrato:
14.2.1.Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;
14.2.2.Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a LOCATÁRIA em
virtude de atos ilícitos praticados.
14.3. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784, de
1999.
14.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à LOCATÁRIA, observado o princípio da proporcionalidade.
14.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à LOCATÁRIA serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o
caso, serão inscritos na Dívida Ativa Municipal e cobrados judicialmente.
14.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data
do recebimento da comunicação enviada pela LOCATÁRIA.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. A LOCATÁRIA poderá rescindir este Termo de Contrato, sem qualquer ônus,
em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou
obrigação imposta ao LOCADOR, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
15.1.1.A rescisão por descumprimento das cláusulas e obrigações contratuais acarretará
a execução dos valores das multas e indenizações devidas à LOCATÁRIA, bem como a
retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados, além
das penalidades previstas neste instrumento.
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15.2. Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência das hipóteses
enumeradas no art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993, com exceção das previstas nos incisos
VI, IX e X, que sejam aplicáveis a esta relação locatícia.
15.2.1.Nas hipóteses de rescisão de que tratam os incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993, desde que ausente a culpa do LOCADOR, a LOCATÁRIA a ressarcirá
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
15.2.2.Caso, por razões de interesse público, devidamente justificadas, nos termos do
inciso XII do artigo 78 da Lei n° 8.666, de 1993, a LOCATÁRIA decida devolver o
imóvel e rescindir o contrato, antes do término do seu prazo de vigência, ficará
dispensada do pagamento de qualquer multa, desde que notifique o LOCADOR, por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
15.3. Nos casos em que reste impossibilitada a ocupação do imóvel, tais como
incêndio, desmoronamento, desapropriação, caso fortuito ou força maior, etc., a
LOCATÁRIA poderá considerar o contrato rescindido imediatamente, ficando
dispensada de qualquer prévia notificação, ou multa, desde que, nesta hipótese, não
tenha concorrido para a situação.
15.4. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

16.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública
poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato regerse-ão pelas disposições contidas na Lei n.° 8.245, de 1991, e na Lei n.º 8.666, de 1993,
subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas
federais, que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de suas
transcrições.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120 / 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HZ4AZ7UATJUWYB8465BMPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

10

Terça-feira
8 de Março de 2022
90 - Ano - Nº 3534

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CORIBE - BAHIA

18.1. Incumbirá à LOCATÁRIA providenciar a publicação do extrato deste contrato na
Imprensa Oficial, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações.
19.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. - As partes elegem o foro da comarca de Coribe - Bahia para dirimir quaisquer
conflitos oriundos do presente instrumento com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) 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, 01 de fevereiro 2022.

Maria de Lourdes Silva Souza
Secretária Municipal
Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ n.º 14.898.780/0001-43
LOCATÁRIA

Vitor Santos de Jesus Brito
Proprietário
CPF n.º 079.210.165-02
RG: 23.027.089-111 SSP/BA
LOCADOR

Testemunhas:

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este contrato se encontra examinado e aprovado
por esta Procuradoria jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/DF sob o n.° 50969
Procurador Jurídico
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – ALUG. SOCIAL

N.º 032/2022

TERMO DE CONTRATO PARA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE
CELEBRAM ENTRE SI O FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTENCIA
SOCIAL DE CORIBE - BAHIA E A
SENHORA
REGINA
LÚCIA
ARRUDA DE OLIVEIRA.
Pelo presente intrumento, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ n.º 14.898.780/0001-43, com sede na Rua Juscelino Kubitscheck, 280, Centro,
Coribe, Estado da Bahia, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO,
legalmente representado pela sua Gestora a Sra. Maria de Lourdes Silva Souza,
brasileira, casada, portadora do RG de n.º 1277609 SSP/DF, e do CPF n.º 646.131.43187, com residente na sede deste Município, e do outro lado a Senhora Regina Lúcia
Arruda de Oliveira, brasileira, maior, portadora do CPF/MF n.º 866.726.145-91 e da
Cédula de Identidade n.º 326701176 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Ruy
Barbosa, 24, Centro, Coribe, Bahia, neste ato denominado simplesmente como
LOCADOR, tem entre si, justos, acordado e contratado, o que mutuamente aceitam e
outorgam a saber, sob as cláusulas e condições seguintes, este contrato é regido pela Lei
n.º 8.666/1993 e a Lei n.º Lei n.º 8.245/1991, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n.º 018/2022, e o Termo de Dispensa de Licitação n.° 006/2022, em
consonância com o art. 24, X, da Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e
demais disposições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Rua Ruy Barbosa, s/n,
centro, Municipio de Coribe - Bahia.
1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Termo de
Dispensa de Licitação n.° 006/2022 e a proposta do LOCADOR.
1.1.2. A finalidade da locação deste imovel é para atender as necessidades da Secretaria
de Assistencia Social no acompanhamento familiar com beneficio eventual de aluguel
social para Senhora Cristiana de Jesus Rocha, CPF 045.231.385-67, RG 1510783199,
NIS 163.706.324-58 e família.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
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2.1. O presente Termo de Contrato é formalizado com fundamento no art. 24, inciso X,
da Lei n° 8.666, de 1993, o qual autoriza a dispensa de licitação para a “locação de
imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas
necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço
seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia”.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO
LOCADOR
3.1. O LOCADOR obriga-se a:
3.1.1. Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina, e
em estrita observância das especificações de sua proposta;
3.1.2. Fornecer declaração atestando que não pesa sobre o imóvel qualquer
impedimento de ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou, caso exista
algum impedimento, prestar os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a juntada da
documentação pertinente, para fins de avaliação por parte da Administração;
3.1.3. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel;
3.1.4. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;
3.1.5. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
3.1.6. Fornecer à LOCATÁRIA descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de
sua vistoria para entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes;
3.1.7. Fornecer à LOCATÁRIA recibo discriminado das importâncias pagas, vedada a
quitação genérica;
3.1.8. Pagar as despesas extraordinárias, entendidas como aquelas que não se refiram
aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, como, por exemplo:

a. Obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do
imóvel;
b. Pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como
das esquadrias externas;
c. Obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;
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d. Indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados,
ocorridas em data anterior ao início da locação;
e. Instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de
intercomunicação, de esporte e de lazer;
f. Despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum;
g. Constituição de fundo de reserva, e reposição deste, quando utilizado para
cobertura de despesas extraordinárias;
3.1.9. Pagar os impostos (especialmente Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU) e
taxas, inclusive a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública,
incidentes sobre o imóvel;
3.1.10. Entregar, em perfeito estado de funcionamento, o sistema hidráulico e a rede
elétrica;
3.1.11. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo de dispensa de licitação;
3.1.12. Exibir à LOCATÁRIA, quando solicitado, os comprovantes relativos às
parcelas que estejam sendo exigidas;
3.1.13. Informar à LOCATÁRIA quaisquer alterações na titularidade do imóvel,
inclusive com a apresentação da documentação correspondente.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA
LOCATÁRIA
4.1. A LOCATÁRIA obriga-se a:
4.1.1. Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado neste
Termo de Contrato;
4.1.2. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a
natureza deste e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse;
4.1.3. Realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins de verificação
minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais
defeitos existentes;
4.1.4. Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, conforme
documento de descrição minuciosa elaborado quando da vistoria inicial, salvo os
desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal;

__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120 / 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HZ4AZ7UATJUWYB8465BMPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

3

Terça-feira
8 de Março de 2022
94 - Ano - Nº 3534

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CORIBE - BAHIA

4.1.5. Comunicar ao LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação a este
incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;
4.1.6. Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo do LOCADOR, sendo
assegurado à LOCATÁRIA o direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os
reparos durem mais de dez dias, nos termos do artigo 26 da Lei n° 8.245, de 1991;
4.1.7. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas
instalações, provocados por pessoas beneficiarias, agentes, funcionários ou visitantes
autorizados;
4.1.8. Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio
e por escrito do LOCADOR;
4.1.9. Entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobrança de tributos e
encargos condominiais, cujo pagamento não seja de seu encargo, bem como qualquer
intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que direcionada à
LOCATÁRIA;
4.1.10. Pagar as despesas ordinárias de condomínio, entendidas como aquelas
necessárias à sua administração, como:

a. Salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos
empregados do condomínio;
b. Consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum;
c. Limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum;
d. Manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos,
mecânicos e de segurança, de uso comum;
e. Pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso
comum;
f. Rateios de saldo devedor, salvo se referentes a período anterior ao início da
locação;
4.1.11. A LOCATÁRIA somente ficará obrigada ao pagamento das despesas ordinárias
caso sejam comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal, podendo exigir a
qualquer tempo tal comprovação.
4.1.12. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, água e esgoto;
4.1.13. Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seus mandatários,
mediante prévia combinação de dia e hora, bem como admitir que seja visitado e
examinado por terceiros, na hipótese prevista no artigo 27 da Lei n.º 8.245, de 1991;
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4.1.14. Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos,
onde houver.

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO
5.1. As benfeitorias necessárias introduzidas pela LOCATÁRIA, ainda que não
autorizadas pelo LOCADOR, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão
indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção, de acordo com o artigo 35 da
Lei n.º 8.245, de 1991, e o artigo 578 do Código Civil.
5.1.1. A LOCATÁRIA fica desde já autorizada a fazer, no imóvel locado, as adaptações
indispensáveis ao desempenho das suas atividades.
5.2. Em qualquer caso, todas as benfeitorias desmontáveis, tais como lambris, biombos,
cofre construído, tapetes, etc., poderão ser retiradas pela LOCATÁRIA, devendo o
imóvel locado, entretanto, ser devolvido com os seus respectivos acessórios.
5.3. Finda a locação, será o imóvel devolvido ao LOCADOR, nas condições em que foi
recebido pela LOCATÁRIA, conforme documento de descrição minuciosa elaborado
quando da vistoria para entrega, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso
normal.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO ALUGUEL
6.1. O valor do aluguel mensal é de R$ 300,00 (trezentos reais), perfazendo o valor
global de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).
6.2. As despesas ordinárias, bem como os encargos locatícios incidentes sobre o imóvel
(água, esgoto, energia elétrica), fica o pagamento atribuído contratualmente a
LOCATÁRIA, serão suportadas proporcionalmente, em regime de rateio, a partir da
data do efetivo recebimento das chaves.
6.2.1. O acertamento desta proporção se dará na primeira parcela vencível da despesa
após a data de entrega das chaves, pagando LOCADOR e LOCATÁRIA suas
respectivas partes da parcela. Caso a LOCATÁRIA a pague na integralidade, a parte de
responsabilidade do LOCADOR será abatida no valor do aluguel do mês subseqüente.
A mesma proporção também será observada no encerramento do contrato, promovendose o acertamento preferencialmente no pagamento do último aluguel.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
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7.1. O pagamento do aluguel será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês
subseqüente ao vencido, e será efetuado por meio de Ordem Bancaria ou na Tesouraria
da Prefeitura através de cheque.
7.1.1. Caso a antecedência mínima não seja observada, o pagamento será efetuado no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis da data da apresentação do recibo locatício ou
documento de cobrança correspondente pelo LOCADOR.
7.2. Havendo erro na apresentação de qualquer natureza, na emissão da Nota
Fiscal/Fatura/Recibo, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição
e/ou emissão de Nota de Correção, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que ao LOCADOR providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a LOCATÁRIA.
7.3. A LOCATÁRIA não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pelo LOCADOR, que porventura não tenha sido acordada neste Termo de
Contrato.
7.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o LOCADOR não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela LOCATÁRIA, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = 0,00016438
I = (TX)
I = (6/100)
TX = Percentual da taxa anual =
365
6%.
8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
8.1. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2022, com início a partir
da assinatura deste termo, nos termos do artigo 3° da Lei n.º 8.245, de 1991, podendo,
por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos.

8.1.1 Os efeitos financeiros da contratação só terão início a partir da data da entrega das
chaves, mediante Termo, precedido de vistoria do imóvel.
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8.1.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.
8.1.3. Caso não tenha interesse na prorrogação, o LOCADOR deverá enviar
comunicação escrita à LOCATÁRIA, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias da data do término da vigência do contrato, sob pena de aplicação das
sanções cabíveis por descumprimento de dever contratual.
9.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA EM CASO DE ALIENAÇÃO

9.1. Este contrato continuará em vigor em qualquer hipótese de alienação do imóvel
locado, na forma do artigo 8º da Lei n.º 8.245, de 1991.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE
10.1. Será admitido o reajuste do valor locatício mensal, em contrato com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, mediante a aplicação do (Índice Geral de
Preços - Mercado - IGP-M ou Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGPDI), ou outro que venha substituí-lo, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV,
desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data de sua
assinatura, para o primeiro reajuste, ou da data do último reajuste, para os subseqüentes.
10.2. O reajuste, decorrente de solicitação do LOCADOR, será formalizado por
apostilamento, salvo se coincidente com termo aditivo para o fim de prorrogação de
vigência ou alteração contratual.
10.3. Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste desproporcional ao
preço médio de mercado para a presente locação, o LOCADOR aceita negociar a
adoção de preço compatível ao mercado de locação no município em que se situa o
imóvel.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento do Município deste exercício, na dotação abaixo
discriminada:
02.08.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
08.244.027.2057 - Manutenção do FMAS
3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A fiscalização do presente Termo de Contrato será exercida por um representante
da LOCATÁRIA, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua
execução.
12.1.2.O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome das pessoas
eventualmente envolvidas, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
12.1.3.As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.
12.1.4.O LOCADOR poderá indicar um representante para representá-lo na execução
do contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
14.1. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos
deveres elencados neste instrumento, sujeitará o LOCADOR, garantida a prévia defesa,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b. Multa:
b.1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, injustificado, sobre o
valor mensal da locação;
c. Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total ou parcial de obrigação assumida.
d. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Coribe,
Bahia, pelo prazo de até dois anos;
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e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o LOCADOR ressarcir a LOCATÁRIA pelos prejuízos
causados;
14.1.1.A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
14.2. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas acima, as empresas que, em razão do
presente contrato:
14.2.1.Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;
14.2.2.Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a LOCATÁRIA em
virtude de atos ilícitos praticados.
14.3. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784, de
1999.
14.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à LOCATÁRIA, observado o princípio da proporcionalidade.
14.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à LOCATÁRIA serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o
caso, serão inscritos na Dívida Ativa Municipal e cobrados judicialmente.
14.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data
do recebimento da comunicação enviada pela LOCATÁRIA.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. A LOCATÁRIA poderá rescindir este Termo de Contrato, sem qualquer ônus,
em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou
obrigação imposta ao LOCADOR, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
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15.1.1.A rescisão por descumprimento das cláusulas e obrigações contratuais acarretará
a execução dos valores das multas e indenizações devidas à LOCATÁRIA, bem como a
retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados, além
das penalidades previstas neste instrumento.
15.2. Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência das hipóteses
enumeradas no art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993, com exceção das previstas nos incisos
VI, IX e X, que sejam aplicáveis a esta relação locatícia.
15.2.1.Nas hipóteses de rescisão de que tratam os incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993, desde que ausente a culpa do LOCADOR, a LOCATÁRIA a ressarcirá
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
15.2.2.Caso, por razões de interesse público, devidamente justificadas, nos termos do
inciso XII do artigo 78 da Lei n° 8.666, de 1993, a LOCATÁRIA decida devolver o
imóvel e rescindir o contrato, antes do término do seu prazo de vigência, ficará
dispensada do pagamento de qualquer multa, desde que notifique o LOCADOR, por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
15.3. Nos casos em que reste impossibilitada a ocupação do imóvel, tais como
incêndio, desmoronamento, desapropriação, caso fortuito ou força maior, etc., a
LOCATÁRIA poderá considerar o contrato rescindido imediatamente, ficando
dispensada de qualquer prévia notificação, ou multa, desde que, nesta hipótese, não
tenha concorrido para a situação.
15.4. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

16.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública
poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato regerse-ão pelas disposições contidas na Lei n.° 8.245, de 1991, e na Lei n.º 8.666, de 1993,
subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas
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federais, que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de suas
transcrições.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá à LOCATÁRIA providenciar a publicação do extrato deste contrato na
Imprensa Oficial, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações.
19.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. - As partes elegem o foro da comarca de Coribe - Bahia para dirimir quaisquer
conflitos oriundos do presente instrumento com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) 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, 02 de fevereiro 2022.

Maria de Lourdes Silva Souza
Secretária Municipal
Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ n.º 14.898.780/0001-43
LOCATÁRIO

Regina Lucia Arruda de Oliveira
Proprietária
CPF n.º 866.726.145-91
RG: 326701176 SSP/BA
LOCADOR

Testemunhas:
Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este contrato se encontra examinado e aprovado
por esta Procuradoria jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

N.º 033/2022
TERMO
DE
CONTRATO
PARA
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
QUE
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE CORIBE - BAHIA E O SENHOR
EDMILSON GOMES FERREIRA.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, registrado no CNPJ sob o n.º
13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito o Sr. Murillo Ferreira Viana,
brasileiro, casado, portador do RG n.º 1144219353 SSP/BA e CPF n.º 002.505.835-50,
residente e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, 193, Centro, Coribe, Bahia, CEP
47.690-000, e do outro lado o Senhor Edmilson Gomes Ferreira, brasileiro, maior, portador
da CPF/MF n.º 492.259.605-49 e da Cédula de Identidade n.º 05.309.024-19 SSP/BA,
residente e domiciliado na Praça da Matriz, s/nº, centro, Município de Coribe-BA, neste ato
denominado simplesmente como LOCADOR, tem entre si, justos, acordado e contratado, o
que mutuamente aceitam e outorgam a saber, sob as cláusulas e condições seguintes, este
contrato é regido pela Lei n.º 8.666/1993 e a Lei n.º Lei n.º 8.245/1991, tendo em vista o que
consta no Processo nº 019/2022, e o Termo de Dispensa de Licitação n° 007/2022, em
consonância com o art. 24, X, da Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e demais
disposições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Praça da Matriz no Distrito
do Descoberto, Município de Coribe - Bahia, para abrigar as instalações da Agência dos
Correios Comunitário.
1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Termo de Dispensa
de Licitação n° 007/2022 e a proposta do LOCADOR.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
2.1. O presente Termo de Contrato é formalizado com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei
n° 8.666, de 1993, o qual autoriza a dispensa de licitação para a “locação de imóvel destinado
ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades de instalação
e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de
mercado, segundo avaliação prévia”.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO
LOCADORA
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3.1. O LOCADOR obriga-se a:
3.1.1. Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina, e em
estrita observância das especificações de sua proposta;
3.1.2. Fornecer declaração atestando que não pesa sobre o imóvel qualquer impedimento de
ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou, caso exista algum impedimento,
prestar os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a juntada da documentação pertinente,
para fins de avaliação por parte da Administração;
3.1.3. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel;
3.1.4. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;
3.1.5. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
3.1.6. Fornecer à LOCATÁRIA descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua
vistoria para entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes;
3.1.7. Fornecer à LOCATÁRIA recibo discriminado das importâncias pagas, vedada a
quitação genérica;
3.1.8. Pagar as despesas extraordinárias, entendidas como aquelas que não se refiram aos
gastos rotineiros de manutenção do edifício, como, por exemplo:
a. obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel;
b. pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das
esquadrias externas;
c. obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;
d. indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, ocorridas
em data anterior ao início da locação;
e. instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de
intercomunicação, de esporte e de lazer;
f. despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum;
g. constituição de fundo de reserva, e reposição deste, quando utilizado para
cobertura de despesas extraordinárias;
3.1.9. Pagar os impostos (especialmente Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU) e taxas,
inclusive a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública, incidentes sobre o
imóvel;
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3.1.10. Entregar, em perfeito estado de funcionamento, o sistema hidráulico e a rede elétrica;
3.1.11. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo de dispensa de licitação;
3.1.12. Exibir à LOCATÁRIA, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas
que estejam sendo exigidas;
3.1.13. Informar à LOCATÁRIA quaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive
com a apresentação da documentação correspondente.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA
LOCATÁRIA
4.1. A LOCATÁRIA obriga-se a:
4.1.1. Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado neste Termo de
Contrato;
4.1.2. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a
natureza deste e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse;
4.1.3. Realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins de verificação
minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais defeitos
existentes;
4.1.4. Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, conforme
documento de descrição minuciosa elaborado quando da vistoria inicial, salvo os desgastes e
deteriorações decorrentes do uso normal;
4.1.5. Comunicar ao LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba,
bem como as eventuais turbações de terceiros;
4.1.6. Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo do LOCADOR, sendo
assegurado à LOCATÁRIA o direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os reparos
durem mais de dez dias, nos termos do artigo 26 da Lei n° 8.245, de 1991;
4.1.7. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações,
provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados;
4.1.8. Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio e por
escrito do LOCADOR;
4.1.9. Entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobrança de tributos e
encargos condominiais, cujo pagamento não seja de seu encargo, bem como qualquer
intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que direcionada à LOCATÁRIA;
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4.1.10. Pagar as despesas ordinárias de condomínio, entendidas como aquelas necessárias à
sua administração, como:
a. consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum;
b. limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum;
c. manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos,
mecânicos e de segurança, de uso comum;
d. pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso
comum;
e. rateios de saldo devedor, salvo se referentes a período anterior ao início da locação;
4.1.10.1.1. A LOCATÁRIA somente ficará obrigada ao pagamento das despesas ordinárias
caso sejam comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal, podendo exigir a qualquer
tempo tal comprovação.
4.1.11. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, água e esgoto;
4.1.12. Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seus mandatários, mediante
prévia combinação de dia e hora, bem como admitir que seja visitado e examinado por
terceiros, na hipótese prevista no artigo 27 da Lei n.º 8.245, de 1991;
4.1.13. Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos, onde
houver.

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO
5.1. As benfeitorias necessárias introduzidas pela LOCATÁRIA, ainda que não autorizadas
pelo LOCADOR, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o
exercício do direito de retenção, de acordo com o artigo 35 da Lei n.º 8.245, de 1991, e o
artigo 578 do Código Civil.
5.1.1. A LOCATÁRIA fica desde já autorizada a fazer, no imóvel locado, as adaptações
indispensáveis ao desempenho das suas atividades.
5.2. Em qualquer caso, todas as benfeitorias desmontáveis, tais como lambris, biombos, cofre
construído, tapetes, etc., poderão ser retiradas pela LOCATÁRIA, devendo o imóvel locado,
entretanto, ser devolvido com os seus respectivos acessórios.
5.3. Finda a locação, será o imóvel devolvido ao LOCADOR, nas condições em que foi
recebido pela LOCATÁRIA, conforme documento de descrição minuciosa elaborado quando
da vistoria para entrega, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal.
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6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO ALUGUEL
6.1. O valor do aluguel mensal é de R$ 1.000,00 (hum mil reais), perfazendo o valor global de
R$ 11.000,00 (onze mil reais).
6.2. As despesas ordinárias, bem como os encargos locatícios incidentes sobre o imóvel
(água, esgoto, energia elétrica), fica o pagamento atribuído contratualmente à LOCATÁRIA,
serão suportadas proporcionalmente, em regime de rateio, a partir da data do efetivo
recebimento das chaves.
6.2.1. O acertamento desta proporção se dará na primeira parcela vencível da despesa após a
data de entrega das chaves, pagando LOCADOR e LOCATÁRIA suas respectivas partes da
parcela. Caso a LOCATÁRIA a pague na integralidade, a parte de responsabilidade da
LOCADOR será abatida no valor do aluguel do mês subseqüente. A mesma proporção
também será observada no encerramento do contrato, promovendo-se o acertamento
preferencialmente no pagamento do último aluguel.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento do aluguel será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês
subseqüente ao vencido, e será efetuado por meio de Ordem Bancaria ou na Tesouraria da
Prefeitura através de cheque.
7.1.1. Caso a antecedência mínima não seja observada, o pagamento será efetuado no prazo
de até 05 (cinco) dias úteis da data da apresentação do recibo locatício ou documento de
cobrança correspondente pelo LOCADOR.
7.2. Havendo erro na apresentação de qualquer natureza, na emissão da Nota
Fiscal/Fatura/Recibo, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou
emissão de Nota de Correção, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente até que o LOCADOR providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a LOCATÁRIA.
7.3. A LOCATÁRIA não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pelo LOCADOR, que porventura não tenha sido acordada neste Termo de Contrato.
7.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o LOCADOR não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela LOCATÁRIA, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I = (6/100)
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
8.1. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2022, com início a partir da
assinatura deste termo, nos termos do artigo 3° da Lei n.º 8.245, de 1991, podendo, por
interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos.
8.1.1 Os efeitos financeiros da contratação só terão início a partir da data da entrega das
chaves, mediante Termo, precedido de vistoria do imóvel.
8.1.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.
8.1.3. Caso não tenha interesse na prorrogação, o LOCADOR deverá enviar comunicação
escrita à LOCATÁRIA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do
término da vigência do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis por
descumprimento de dever contratual.
9.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA EM CASO DE ALIENAÇÃO

9.1. Este contrato continuará em vigor em qualquer hipótese de alienação do imóvel locado,
na forma do artigo 8º da Lei n.º 8.245, de 1991.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE
10.1. Será admitido o reajuste do valor locatício mensal, em contrato com prazo de vigência
igual ou superior a doze meses, mediante a aplicação do (Índice Geral de Preços - Mercado IGP-M ou Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI), ou outro que venha
substituí-lo, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, desde que seja observado o
interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data de sua assinatura, para o primeiro
reajuste, ou da data do último reajuste, para os subseqüentes.
10.2. O reajuste, decorrente de solicitação do LOCADOR, será formalizado por
apostilamento, salvo se coincidente com termo aditivo para o fim de prorrogação de vigência
ou alteração contratual.
10.3. Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste desproporcional ao preço
médio de mercado para a presente locação, o LOCADOR aceita negociar a adoção de preço
compatível ao mercado de locação no município em que se situa o imóvel.

Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HZ4AZ7UATJUWYB8465BMPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

6

Terça-feira
8 de Março de 2022
108 - Ano - Nº 3534

Coribe

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento do Município deste exercício, na dotação abaixo
discriminada:
02.02.00 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
04.122.007.2017 – Manutenção da Secretaria de Administração
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A fiscalização do presente Termo de Contrato será exercida por um representante da
LOCATÁRIA, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua execução.
12.1.2. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome das pessoas eventualmente
envolvidas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
12.1.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas
convenientes.
12.1.4. O LOCADOR poderá indicar um representante para representá-lo na execução do
contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
14.1. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos
deveres elencados neste instrumento, sujeitará o LOCADOR, garantida a prévia defesa, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b. Multa:
b.1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, injustificado, sobre o valor
mensal da locação;
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c. Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total ou parcial de obrigação assumida.
d. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Coribe, Bahia,
pelo prazo de até dois anos;
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o LOCADOR ressarcir a LOCATÁRIA pelos prejuízos causados;
14.1.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
14.2. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas acima, as empresas que, em razão do
presente contrato:
14.2.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;
14.2.2. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a LOCATÁRIA em virtude
de atos ilícitos praticados.
14.3. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784, de 1999.
14.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
LOCATÁRIA, observado o princípio da proporcionalidade.
14.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à LOCATÁRIA serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa Municipal e cobrados judicialmente.
14.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pela LOCATÁRIA.

15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. A LOCATÁRIA poderá rescindir este Termo de Contrato, sem qualquer ônus, em
caso de descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou obrigação imposta
o LOCADOR, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
15.1.1. A rescisão por descumprimento das cláusulas e obrigações contratuais acarretará a
execução dos valores das multas e indenizações devidas à LOCATÁRIA, bem como a
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retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados, além das
penalidades previstas neste instrumento.
15.2. Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência das hipóteses
enumeradas no art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993, com exceção das previstas nos incisos VI, IX
e X, que sejam aplicáveis a esta relação locatícia.
15.2.1. Nas hipóteses de rescisão de que tratam os incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993, desde que ausente a culpa do LOCADOR, a LOCATÁRIA a ressarcirá dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
15.2.2. Caso, por razões de interesse público, devidamente justificadas, nos termos do inciso
XII do artigo 78 da Lei n° 8.666, de 1993, a LOCATÁRIA decida devolver o imóvel e
rescindir o contrato, antes do término do seu prazo de vigência, ficará dispensada do
pagamento de qualquer multa, desde que notifique o LOCADOR, por escrito, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
15.3. Nos casos em que reste impossibilitada a ocupação do imóvel, tais como incêndio,
desmoronamento, desapropriação, caso fortuito ou força maior, etc., a LOCATÁRIA poderá
considerar o contrato rescindido imediatamente, ficando dispensada de qualquer prévia
notificação, ou multa, desde que, nesta hipótese, não tenha concorrido para a situação.
15.4. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

16.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como
forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato reger-se-ão
pelas disposições contidas na Lei n.° 8.245, de 1991, e na Lei n.º 8.666, de 1993,
subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que
fazem parte integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá à LOCATÁRIA providenciar a publicação do extrato deste contrato na
Imprensa Oficial, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações.
19.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
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19.1. – As partes elegem o foro da comarca de Coribe – Bahia para dirimir quaisquer conflitos
oriundos do presente instrumento com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02 (duas)
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, 02 de fevereiro 2022.

Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
LOCATÁRIO

Edmilson Gomes Ferreira
Pessoa Física
CPF n.º 492.259.605-49
LOCADOR

Testemunhas

Nome: Gesandro Soares de Carvalho
CPF: 801.554.215-49

Nome: Edvânio Silva de Sá
CPF: 311.978.548-27

Este contrato se encontra examinado e aprovado por esta
Procuradoria jurídica.
Em______/______/______

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67333
Procurador Jurídica

Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HZ4AZ7UATJUWYB8465BMPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

10

Terça-feira
8 de Março de 2022
112 - Ano - Nº 3534

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DE CORIBE
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

N.º 034/2022
TERMO DE CONTRATO PARA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE
CELEBRAM ENTRE SI O FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CORIBE - BAHIA E O SENHOR
ALEX SILVEIRA LEDO.

Pelo presente intrumento, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º
11.254.491/0001-13, com sede na Av. Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Estado
da Bahia, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO, legalmente representada
pela senhra Secretária de Saúde Gardênia Ferreira Mesquita, brasileira, portadora do RG
n.º 1377718948 SSP/BA e CPF n.º 021.282.225-08, com endereço profissional na sede
deste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado o Sr. Alex
Silveira Lêdo, brasileiro, maior, portador do CPF/MF n.º 007.954.476-20 e da Cédula
de Identidade n.º 763668982 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua 7 de setembro, nº
223, centro, CEP 47.690-000, Coribe-BA, neste ato denominado simplesmente como
LOCADOR, tem entre si, justos, acordado e contratado, o que mutuamente aceitam e
outorgam a saber, sob as cláusulas e condições seguintes, este contrato é regido pela Lei
n.º 8.666/1993 e a Lei n.º Lei n.º 8.245/1991, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n.º 020/2022, e o Termo de Dispensa de Licitação n.° 008/2022, em
consonância com o art. 24, X, da Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e
demais disposições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Rua São Paulo, s/n,
Centro, Município de Coribe - Bahia, para abrigar as instalações do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e do Centro de Especialidades Médicas de
Diagnostico Ambulatórial, deste Municipio.
1.1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o
Termo de Dispensa de Licitação n.° 008/2021 e a proposta do LOCADOR.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
2.1. O presente Termo de Contrato é formalizado com fundamento no art. 24, inciso X,
da Lei n° 8.666, de 1993, o qual autoriza a dispensa de licitação para a “locação de
imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas
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necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço
seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia”.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO
LOCADOR
3.1. O LOCADOR obriga-se a:
3.1.1. Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina, e
em estrita observância das especificações de sua proposta;
3.1.2. Fornecer declaração atestando que não pesa sobre o imóvel qualquer
impedimento de ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou, caso exista
algum impedimento, prestar os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a juntada da
documentação pertinente, para fins de avaliação por parte da Administração;
3.1.3. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel;
3.1.4. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;
3.1.5. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
3.1.6. Fornecer à LOCATÁRIA descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de
sua vistoria para entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes;
3.1.7. Fornecer à LOCATÁRIA recibo discriminado das importâncias pagas, vedada a
quitação genérica;
3.1.8. Pagar as despesas extraordinárias, entendidas como aquelas que não se refiram
aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, como, por exemplo:

a. obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do
imóvel;
pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das
esquadrias externas;
b. obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;
c. indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados,
ocorridas em data anterior ao início da locação;
d. instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de
intercomunicação, de esporte e de lazer;
e. despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum;
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f. constituição de fundo de reserva, e reposição deste, quando utilizado para
cobertura de despesas extraordinárias;
3.1.9. Pagar os impostos (especialmente Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU) e
taxas, inclusive a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública,
incidentes sobre o imóvel;
3.1.10. Entregar, em perfeito estado de funcionamento, o sistema hidráulico e a rede
elétrica;
3.1.11. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo de dispensa de licitação;
3.1.12. Exibir à LOCATÁRIA, quando solicitado, os comprovantes relativos às
parcelas que estejam sendo exigidas;
3.1.13. Informar à LOCATÁRIA quaisquer alterações na titularidade do imóvel,
inclusive com a apresentação da documentação correspondente.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA
LOCATÁRIA
4.1. A LOCATÁRIA obriga-se a:
4.1.1. Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado neste
Termo de Contrato;
4.1.2. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a
natureza deste e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse;
4.1.3. Realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins de verificação
minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais
defeitos existentes;
4.1.4. Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, conforme
documento de descrição minuciosa elaborado quando da vistoria inicial, salvo os
desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal;
4.1.5. Comunicar ao LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação a este
incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;
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4.1.6. Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo do LOCADOR, sendo
assegurado à LOCATÁRIA o direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os
reparos durem mais de dez dias, nos termos do artigo 26 da Lei n° 8.245, de 1991;
4.1.7. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas
instalações, provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados;
4.1.8. Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio
e por escrito do LOCADOR;
4.1.9. Entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobrança de tributos e
encargos condominiais, cujo pagamento não seja de seu encargo, bem como qualquer
intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que direcionada à
LOCATÁRIA;
4.1.10. Pagar as despesas ordinárias de condomínio, entendidas como aquelas
necessárias à sua administração, como:

a. salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos
empregados do condomínio;
b. consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum;
c. limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum;
manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos,
mecânicos e de segurança, de uso comum;
d. pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso
comum;
e. rateios de saldo devedor, salvo se referentes a período anterior ao início da
locação;
4.1.11. A LOCATÁRIA somente ficará obrigada ao pagamento das despesas ordinárias
caso sejam comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal, podendo exigir a
qualquer tempo tal comprovação.
4.1.12. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, água e esgoto;
4.1.13. Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seus mandatários,
mediante prévia combinação de dia e hora, bem como admitir que seja visitado e
examinado por terceiros, na hipótese prevista no artigo 27 da Lei n.º 8.245, de 1991;
4.1.14. Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos,
onde houver.
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5. CLÁUSULA QUINTA - DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO
5.1. As benfeitorias necessárias introduzidas pela LOCATÁRIA, ainda que não
autorizadas pelo LOCADOR, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão
indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção, de acordo com o artigo 35 da
Lei n.º 8.245, de 1991, e o artigo 578 do Código Civil.
5.1.1. A LOCATÁRIA fica desde já autorizada a fazer, no imóvel locado, as adaptações
indispensáveis ao desempenho das suas atividades.
5.2. Em qualquer caso, todas as benfeitorias desmontáveis, tais como lambris, biombos,
cofre construído, tapetes, etc., poderão ser retiradas pela LOCATÁRIA, devendo o
imóvel locado, entretanto, ser devolvido com os seus respectivos acessórios.
5.3. Finda a locação, será o imóvel devolvido ao LOCADOR, nas condições em que foi
recebido pela LOCATÁRIA, conforme documento de descrição minuciosa elaborado
quando da vistoria para entrega, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso
normal.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO ALUGUEL
6.1. O valor do aluguel mensal é de R$ 3.000,00 (três mil reais) perfazendo o valor
global de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).
6.2. As despesas ordinárias, bem como os encargos locatícios incidentes sobre o imóvel
(água, esgoto, energia elétrica), fica o pagamento atribuído contratualmente à
LOCATÁRIA, serão suportadas proporcionalmente, em regime de rateio, a partir da
data do efetivo recebimento das chaves.
6.2.1. O acertamento desta proporção se dará na primeira parcela vencível da despesa
após a data de entrega das chaves, pagando LOCADOR e LOCATÁRIA suas
respectivas partes da parcela. Caso a LOCATÁRIA a pague na integralidade, a parte de
responsabilidade do LOCADOR será abatida no valor do aluguel do mês subseqüente.
A mesma proporção também será observada no encerramento do contrato, promovendose o acertamento preferencialmente no pagamento do último aluguel.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento do aluguel será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês
subseqüente ao vencido, e será efetuado por meio de Ordem Bancaria ou na Tesouraria
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da Prefeitura através de cheque.
7.1.1. Caso a antecedência mínima não seja observada, o pagamento será efetuado no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis da data da apresentação do recibo locatício ou
documento de cobrança correspondente pelo LOCADOR.
7.2. Havendo erro na apresentação de qualquer natureza, na emissão da Nota
Fiscal/Fatura/Recibo, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição
e/ou emissão de Nota de Correção, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que ao LOCADOR providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a LOCATÁRIA.
7.3. A LOCATÁRIA não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pelo LOCADOR, que porventura não tenha sido acordada neste Termo de
Contrato.
7.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o LOCADOR não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela LOCATÁRIA, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = 0,00016438
I = (TX)
I = (6/100)
TX = Percentual da taxa anual =
365
6%.
8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
8.1. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2022, com início a partir
da assinatura deste termo, nos termos do artigo 3° da Lei n.º 8.245, de 1991, podendo,
por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos.

8.1.1 Os efeitos financeiros da contratação só terão início a partir da data da entrega das
chaves, mediante Termo, precedido de vistoria do imóvel.
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8.1.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.
8.1.3. Caso não tenha interesse na prorrogação, o LOCADOR deverá enviar
comunicação escrita à LOCATÁRIA, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias da data do término da vigência do contrato, sob pena de aplicação das
sanções cabíveis por descumprimento de dever contratual.
9.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA EM CASO DE ALIENAÇÃO

9.1. Este contrato continuará em vigor em qualquer hipótese de alienação do imóvel
locado, na forma do artigo 8º da Lei n.º 8.245, de 1991.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE
10.1. Será admitido o reajuste do valor locatício mensal, em contrato com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, mediante a aplicação do (Índice Geral de
Preços - Mercado - IGP-M ou Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGPDI), ou outro que venha substituí-lo, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV,
desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data de sua
assinatura, para o primeiro reajuste, ou da data do último reajuste, para os subseqüentes.
10.2. O reajuste, decorrente de solicitação do LOCADOR, será formalizado por
apostilamento, salvo se coincidente com termo aditivo para o fim de prorrogação de
vigência ou alteração contratual.
10.3. Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste desproporcional ao
preço médio de mercado para a presente locação, o LOCADOR aceita negociar a
adoção de preço compatível ao mercado de locação no município em que se situa o
imóvel.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento do Município deste exercício, na dotação abaixo
discriminada:
02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde.
10.302.032.2303 – Gestão das Ações da Atenção Especializada - SAMU
3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.
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02.06.00 - Fundo Municipal de Saúde.
04.122.007.2302 – Gestão das Ações da Atenção Especializada - Hospital
3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A fiscalização do presente Termo de Contrato será exercida por um representante
da LOCATÁRIA, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua
execução.
12.1.2.O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome das pessoas
eventualmente envolvidas, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
12.1.3.As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.
12.1.4.O LOCADOR poderá indicar um representante para representá-lo na execução
do contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
14.1. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos
deveres elencados neste instrumento, sujeitará o LOCADOR, garantida a prévia defesa,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b. Multa:
b.1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, injustificado, sobre o
valor mensal da locação;
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c. Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total ou parcial de obrigação assumida.
d. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Coribe,
Bahia, pelo prazo de até dois anos;
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o LOCADOR ressarcir a LOCATÁRIA pelos prejuízos
causados;
14.1.1.A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
14.2. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas acima, as empresas que, em razão do
presente contrato:
14.2.1.Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;
14.2.2.Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a LOCATÁRIA em
virtude de atos ilícitos praticados.
14.3. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784, de
1999.
14.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à LOCATÁRIA, observado o princípio da proporcionalidade.
14.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à LOCATÁRIA serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o
caso, serão inscritos na Dívida Ativa Municipal e cobrados judicialmente.
14.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data
do recebimento da comunicação enviada pela LOCATÁRIA.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
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15.1. A LOCATÁRIA poderá rescindir este Termo de Contrato, sem qualquer ônus,
em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou
obrigação imposta ao LOCADOR, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
15.1.1.A rescisão por descumprimento das cláusulas e obrigações contratuais acarretará
a execução dos valores das multas e indenizações devidas à LOCATÁRIA, bem como a
retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados, além
das penalidades previstas neste instrumento.
15.2. Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência das hipóteses
enumeradas no art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993, com exceção das previstas nos incisos
VI, IX e X, que sejam aplicáveis a esta relação locatícia.
15.2.1.Nas hipóteses de rescisão de que tratam os incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993, desde que ausente a culpa do LOCADOR, a LOCATÁRIA a ressarcirá
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
15.2.2.Caso, por razões de interesse público, devidamente justificadas, nos termos do
inciso XII do artigo 78 da Lei n° 8.666, de 1993, a LOCATÁRIA decida devolver o
imóvel e rescindir o contrato, antes do término do seu prazo de vigência, ficará
dispensada do pagamento de qualquer multa, desde que notifique o LOCADOR, por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
15.3. Nos casos em que reste impossibilitada a ocupação do imóvel, tais como
incêndio, desmoronamento, desapropriação, caso fortuito ou força maior, etc., a
LOCATÁRIA poderá considerar o contrato rescindido imediatamente, ficando
dispensada de qualquer prévia notificação, ou multa, desde que, nesta hipótese, não
tenha concorrido para a situação.
15.4. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

16.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como
forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS
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17.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato regerse-ão pelas disposições contidas na Lei n.° 8.245, de 1991, e na Lei n.º 8.666, de 1993,
subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas
federais, que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de suas
transcrições.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá à LOCATÁRIA providenciar a publicação do extrato deste contrato na
Imprensa Oficial, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações.
19.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. - As partes elegem o foro da comarca de Coribe - Bahia para dirimir quaisquer
conflitos oriundos do presente instrumento 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, 02 de fevereiro 2022.

Gardênia Ferreira Mesquita
Gestora
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ n.º 11.254.491/0001-13
CONTRATANTE

Alex Silveira Ledo
Pessoa Física
CPF n.º 007.954.476-20
LOCADOR

Testemunhas:
Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 406.062.038-69

Este contrato se encontra examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradoria Jurídica
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

N.º 035/2022

TERMO DE CONTRATO PARA
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
QUE
CELEBRAM
ENTRE
SI
O
MUNICÍPIO DE CORIBE - BAHIA E A
SENHORA ADELIA MARIA LIMA DA
SILVA
O MUNICÍPIO DE CORIBE, com sede na Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe Bahia - CEP 47.690-000, inscrito no CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato
representado pelo Prefeito Murillo Ferreira Viana, inscrito no CPF nº 002.505.835-50,
RG nº 1144219353 SSP/BA, residente domiciliado a Rua Juscelino Kubitscheck, 193,
centro, Coribe-BA, empossado pela Câmara Municipal em 01/01/2021, e em
conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pela Lei Orgânica, doravante
denominado simplesmente LOCADOR, e do outro lado a Srª. Adelia Maria Lima da
Silva, brasileira, maior, portador do CPF/MF n.º 571.584.105-44 e da Cédula de
Identidade n.º 0665455445 SSP/BA, residente e domiciliada na Praça da Matriz, s/nº,
Distrito de Descoberto, interior do Município de Coribe-BA, neste ato denominado
simplesmente como LOCADORA, tem entre si, justos, acordado e contratado, o que
mutuamente aceitam e outorgam a saber, sob as cláusulas e condições seguintes, este
contrato é regido pela Lei n.º 8.666/1993 e a Lei n.º Lei n.º 8.245/1991, tendo em vista o
que consta no Processo nº 021/2022, e o Termo de Dispensa de Licitação n° 009/2022,
em consonância com o art. 24, X, da Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e
demais disposições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O contrato tem como objeto a locação de imóvel situado no Distrito de Descoberto
interior do Município de Coribe - Bahia, para abrigar a extensão da Escola do Ensino
Fundamental Raimundo Lula Texeira.
1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Termo de
Dispensa de Licitação n° 009/2022 e a proposta do LOCADOR.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
2.1. O presente Termo de Contrato é formalizado com fundamento no art. 24, inciso X, da
Lei n° 8.666, de 1993, o qual autoriza a dispensa de licitação para a “locação de imóvel
destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades
de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível
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com o valor de mercado, segundo avaliação prévia”.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO
LOCADOR
3.1. O LOCADOR obriga-se a:
3.1.1. Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina, e
em estrita observância das especificações de sua proposta;
3.1.2. Fornecer declaração atestando que não pesa sobre o imóvel qualquer impedimento
de ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou, caso exista algum
impedimento, prestar os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a juntada da
documentação pertinente, para fins de avaliação por parte da Administração;
3.1.3. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel;
3.1.4. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;
3.1.5. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
3.1.6. Fornecer à LOCATÁRIA descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de
sua vistoria para entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes;
3.1.7. Fornecer à LOCATÁRIA recibo discriminado das importâncias pagas, vedada a
quitação genérica;
3.1.8. Pagar as despesas extraordinárias, entendidas como aquelas que não se refiram aos
gastos rotineiros de manutenção do edifício, como, por exemplo:

a. obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel;
b. pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das
esquadrias externas;
c. obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;
d. indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados,
ocorridas em data anterior ao início da locação;
e. instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de
intercomunicação, de esporte e de lazer;
f. despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum;
g. constituição de fundo de reserva, e reposição deste, quando utilizado para
cobertura de despesas extraordinárias;
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h. fica por parte da Locatária os pagamentos das contas de Água, e Luz;
3.1.9. Pagar os impostos (especialmente Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU) e
taxas, inclusive a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública,
incidentes sobre o imóvel;
3.1.10. Entregar, em perfeito estado de funcionamento, o sistema hidráulico e a rede
elétrica;
3.1.11. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo de dispensa de licitação;
3.1.12. Exibir à LOCATÁRIA, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas
que estejam sendo exigidas;
3.1.13. Informar à LOCATÁRIA quaisquer alterações na titularidade do imóvel,
inclusive com a apresentação da documentação correspondente.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA
LOCATÁRIA
4.1. A LOCATÁRIA obriga-se a:
4.1.1. Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado neste Termo
de Contrato;
4.1.2. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a
natureza deste e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse;
4.1.3. Realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins de verificação
minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais
defeitos existentes;
4.1.4. Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, conforme
documento de descrição minuciosa elaborado quando da vistoria inicial, salvo os
desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal;
4.1.5. Comunicar ao LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba,
bem como as eventuais turbações de terceiros;
4.1.6. Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo do LOCADOR, sendo
assegurado à LOCATÁRIA o direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os
reparos durem mais de dez dias, nos termos do artigo 26 da Lei n° 8.245, de 1991;
4.1.7. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações,
provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados;
4.1.8. Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio e
por escrito do LOCADOR;
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4.1.9. Entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobrança de tributos e
encargos condominiais, cujo pagamento não seja de seu encargo, bem como qualquer
intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que direcionada à
LOCATÁRIA;
4.1.10. Pagar as despesas ordinárias de condomínio, entendidas como aquelas necessárias
à sua administração, como:
a. limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum;
b. manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos,
mecânicos e de segurança, de uso comum;
c. pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso
comum;
d. rateios de saldo devedor, salvo se referentes a período anterior ao início da
locação;

4.1.10.1.1. A LOCATÁRIA somente ficará obrigada ao pagamento das despesas
ordinárias caso sejam comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal, podendo
exigir a qualquer tempo tal comprovação.
4.1.11. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, água e esgoto;
4.1.12. Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seus mandatários, mediante
prévia combinação de dia e hora, bem como admitir que seja visitado e examinado por
terceiros, na hipótese prevista no artigo 27 da Lei n.º 8.245, de 1991;
4.1.13. Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos,
onde houver.
5. CLÁUSULA QUINTA - DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO
5.1. As benfeitorias necessárias introduzidas pela LOCATÁRIA, ainda que não
autorizadas pelo LOCADOR, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão
indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção, de acordo com o artigo 35 da
Lei n.º 8.245, de 1991, e o artigo 578 do Código Civil.
5.1.1. A LOCATÁRIA fica desde já autorizada a fazer, no imóvel locado, as adaptações
indispensáveis ao desempenho das suas atividades.
5.2. Em qualquer caso, todas as benfeitorias desmontáveis, tais como lambris, biombos,
cofre construído, tapetes, etc., poderão ser retiradas pela LOCATÁRIA, devendo o
imóvel locado, entretanto, ser devolvido com os seus respectivos acessórios.
5.3. Finda a locação, será o imóvel devolvido ao LOCADOR, nas condições em que foi
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recebido pela LOCATÁRIA, conforme documento de descrição minuciosa elaborado
quando da vistoria para entrega, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso
normal.
6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO ALUGUEL
6.1. O valor do aluguel mensal é de R$ 1.000,00 (hum mil reais), perfazendo o valor
global de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
6.2. As despesas ordinárias, bem como os encargos locatícios incidentes sobre o imóvel
(água, esgoto, energia elétrica), fica o pagamento atribuído contratualmente ao
LOCADOR, serão suportadas proporcionalmente, em regime de rateio, a partir da data do
efetivo recebimento das chaves.
6.2.1. O acertamento desta proporção se dará na primeira parcela vencível da despesa após
a data de entrega das chaves, pagando LOCADOR e LOCATÁRIA suas respectivas
partes da parcela. Caso a LOCATÁRIA a pague na integralidade, a parte de
responsabilidade do LOCADOR será abatida no valor do aluguel do mês subseqüente. A
mesma proporção também será observada no encerramento do contrato, promovendo-se o
acertamento preferencialmente no pagamento do último aluguel.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento do aluguel será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês
subseqüente ao vencido, e será efetuado por meio de Ordem Bancaria ou na Tesouraria da
Prefeitura através de cheque.
7.1.1. Caso a antecedência mínima não seja observada, o pagamento será efetuado no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis da data da apresentação do recibo locatício ou
documento de cobrança correspondente pelo LOCADOR.
7.2. Havendo erro na apresentação de qualquer natureza, na emissão da Nota
Fiscal/Fatura/Recibo, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou
emissão de Nota de Correção, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que ao LOCADOR providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a LOCATÁRIA.
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7.3. A LOCATÁRIA não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pelo LOCADOR, que porventura não tenha sido acordada neste Termo de
Contrato.
7.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o LOCADOR não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela LOCATÁRIA, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = 0,00016438
I = (TX)
I = (6/100)
TX = Percentual da taxa anual =
365
6%.
8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
8.1. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2022, com início a partir
da assinatura deste termo, nos termos do artigo 3° da Lei n.º 8.245, de 1991, podendo, por
interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos.

8.1.1 Os efeitos financeiros da contratação só terão início a partir da data da entrega das
chaves, mediante Termo, precedido de vistoria do imóvel.
8.1.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.
8.1.3. Caso não tenha interesse na prorrogação, o LOCADOR deverá enviar
comunicação escrita à LOCATÁRIA, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias da data do término da vigência do contrato, sob pena de aplicação das sanções
cabíveis por descumprimento de dever contratual.
9.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA EM CASO DE ALIENAÇÃO

9.1. Este contrato continuará em vigor em qualquer hipótese de alienação do imóvel
locado, na forma do artigo 8º da Lei n.º 8.245, de 1991.
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10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE
10.1. Será admitido o reajuste do valor locatício mensal, em contrato com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, mediante a aplicação do (Índice Geral de Preços
- Mercado - IGP-M ou Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI), ou
outro que venha substituí-lo, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, desde que
seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data de sua assinatura,
para o primeiro reajuste, ou da data do último reajuste, para os subseqüentes.
10.2. O reajuste, decorrente de solicitação do LOCADOR, será formalizado por
apostilamento, salvo se coincidente com termo aditivo para o fim de prorrogação de
vigência ou alteração contratual.
10.3. Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste desproporcional ao preço
médio de mercado para a presente locação, o LOCADOR aceita negociar a adoção de
preço compatível ao mercado de locação no município em que se situa o imóvel.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento do Município deste exercício, na dotação abaixo
discriminada:
02.04.00 - Secretaria Municipal de Educação
12.361.042.2098 – Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A fiscalização do presente Termo de Contrato será exercida por um representante
da LOCATÁRIA, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua
execução.
12.1.2. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome das pessoas
eventualmente envolvidas, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
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12.1.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.
12.1.4. O LOCADOR poderá indicar um representante para representá-lo na execução do
contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
14.1. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos
deveres elencados neste instrumento, sujeitará o LOCADOR, garantida a prévia defesa,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b. Multa:
b.1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, injustificado, sobre o
valor mensal da locação;
c. Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total ou parcial de obrigação assumida.
d. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Coribe,
Bahia, pelo prazo de até dois anos;
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o LOCADOR ressarcir a LOCATÁRIA pelos prejuízos causados;
14.1.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
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14.2. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas acima, as empresas que, em razão do
presente contrato:
14.2.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;
14.2.2. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a LOCATÁRIA em
virtude de atos ilícitos praticados.
14.3. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784, de
1999.
14.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à LOCATÁRIA, observado o princípio da proporcionalidade.
14.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à LOCATÁRIA serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa Municipal e cobrados judicialmente.
14.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data
do recebimento da comunicação enviada pela LOCATÁRIA.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. A LOCATÁRIA poderá rescindir este Termo de Contrato, sem qualquer ônus, em
caso de descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou obrigação
imposta ao LOCADOR, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
15.1.1. A rescisão por descumprimento das cláusulas e obrigações contratuais acarretará a
execução dos valores das multas e indenizações devidas à LOCATÁRIA, bem como a
retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados, além
das penalidades previstas neste instrumento.
15.2. Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência das hipóteses
enumeradas no art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993, com exceção das previstas nos incisos
VI, IX e X, que sejam aplicáveis a esta relação locatícia.
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15.2.1. Nas hipóteses de rescisão de que tratam os incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993, desde que ausente a culpa do LOCADOR, a LOCATÁRIA a ressarcirá
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
15.2.2. Caso, por razões de interesse público, devidamente justificadas, nos termos do
inciso XII do artigo 78 da Lei n° 8.666, de 1993, a LOCATÁRIA decida devolver o
imóvel e rescindir o contrato, antes do término do seu prazo de vigência, ficará dispensada
do pagamento de qualquer multa, desde que notifique o LOCADOR, por escrito, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
15.3. Nos casos em que reste impossibilitada a ocupação do imóvel, tais como incêndio,
desmoronamento, desapropriação, caso fortuito ou força maior, etc., a LOCATÁRIA
poderá considerar o contrato rescindido imediatamente, ficando dispensada de qualquer
prévia notificação, ou multa, desde que, nesta hipótese, não tenha concorrido para a
situação.
15.4. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

16.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como
forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato reger-seão pelas disposições contidas na Lei n.° 8.245, de 1991, e na Lei n.º 8.666, de 1993,
subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais,
que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá à LOCATÁRIA providenciar a publicação do extrato deste contrato na
Imprensa Oficial, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações.
19.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
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19.1. – As partes elegem o foro da comarca de Coribe – Bahia para dirimir quaisquer
conflitos oriundos do presente instrumento 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, 10 de fevereiro 2022.

Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
LOCATÁRIO

Adélia Maria Lima da Silva
Pessoa Física
CPF n.º 571.584.105-44
LOCADOR

Testemunhas:
Gesandro Soares de Carvalho
CPF: 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF: 830.567.425-87

Este contrato se encontra examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradoria Jurídica
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 036/2022

TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE CORIBE - BAHIA E A
EMPRESA
LUIZ
RICARDO
PEREIRA DE ALMEIDA BRAGA.
O Município de Coribe, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000,
registrado no CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo Doutor
Murillo Ferreira Viana, médico, portador do RG n.º 1144219353 SSP/BA e CPF n.º
002.505.835-50, residente e domiciliado na Juscelino Kubitscheck, 193, Centro,
Coribe, Bahia, CEP 47.690-000, doravante denominado CONTRATANTE, e a
empresa Luiz Ricardo Pereira de Almeida Braga, inscrita no CNPJ sob n.º
13.771.078/0001-51, com sede na Rua 19 de abril, 31, centro, São Felix do Coribe Bahia, CEP: 47.665-000, neste ato representada pelo Sr. Luiz Ricardo Pereira de
Almeida Braga, brasileiro, portador do documento de identidade RG n.º 47.774.059-5
SSP/SP e CPF n.º 320.945.188-50, residente à Rua 19 de abril, 31, centro, São Felix do
Coribe - Bahia, CEP: 47.665-000, 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:
DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de empresa para a prestação de serviços que ofereça profissional na área
de educação para a realização de formação continuada para os profissionais da
Secretaria Municipal de Educação, o qual justifica-se a dispensa de procedimento
licitatório, com base no que dispõe a Lei n.º 8.666/1993, e que se regerá pelas
cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
01.01 - Contratação de empresa para a prestação de serviços que ofereça profissional na
área de educação para a realização de formação continuada para os profissionais da
Secretaria Municipal de Educação abordando a Temática: “Educação pública de
qualidade é o nosso objetivo” no dia 11/02/2022, Município de Coribe - Bahia.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
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02.01 - O presente Termo de Contrato é formalizado com fundamento no inciso II do
art. 24, da Lei n.° 8.666/1993, considerando o seu valor global a ser executado uma vez
em todo o exercício financeiro.
CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO
03.01 - A Execução dos serviços serão de forma online com recepção nas instalações
da CONTRATANTE, na sede do Município de Coribe - Bahia.
§1º - A execução deste Contrato deverá ser fiscalizada pela Prefeitura Municipal
de Coribe - Bahia, através da Secretaria Municipal de Educação, 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.
03.02 - A Secretaria Municipal de Educação tem o poder de vistoriar, de forma
irrestrita, todos os serviços contratados, bem como a documentação contábil e fiscal
pertinente a este contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
04.01 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da
Dotação Orçamentária a seguir especificada:
02.04.00 - Secretaria Municipal de Educação
12.361.042.2098 - Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO
05.01 - Em contraprestação pelos serviços aludidos na cláusula primeira o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importância de R$ 3.500,00 (três mil
quinhentos reais). Conforme tabela abaixo:
Valor
Valor Total
Item
Palestra
Quant Unid. Unitário
R$
R$
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1.

Educação pública de qualidade é o
nosso objetivo.

unid.

01

3.500,00

Valor Total da Proposta

3.500,00

3.500,00

§1º - 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,
combustível, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
§2º - O valor acima é certo e irreajustável, de forma que o pagamento devido a
Contratada deverá ser tão somente este, após os serviços efetivamente prestados.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
06.01 - O preço é fixo e irreajustável.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
07.01 - O prazo para pagamento da contratada deverá ser após a realização dos
serviços.
§ 1º - 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.
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
08.01 - A vigência deste Contrato inicia-se a partir de sua assinatura, com término préestabelecido para o dia 11/02/2022, podendo ser prorrogado desde que observadas às
disposições dos §1º e 2º do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADA
09.01 - A Contratada, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação
legal, obriga-se a:
a) Ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a
execução dos serviços inclusive despesas com transporte e os compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)
k)
l)

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e
outros afins, a ele não se vinculando a Contratante a qualquer título, nem
mesmo ao de solidariedade;
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;
Assumir a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste
contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus
subcontratados;
Recompor todo e qualquer serviço condenado pela fiscalização da
Contratante, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo
final;
Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações
e/ou normas exigidas, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de
infraestrutura necessária a execução dos serviços;
Honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações
da Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pelo Contratado não terá
nenhum vínculo jurídico com o Contratante;
Permitir ao servidor credenciado pelo Contratante fiscalizar, recusar,
mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços que não atender as
especificações do objeto, observando as exigências que lhe foram
solicitadas;
Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos serviços, objeto do presente contrato;
O Contratado deverá em sua apresentação utilizar dos recursos de slides,
vídeos e áudios com vistas a enriquecer e fixar a aprendizagem dos
professores;
Deverá ser realizada didática com os professores com foco em avaliação e
novas metodologias aos docentes;
É de responsabilidade do Contratado a entrega de folders e certificados a
todos os professores participantes;
Os serviços serão realizados no formato de Palestras e Oficinas online;

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
10.01 - O Contratante além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal a obriga-se a:
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a) Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
b) Efetuar, no prazo indicado na cláusula Sétima, os pagamentos devidos ao
Contratado.
c) Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livres e
desimpedidas as áreas onde serão realizados os serviços, objeto deste
contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.01 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no
presente contrato sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º
8666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§1º - A inexecução culposa, parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou
a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de
Coribe, Bahia e multa, de acordo com a gravidade da infração.
§2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos
seguintes limites máximos:
a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do serviço não realizado;
b) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.
§3º - 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.
§4º - 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.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO
12.01 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as prevista na Lei n.º 8.666/93.
§1º - O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato,
nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/1993.
§2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei
n.º 8.666/1993, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
13.01 - O regime de execução dos serviços é a de empreitada por preço certo a serem
executados pela CONTRATADA, bem como todos os recursos que serão empregados
são de responsabilidade do mesmo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VEDAÇÕES
14.01 - É vedado a Contratada:
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
b) Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por
parte da Contratante, salvo nos casos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES
15.01 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
§1º - A CONTRATADA é obrigado 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.
§2º - As supressões resultantes de acordo celebrados entre as Contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO
16.01 - Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO
17.01 - 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.
17.02 - E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em
02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado
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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, 10 de fevereiro de 2022.

Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE

Luiz Ricardo Pereira de Almeida Braga
Proprietário
Luiz Ricardo Pereira de A. Braga - ME
CNPJ sob n.º 13.771.078/0001-51
CONTRATADA

Testemunhas:
Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Este contrato se encontra examinado e aprovado por esta procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/VA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

N.º 037/2022

TERMO DE CONTRATO PARA
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
QUE
CELEBRAM
ENTRE
SI
O
MUNICÍPIO DE CORIBE - BAHIA E A
SENHORA ADALGIZA SILVA DOS
SANTOS.
O MUNICÍPIO DE CORIBE, com sede na Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe Bahia - CEP 47.690-000, inscrito no CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato
representado pelo Prefeito Murillo Ferreira Viana, inscrito no CPF nº 002.505.835-50,
RG nº 1144219353 SSP/BA, residente domiciliado a Rua Juscelino Kubitscheck, 193,
centro, Coribe-BA, empossado pela Câmara Municipal em 01/01/2021, e em
conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pela Lei Orgânica, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a Sra. Adalgiza Silva dos
Santos, brasileira, maior, portadora do CPF/MF n.º 977.776.415-49 e da Cédula de
Identidade n.º 23.143.306-92 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Da Matriz, 63,
Povoado de Descoberto, Coribe-BA, neste ato denominado simplesmente como
LOCADORA, tem entre si, justos, acordado e contratado, o que mutuamente aceitam e
outorgam a saber, sob as cláusulas e condições seguintes, este contrato é regido pela Lei
n.º 8.666/1993 e a Lei n.º Lei n.º 8.245/1991, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo nº 023/2022, e o Termo de Dispensa de Licitação n° 010/2022, em
consonância com o art. 24, X, da Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e
demais disposições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Rua da Matriz s/n,
Povoado de Descoberto, Coribe - Bahia, para abrigar extensão da Pré Escola Mundo
Encantado Clarindo Francisco.
1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Termo de
Dispensa de Licitação n° 010/2022 e a proposta do LOCADOR.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
2.1. O presente Termo de Contrato é formalizado com fundamento no art. 24, inciso X, da
Lei n° 8.666, de 1993, o qual autoriza a dispensa de licitação para a “locação de imóvel
destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades
de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível
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com o valor de mercado, segundo avaliação prévia”.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO
LOCADOR
3.1. O LOCADOR obriga-se a:
3.1.1. Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina, e
em estrita observância das especificações de sua proposta;
3.1.2. Fornecer declaração atestando que não pesa sobre o imóvel qualquer impedimento
de ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou, caso exista algum
impedimento, prestar os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a juntada da
documentação pertinente, para fins de avaliação por parte da Administração;
3.1.3. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel;
3.1.4. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;
3.1.5. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
3.1.6. Fornecer à LOCATÁRIA descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de
sua vistoria para entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes;
3.1.7. Fornecer à LOCATÁRIA recibo discriminado das importâncias pagas, vedada a
quitação genérica;
3.1.8. Pagar as despesas extraordinárias, entendidas como aquelas que não se refiram aos
gastos rotineiros de manutenção do edifício, como, por exemplo:

a. obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel;
b. pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das
esquadrias externas;
c. obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;
d. indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados,
ocorridas em data anterior ao início da locação;
e. instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de
intercomunicação, de esporte e de lazer;
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f. despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum;
g. constituição de fundo de reserva, e reposição deste, quando utilizado para
cobertura de despesas extraordinárias;
3.1.9. Pagar os impostos (especialmente Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU) e
taxas, inclusive a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública,
incidentes sobre o imóvel;
3.1.10. Entregar, em perfeito estado de funcionamento, o sistema hidráulico e a rede
elétrica;
3.1.11. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo de dispensa de licitação;
3.1.12. Exibir à LOCATÁRIA, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas
que estejam sendo exigidas;
3.1.13. Informar à LOCATÁRIA quaisquer alterações na titularidade do imóvel,
inclusive com a apresentação da documentação correspondente.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA
LOCATÁRIA
4.1. A LOCATÁRIA obriga-se a:
4.1.1. Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado neste Termo
de Contrato;
4.1.2. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a
natureza deste e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse;
4.1.3. Realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins de verificação
minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais
defeitos existentes;
4.1.4. Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, conforme
documento de descrição minuciosa elaborado quando da vistoria inicial, salvo os
desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal;
4.1.5. Comunicar ao LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba,
bem como as eventuais turbações de terceiros;
4.1.6. Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo do LOCADOR, sendo
assegurado à LOCATÁRIA o direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os
reparos durem mais de dez dias, nos termos do artigo 26 da Lei n° 8.245, de 1991;
4.1.7. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações,
provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados;
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4.1.8. Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio e
por escrito do LOCADOR;
4.1.9. Entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobrança de tributos e
encargos condominiais, cujo pagamento não seja de seu encargo, bem como qualquer
intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que direcionada à
LOCATÁRIA;
4.1.10. Pagar as despesas ordinárias de condomínio, entendidas como aquelas necessárias
à sua administração, como:

a. salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos
empregados do condomínio;
b. consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum;

c. limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum;
d. manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos,
mecânicos e de segurança, de uso comum;

e. pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso
comum;
f. rateios de saldo devedor, salvo se referentes a período anterior ao início da
locação;
4.1.10.1.1. A LOCATÁRIA somente ficará obrigada ao pagamento das despesas
ordinárias caso sejam comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal, podendo
exigir a qualquer tempo tal comprovação.
4.1.11. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, água e esgoto;
4.1.12. Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seus mandatários, mediante
prévia combinação de dia e hora, bem como admitir que seja visitado e examinado por
terceiros, na hipótese prevista no artigo 27 da Lei n.º 8.245, de 1991;
4.1.13. Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos,
onde houver.
5. CLÁUSULA QUINTA - DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO
5.1. As benfeitorias necessárias introduzidas pela LOCATÁRIA, ainda que não
autorizadas pelo LOCADOR, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão
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indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção, de acordo com o artigo 35 da
Lei n.º 8.245, de 1991, e o artigo 578 do Código Civil.
5.1.1. A LOCATÁRIA fica desde já autorizada a fazer, no imóvel locado, as adaptações
indispensáveis ao desempenho das suas atividades.
5.2. Em qualquer caso, todas as benfeitorias desmontáveis, tais como lambris, biombos,
cofre construído, tapetes, etc., poderão ser retiradas pela LOCATÁRIA, devendo o
imóvel locado, entretanto, ser devolvido com os seus respectivos acessórios.
5.3. Finda a locação, será o imóvel devolvido ao LOCADOR, nas condições em que foi
recebido pela LOCATÁRIA, conforme documento de descrição minuciosa elaborado
quando da vistoria para entrega, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso
normal.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO ALUGUEL
6.1. O valor do aluguel mensal é de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), perfazendo o
valor global de R$ 3.850,00 (três mil e oitocentos e cinquenta reais).
6.2. As despesas ordinárias, bem como os encargos locatícios incidentes sobre o imóvel
(água, esgoto, energia elétrica), fica o pagamento atribuído contratualmente à
LOCATÁRIA, serão suportadas proporcionalmente, em regime de rateio, a partir da data
do efetivo recebimento das chaves.
6.2.1. O acertamento desta proporção se dará na primeira parcela vencível da despesa após
a data de entrega das chaves, pagando LOCADOR e LOCATÁRIA suas respectivas
partes da parcela. Caso a LOCATÁRIA a pague na integralidade, a parte de
responsabilidade do LOCADOR será abatida no valor do aluguel do mês subseqüente. A
mesma proporção também será observada no encerramento do contrato, promovendo-se o
acertamento preferencialmente no pagamento do último aluguel.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento do aluguel será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês
subseqüente ao vencido, e será efetuado por meio de Ordem Bancaria ou na Tesouraria da
Prefeitura através de cheque.
7.1.1. Caso a antecedência mínima não seja observada, o pagamento será efetuado no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis da data da apresentação do recibo locatício ou
documento de cobrança correspondente pelo LOCADOR.

Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/Fax.: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HZ4AZ7UATJUWYB8465BMPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

5

Terça-feira
8 de Março de 2022
146 - Ano - Nº 3534

Coribe

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
7.2. Havendo erro na apresentação de qualquer natureza, na emissão da Nota
Fiscal/Fatura/Recibo, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou
emissão de Nota de Correção, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que ao LOCADOR providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a LOCATÁRIA.
7.3. A LOCATÁRIA não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pelo LOCADOR, que porventura não tenha sido acordada neste Termo de
Contrato.
7.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o LOCADOR não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela LOCATÁRIA, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = 0,00016438
I = (TX)
I = (6/100)
TX = Percentual da taxa anual =
365
6%.
8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
8.1. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro, com início a partir da
assinatura deste termo, nos termos do artigo 3° da Lei n.º 8.245, de 1991, podendo, por
interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos.

8.1.1 Os efeitos financeiros da contratação só terão início a partir da data da entrega das
chaves, mediante Termo, precedido de vistoria do imóvel.
8.1.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.
8.1.3. Caso não tenha interesse na prorrogação, o LOCADOR deverá enviar
comunicação escrita à LOCATÁRIA, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias da data do término da vigência do contrato, sob pena de aplicação das sanções
cabíveis por descumprimento de dever contratual.
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9.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA EM CASO DE ALIENAÇÃO

9.1. Este contrato continuará em vigor em qualquer hipótese de alienação do imóvel
locado, na forma do artigo 8º da Lei n.º 8.245, de 1991.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE
10.1. Será admitido o reajuste do valor locatício mensal, em contrato com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, mediante a aplicação do (Índice Geral de Preços
- Mercado - IGP-M ou Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI), ou
outro que venha substituí-lo, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, desde que
seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data de sua assinatura,
para o primeiro reajuste, ou da data do último reajuste, para os subseqüentes.
10.2. O reajuste, decorrente de solicitação do LOCADOR, será formalizado por
apostilamento, salvo se coincidente com termo aditivo para o fim de prorrogação de
vigência ou alteração contratual.
10.3. Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste desproporcional ao preço
médio de mercado para a presente locação, o LOCADOR aceita negociar a adoção de
preço compatível ao mercado de locação no município em que se situa o imóvel.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento do Município deste exercício, na dotação abaixo
discriminada:
02.04.00 Secretaria de Educação
12.365.046.2235 – Manutenção do Ensino Infantil
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A fiscalização do presente Termo de Contrato será exercida por um representante
da LOCATÁRIA, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua
execução.
12.1.2.O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome das pessoas
eventualmente envolvidas, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
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competente para as providências cabíveis.
12.1.3.As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.
12.1.4.O LOCADOR poderá indicar um representante para representá-lo na execução do
contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n.º
8.666, de 1993.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
14.1. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos
deveres elencados neste instrumento, sujeitará o LOCADOR, garantida a prévia defesa,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b. Multa:
b.1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, injustificado, sobre o
valor mensal da locação;
c. Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total ou parcial de obrigação assumida.
d. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Coribe,
Bahia, pelo prazo de até dois anos;
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o LOCADOR ressarcir a LOCATÁRIA pelos prejuízos causados;
14.1.1.A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
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14.2. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas acima, as empresas que, em razão do
presente contrato:
14.2.1.Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;
14.2.2.Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a LOCATÁRIA em
virtude de atos ilícitos praticados.
14.3. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784, de
1999.
14.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à LOCATÁRIA, observado o princípio da proporcionalidade.
14.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à LOCATÁRIA serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa Municipal e cobrados judicialmente.
14.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data
do recebimento da comunicação enviada pela LOCATÁRIA.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. A LOCATÁRIA poderá rescindir este Termo de Contrato, sem qualquer ônus, em
caso de descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou obrigação
imposta ao LOCADOR, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
15.1.1.A rescisão por descumprimento das cláusulas e obrigações contratuais acarretará a
execução dos valores das multas e indenizações devidas à LOCATÁRIA, bem como a
retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados, além
das penalidades previstas neste instrumento.
15.2. Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência das hipóteses
enumeradas no art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993, com exceção das previstas nos incisos
VI, IX e X, que sejam aplicáveis a esta relação locatícia.
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15.2.1.Nas hipóteses de rescisão de que tratam os incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993, desde que ausente a culpa do LOCADOR, a LOCATÁRIA a ressarcirá
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
15.2.2.Caso, por razões de interesse público, devidamente justificadas, nos termos do
inciso XII do artigo 78 da Lei n° 8.666, de 1993, a LOCATÁRIA decida devolver o
imóvel e rescindir o contrato, antes do término do seu prazo de vigência, ficará dispensada
do pagamento de qualquer multa, desde que notifique o LOCADOR, por escrito, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
15.3. Nos casos em que reste impossibilitada a ocupação do imóvel, tais como incêndio,
desmoronamento, desapropriação, caso fortuito ou força maior, etc., a LOCATÁRIA
poderá considerar o contrato rescindido imediatamente, ficando dispensada de qualquer
prévia notificação, ou multa, desde que, nesta hipótese, não tenha concorrido para a
situação.
15.4. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

16.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como
forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato reger-seão pelas disposições contidas na Lei n.° 8.245, de 1991, e na Lei n.º 8.666, de 1993,
subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais,
que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá à LOCATÁRIA providenciar a publicação do extrato deste contrato na
Imprensa Oficial, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações.
19.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
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19.1. – As partes elegem o foro da comarca de Coribe – Bahia para dirimir quaisquer
conflitos oriundos do presente instrumento 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, 15 de fevereiro 2022.

Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
LOCATÁRIO

Adalgiza Silva dos Santos
Pessoa Física
CPF n.º 977.776.415-49
LOCADORA

Testemunhas:

Gesandro Soares de Carvalho
CPF: 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF: 830.567.425-87

Este contrato se encontra examinado e aprovado por esta Procuradoria
jurídica.
Em______/______/2022

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
Procuradora Jurídica
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 038/2022
TERMO DE CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE CORIBE - BAHIA E O
SENHOR DAGILDO LESSA
GOMES.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado
no CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
o Doutor Murillo Ferreira Viana, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de
identidade n.° 1.144.219.353 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 002.505.835-50, residente
e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, s/n, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000,
legalmente investido e no exercício pleno do mandato, doravante denominado
CONTRATANTE e do outro lado a pessoa física o Senhor Dagildo Lessa Gomes, portador
do CPF n.º 041.808.535-82 e RG n.º 1388568691 SSP/BA, residente e domiciliado na
fazenda São José dos Arrudas, s/nº, zona rural, Município de Coribe, Bahia, CEP 47.690000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 032/2022 e em
observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a Lei
Municipal n.º 718/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Credenciamento n.º 002/2022 e culminou na processo de Inexigibilidade de Licitação n.°
008/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de Inexigibilidade de licitação
n.° 008/2022 e Credenciamento 002/2022, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas
condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio de profissional motorista autônomo, o Credenciamento
de pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 002/2022, e o Processo de
inexigibilidade de Licitação n°. 008/2022 do Município de Coribe, Bahia, de 18 de
fevereiro de 2022, do qual é parte integrante.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1.

A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718/2021, ao Decreto
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Municipal n.º 038/2021, à Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, e
subsidiariamente à Lei n.º 8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nos veículos do Município de Coribe ônibus, microônibus ou van do CONTRATANTE, pertencentes a Secretaria Municipal de
Educação sendo o trafego realizado na sede e interior do Município de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional de 40 (quarenta) horas
semanais.
4.3. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados,
através do comparecimento periódico, a fim de examinar a documentação dos pacientes.
4.4. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
documentos médico-legais, justificativas para exames e quaisquer outros documentos
pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.5. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Educação ou
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
4.6. A Secretaria Municipal de Educação ou Secretaria Municipal de Infraestrutura
possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita, toda a documentação nosológica do
munícipe, bem como a documentação contábil e fiscal pertinente a este contrato.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA para o presente contrato, a
importância mensal de R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais), que perfaz o valor
total anual de R$ 13.332,00 (treze mil trezentos e trinta e dois reais).
5.2. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
evolução da despesa no período citado, bem 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 e ao cumprimento da carga horária prevista em cada respectivo
período.
5.4. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.5. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária 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.
5.5.1. 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;
5.6. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
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5.7. 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 de Licitação n.º 008/2022.
5.8. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
5.9. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração 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.
5.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.11. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
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
7. DA VIGÊNCIA.
7.1. A vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2022 a partir de sua
assinatura.
7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.04.00 - Secretaria Municipal de Educação
12.361.042.2098 - Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual nos veículos, instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à
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prestação dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
9.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
alunos, pais, professores, e quaisquer cidadão do Município de Coribe, decorrentes de
omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou imprudência.
10. DAS SANÇÕES
10.1. 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.
10.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2. 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:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos
por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3. 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
subseqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
10.3. 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.
10.4. 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.
10.4.1. 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 a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
10.5. 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 físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.º
8.666/1993:
10.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
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credenciamento;
10.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.5.4. 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.
10.6. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Educação,
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.
10.7. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
11. DA RESCISÃO
11.1. 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:
11.1.1. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes
casos:
11.1.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e
serviços contratados;
11.1.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
11.1.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
11.1.1.4. 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;
11.1.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento,
assim como das de seus superiores;
11.1.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas
na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.1.1.7. 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;
11.1.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de
credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração e não
prejudique direta ou indiretamente ao transporte dos alunos em Coribe, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
11.1.2.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de
seus serviços, a CONTRATADA não poderá solicitar a rescisão,
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enquanto não concluído o processo de apuração.
11.1.3. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a
Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.1.3.1. 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;
11.1.3.2. 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 a CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; e,
11.1.3.3. 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 a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação.
11.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
11.3. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes conseqüências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.4. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.5. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
11.6. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.7. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, 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.
12. 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, nos termos do art. 65, §1º da Lei n.º
8.666 de 21 de junho de 1993.
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13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1. A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos
solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável;
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento;
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Acompanhar e auxiliar no embarque e o desembarque dos alunos em todos
os pontos;
14.1.7 Orientar todos os alunos para segurança no veículo durante a viagem;
14.1.8 Recolher e guardar todo material escolar esquecido no veículo;
14.1.9 Monitorar o acesso e a conversa com o motorista e os alunos;
14.1.10

Repassar aos alunos a importância da conservação do veículo;

14.1.11
doenças;

Implementar e cobrar os protocolos de higiene para prevenção de

14.1.12

Prevenir o bullying e o preconceito;

14.1.13

Realizar o controle de embarque e desembarque das crianças;

14.1.14

Auxílio as crianças com necessidades especiais;

14.1.15
Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de alunos da
Rede Municipal de Ensino, respeitando o intervalo interjornada e demais
disposições legais relativas ao trabalhador;
14.1.16
Garantir o cumprimento dos horários e dos trajetos, previamente
mapeados pela Secretaria Municipal de Educação;
14.1.17
Caso ocorra impossibilidade de percorrer o trajeto o motorista deverá
apresentar informar ao responsável pela Secretaria Municipal de Educação ou
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Secretaria Municipal de Infraestrutura para adequação;
14.1.18
Manter os veículos em bom estado de conservação, garantindo aos
usuários segurança e comodidade, bem como responsabilizar-se pela guarda e
segurança do veículo, enquanto estiver em sua posse;
14.1.19
Testar os veículos, diariamente quanto aos itens de segurança e bom
funcionamento como: sistema de freios e embreagem, limpadores de para-brisas,
funcionamento de cintos, calibragem e estado dos pneus, níveis de água, óleo do
motor e combustível;
14.1.20
Informar problemas ou qualquer suspeita de possíveis problemas no
veículo ao setor responsável;
14.1.21
Limitar-se exclusivamente ao transporte de alunos e outros serviços
de caráter educacional, neste último caso, com autorização expressa da Secretaria
Municipal de Educação, e, em hipótese alguma poderá transportar pessoas
estranhas, moradores que residam nas proximidades do percurso, qualquer carga ou
materiais inflamáveis, no veículo em que realiza a prestação do serviço;
14.1.22
Não embarcar e/ou desembarcar alunos que estejam em locais
inacessíveis ou de difícil acesso como: encostas de rios; dentro de propriedades
particulares não autorizadas; em locais acessíveis somente por tratores, etc., sendo
dos pais ou responsáveis a obrigação de providenciar o deslocamento do aluno até o
ponto de embarque e desembarque;
14.1.23
Efetuar a organização dos alunos no interior do veículo com vistas a
segurança de todos;
14.1.24
Zelar pela sua qualificação, quanto à comprovação de carteira de
habilitação específica para veículo de transporte de passageiros, bem como manterse dentro dos requisitos exigidos no Art. 138 do Código de Trânsito Brasileiro CTB;
14.1.25
Obedecer aos limites de velocidade, conforme determina a legislação
pertinente, dirigindo com segurança e respeito aos demais regramentos de trânsito:
não fumar, ingerir bebidas alcoólicas ou quaisquer drogas ilícitas, antes, durante e
nos intervalos dos deslocamentos e, ainda, não permitir que os passageiros o façam
durante o trajeto; submeter-se a testes de alcoolemia, se solicitados em fiscalização
de trânsitos; realizar anotações dos cronotacógrafo no início e no fim de cada
trajeto; em especial, não dirigir sob uso de medicamentos que alterem
comportamento; não falar ao celular com o veículo em movimento;
14.1.26
Estar sempre munidos do respectivo documento de habilitação, o
documento do veículo, bem como trajar-se preferencialmente de calça jeans, camisa
branca e sapato fechado, usando Crachá de Identificação fornecido pela Secretaria
Municipal da Educação, durante a jornada de trabalho;
14.1.27

Não promover a superlotação dos veículos;

14.1.28
Acatar e cumprir fielmente todas as condições estipuladas no
contrato, de forma que os serviços estabelecidos sejam permanentemente
executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade;
14.1.29
Disponibilizar um número de telefone, móvel ou fixo, para as
chamadas de atendimento em geral, bem como mantê-lo sempre atualizado;
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14.1.30
Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à
garagem da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
14.1.31

Efetuar a limpeza do veículo; e

14.1.32
Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo
superior imediato.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação, nos termos da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) 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, 18 de fevereiro de 2022.
Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE

Dagildo Lessa Gomes
Pessoa Física
CPF n.º 041.808.535-82
CONTRATADO

Testemunhas:
Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49
Este contrato se encontra examinado e aprovado por
esta assessoria jurídica.
Em______/______/2022.

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 039/2022
TERMO DE CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE CORIBE - BAHIA E O
SENHOR
EDSON
DE
SOUZA RIBAS.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado
no CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
o Doutor Murillo Ferreira Viana, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de
identidade n.° 1.144.219.353 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 002.505.835-50, residente
e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, s/n, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000,
legalmente investido e no exercício pleno do mandato, doravante denominado
CONTRATANTE e do outro lado a pessoa física o Senhor Edson de Souza Ribas, portador
do CPF n.º 710.082.681-00 e RG n.º 0687172888 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Coronel Clemente, s/nº, sede, Município de Coribe, Bahia, CEP 47.690-000, tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo n.º 033/2022 e em observância às
disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a Lei Municipal n.º
718/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Credenciamento
n.º 002/2022 e culminou na processo de Inexigibilidade de Licitação n.° 009/2022,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de Inexigibilidade de licitação
n.° 009/2022 e Credenciamento 002/2022, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas
condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio de profissional motorista autônomo, o Credenciamento
de pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 002/2022, e o Processo de
inexigibilidade de Licitação n°. 009/2022 do Município de Coribe, Bahia, de 18 de
fevereiro de 2022, do qual é parte integrante.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1.

A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718/2021, ao Decreto
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Municipal n.º 038/2021, à Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, e
subsidiariamente à Lei n.º 8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nos veículos do Município de Coribe ônibus, microônibus ou van do CONTRATANTE, pertencentes a Secretaria Municipal de
Educação sendo o trafego realizado na sede e interior do Município de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional de 40 (quarenta) horas
semanais.
4.3. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados,
através do comparecimento periódico, a fim de examinar a documentação dos pacientes.
4.4. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
documentos médico-legais, justificativas para exames e quaisquer outros documentos
pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.5. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Educação ou
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
4.6. A Secretaria Municipal de Educação ou Secretaria Municipal de Infraestrutura
possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita, toda a documentação nosológica do
munícipe, bem como a documentação contábil e fiscal pertinente a este contrato.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA para o presente contrato, a
importância mensal de R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais), que perfaz o valor
total anual de R$ 13.332,00 (treze mil trezentos e trinta e dois reais).
5.2. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
evolução da despesa no período citado, bem 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 e ao cumprimento da carga horária prevista em cada respectivo
período.
5.4. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.5. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária 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.
5.5.1. 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;
5.6. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
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5.7. 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 de Licitação n.º 009/2022.
5.8. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
5.9. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração 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.
5.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.11. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
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
7. DA VIGÊNCIA.
7.1. A vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2022 a partir de sua
assinatura.
7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.04.00 - Secretaria Municipal de Educação
12.361.042.2098 - Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual nos veículos, instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à
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prestação dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
9.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
alunos, pais, professores, e quaisquer cidadão do Município de Coribe, decorrentes de
omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou imprudência.
10. DAS SANÇÕES
10.1. 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.
10.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2. 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:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos
por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3. 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
subseqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
10.3. 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.
10.4. 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.
10.4.1. 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 a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
10.5. 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 físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.º
8.666/1993:
10.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
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credenciamento;
10.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.5.4. 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.
10.6. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Educação,
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.
10.7. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
11. DA RESCISÃO
11.1. 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:
11.1.1. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes
casos:
11.1.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e
serviços contratados;
11.1.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
11.1.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
11.1.1.4. 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;
11.1.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento,
assim como das de seus superiores;
11.1.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas
na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.1.1.7. 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;
11.1.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de
credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração e não
prejudique direta ou indiretamente ao transporte dos alunos em Coribe, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
11.1.2.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de
seus serviços, a CONTRATADA não poderá solicitar a rescisão,
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enquanto não concluído o processo de apuração.
11.1.3. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a
Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.1.3.1. 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;
11.1.3.2. 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 a CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; e,
11.1.3.3. 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 a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação.
11.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
11.3. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.4. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.5. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
11.6. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.7. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, 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.
12. 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, nos termos do art. 65, §1º da Lei n.º
8.666 de 21 de junho de 1993.
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13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1. A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos
solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável;
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento;
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Acompanhar e auxiliar no embarque e o desembarque dos alunos em todos
os pontos;
14.1.7 Orientar todos os alunos para segurança no veículo durante a viagem;
14.1.8 Recolher e guardar todo material escolar esquecido no veículo;
14.1.9 Monitorar o acesso e a conversa com o motorista e os alunos;
14.1.10

Repassar aos alunos a importância da conservação do veículo;

14.1.11
doenças;

Implementar e cobrar os protocolos de higiene para prevenção de

14.1.12

Prevenir o bullying e o preconceito;

14.1.13

Realizar o controle de embarque e desembarque das crianças;

14.1.14

Auxílio as crianças com necessidades especiais;

14.1.15
Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de alunos da
Rede Municipal de Ensino, respeitando o intervalo interjornada e demais
disposições legais relativas ao trabalhador;
14.1.16
Garantir o cumprimento dos horários e dos trajetos, previamente
mapeados pela Secretaria Municipal de Educação;
14.1.17
Caso ocorra impossibilidade de percorrer o trajeto o motorista deverá
apresentar informar ao responsável pela Secretaria Municipal de Educação ou
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Secretaria Municipal de Infraestrutura para adequação;
14.1.18
Manter os veículos em bom estado de conservação, garantindo aos
usuários segurança e comodidade, bem como responsabilizar-se pela guarda e
segurança do veículo, enquanto estiver em sua posse;
14.1.19
Testar os veículos, diariamente quanto aos itens de segurança e bom
funcionamento como: sistema de freios e embreagem, limpadores de para-brisas,
funcionamento de cintos, calibragem e estado dos pneus, níveis de água, óleo do
motor e combustível;
14.1.20
Informar problemas ou qualquer suspeita de possíveis problemas no
veículo ao setor responsável;
14.1.21
Limitar-se exclusivamente ao transporte de alunos e outros serviços
de caráter educacional, neste último caso, com autorização expressa da Secretaria
Municipal de Educação, e, em hipótese alguma poderá transportar pessoas
estranhas, moradores que residam nas proximidades do percurso, qualquer carga ou
materiais inflamáveis, no veículo em que realiza a prestação do serviço;
14.1.22
Não embarcar e/ou desembarcar alunos que estejam em locais
inacessíveis ou de difícil acesso como: encostas de rios; dentro de propriedades
particulares não autorizadas; em locais acessíveis somente por tratores, etc., sendo
dos pais ou responsáveis a obrigação de providenciar o deslocamento do aluno até o
ponto de embarque e desembarque;
14.1.23
Efetuar a organização dos alunos no interior do veículo com vistas a
segurança de todos;
14.1.24
Zelar pela sua qualificação, quanto à comprovação de carteira de
habilitação específica para veículo de transporte de passageiros, bem como manterse dentro dos requisitos exigidos no Art. 138 do Código de Trânsito Brasileiro CTB;
14.1.25
Obedecer aos limites de velocidade, conforme determina a legislação
pertinente, dirigindo com segurança e respeito aos demais regramentos de trânsito:
não fumar, ingerir bebidas alcoólicas ou quaisquer drogas ilícitas, antes, durante e
nos intervalos dos deslocamentos e, ainda, não permitir que os passageiros o façam
durante o trajeto; submeter-se a testes de alcoolemia, se solicitados em fiscalização
de trânsitos; realizar anotações dos cronotacógrafo no início e no fim de cada
trajeto; em especial, não dirigir sob uso de medicamentos que alterem
comportamento; não falar ao celular com o veículo em movimento;
14.1.26
Estar sempre munidos do respectivo documento de habilitação, o
documento do veículo, bem como trajar-se preferencialmente de calça jeans, camisa
branca e sapato fechado, usando Crachá de Identificação fornecido pela Secretaria
Municipal da Educação, durante a jornada de trabalho;
14.1.27

Não promover a superlotação dos veículos;

14.1.28
Acatar e cumprir fielmente todas as condições estipuladas no
contrato, de forma que os serviços estabelecidos sejam permanentemente
executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade;
14.1.29
Disponibilizar um número de telefone, móvel ou fixo, para as
chamadas de atendimento em geral, bem como mantê-lo sempre atualizado;
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/fax.: 77 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HZ4AZ7UATJUWYB8465BMPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Março de 2022
169 - Ano - Nº 3534

Coribe

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
14.1.30
Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à
garagem da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
14.1.31

Efetuar a limpeza do veículo; e

14.1.32
Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo
superior imediato.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação, nos termos da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) 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, 18 de fevereiro de 2022.
Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE

Edson de Souza Ribas
Pessoa Física
CPF n.º 710.082.681-00
CONTRATADO

Testemunhas:
Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49
Este contrato se encontra examinado e aprovado por
esta assessoria jurídica.
Em______/______/2022.

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 040/2022
TERMO DE CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE CORIBE - BAHIA E O
SENHOR JEAN PEREIRA
PAIXÃO.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado
no CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
o Doutor Murillo Ferreira Viana, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de
identidade n.° 1.144.219.353 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 002.505.835-50, residente
e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, s/n, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000,
legalmente investido e no exercício pleno do mandato, doravante denominado
CONTRATANTE e do outro lado a pessoa física o Senhor Jean Pereira Paixão, portador
do CPF n.º 053.658.581-40 e RG n.º 3138772 SSP/DF, residente e domiciliado na Rua Rio
Alegre, nº 108, sede, Município de Coribe, Bahia, CEP 47.690-000, tendo em vista o que
consta no Processo Administrativo n.º 034/2022 e em observância às disposições da Lei n.º
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a Lei Municipal n.º 718/2021, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Credenciamento n.º 002/2022 e
culminou na processo de Inexigibilidade de Licitação n.° 010/2022, mediante as cláusulas
e condições a seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de Inexigibilidade de licitação
n.° 010/2022 e Credenciamento 002/2022, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas
condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio de profissional motorista autônomo, o Credenciamento
de pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 002/2022, e o Processo de
inexigibilidade de Licitação n°. 010/2022 do Município de Coribe, Bahia, de 18 de
fevereiro de 2022, do qual é parte integrante.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1.

A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718/2021, ao Decreto

__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/fax.: 77 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HZ4AZ7UATJUWYB8465BMPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Coribe

Terça-feira
8 de Março de 2022
171 - Ano - Nº 3534

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
Municipal n.º 038/2021, à Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, e
subsidiariamente à Lei n.º 8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nos veículos do Município de Coribe ônibus, microônibus ou van do CONTRATANTE, pertencentes a Secretaria Municipal de
Educação sendo o trafego realizado na sede e interior do Município de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional de 40 (quarenta) horas
semanais.
4.3. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados,
através do comparecimento periódico, a fim de examinar a documentação dos pacientes.
4.4. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
documentos médico-legais, justificativas para exames e quaisquer outros documentos
pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.5. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Educação ou
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
4.6. A Secretaria Municipal de Educação ou Secretaria Municipal de Infraestrutura
possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita, toda a documentação nosológica do
munícipe, bem como a documentação contábil e fiscal pertinente a este contrato.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA para o presente contrato, a
importância mensal de R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais), que perfaz o valor
total anual de R$ 13.332,00 (treze mil trezentos e trinta e dois reais).
5.2. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
evolução da despesa no período citado, bem 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 e ao cumprimento da carga horária prevista em cada respectivo
período.
5.4. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.5. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária 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.
5.5.1. 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;
5.6. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
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5.7. 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 de Licitação n.º 010/2022.
5.8. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
5.9. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração 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.
5.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.11. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
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
7. DA VIGÊNCIA.
7.1. A vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2022 a partir de sua
assinatura.
7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.04.00 - Secretaria Municipal de Educação
12.361.042.2098 - Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual nos veículos, instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à
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prestação dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
9.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
alunos, pais, professores, e quaisquer cidadão do Município de Coribe, decorrentes de
omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou imprudência.
10. DAS SANÇÕES
10.1. 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.
10.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2. 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:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos
por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3. 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
subseqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
10.3. 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.
10.4. 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.
10.4.1. 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 a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
10.5. 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 físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.º
8.666/1993:
10.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
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credenciamento;
10.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.5.4. 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.
10.6. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Educação,
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.
10.7. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
11. DA RESCISÃO
11.1. 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:
11.1.1. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes
casos:
11.1.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e
serviços contratados;
11.1.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
11.1.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
11.1.1.4. 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;
11.1.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento,
assim como das de seus superiores;
11.1.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas
na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.1.1.7. 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;
11.1.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de
credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração e não
prejudique direta ou indiretamente ao transporte dos alunos em Coribe, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
11.1.2.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de
seus serviços, a CONTRATADA não poderá solicitar a rescisão,
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enquanto não concluído o processo de apuração.
11.1.3. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a
Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.1.3.1. 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;
11.1.3.2. 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 a CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; e,
11.1.3.3. 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 a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação.
11.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
11.3. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.4. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.5. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
11.6. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.7. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, 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.
12. 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, nos termos do art. 65, §1º da Lei n.º
8.666 de 21 de junho de 1993.
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13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1. A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos
solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável;
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento;
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Acompanhar e auxiliar no embarque e o desembarque dos alunos em todos
os pontos;
14.1.7 Orientar todos os alunos para segurança no veículo durante a viagem;
14.1.8 Recolher e guardar todo material escolar esquecido no veículo;
14.1.9 Monitorar o acesso e a conversa com o motorista e os alunos;
14.1.10

Repassar aos alunos a importância da conservação do veículo;

14.1.11
doenças;

Implementar e cobrar os protocolos de higiene para prevenção de

14.1.12

Prevenir o bullying e o preconceito;

14.1.13

Realizar o controle de embarque e desembarque das crianças;

14.1.14

Auxílio as crianças com necessidades especiais;

14.1.15
Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de alunos da
Rede Municipal de Ensino, respeitando o intervalo interjornada e demais
disposições legais relativas ao trabalhador;
14.1.16
Garantir o cumprimento dos horários e dos trajetos, previamente
mapeados pela Secretaria Municipal de Educação;
14.1.17
Caso ocorra impossibilidade de percorrer o trajeto o motorista deverá
apresentar informar ao responsável pela Secretaria Municipal de Educação ou
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Secretaria Municipal de Infraestrutura para adequação;
14.1.18
Manter os veículos em bom estado de conservação, garantindo aos
usuários segurança e comodidade, bem como responsabilizar-se pela guarda e
segurança do veículo, enquanto estiver em sua posse;
14.1.19
Testar os veículos, diariamente quanto aos itens de segurança e bom
funcionamento como: sistema de freios e embreagem, limpadores de para-brisas,
funcionamento de cintos, calibragem e estado dos pneus, níveis de água, óleo do
motor e combustível;
14.1.20
Informar problemas ou qualquer suspeita de possíveis problemas no
veículo ao setor responsável;
14.1.21
Limitar-se exclusivamente ao transporte de alunos e outros serviços
de caráter educacional, neste último caso, com autorização expressa da Secretaria
Municipal de Educação, e, em hipótese alguma poderá transportar pessoas
estranhas, moradores que residam nas proximidades do percurso, qualquer carga ou
materiais inflamáveis, no veículo em que realiza a prestação do serviço;
14.1.22
Não embarcar e/ou desembarcar alunos que estejam em locais
inacessíveis ou de difícil acesso como: encostas de rios; dentro de propriedades
particulares não autorizadas; em locais acessíveis somente por tratores, etc., sendo
dos pais ou responsáveis a obrigação de providenciar o deslocamento do aluno até o
ponto de embarque e desembarque;
14.1.23
Efetuar a organização dos alunos no interior do veículo com vistas a
segurança de todos;
14.1.24
Zelar pela sua qualificação, quanto à comprovação de carteira de
habilitação específica para veículo de transporte de passageiros, bem como manterse dentro dos requisitos exigidos no Art. 138 do Código de Trânsito Brasileiro CTB;
14.1.25
Obedecer aos limites de velocidade, conforme determina a legislação
pertinente, dirigindo com segurança e respeito aos demais regramentos de trânsito:
não fumar, ingerir bebidas alcoólicas ou quaisquer drogas ilícitas, antes, durante e
nos intervalos dos deslocamentos e, ainda, não permitir que os passageiros o façam
durante o trajeto; submeter-se a testes de alcoolemia, se solicitados em fiscalização
de trânsitos; realizar anotações dos cronotacógrafo no início e no fim de cada
trajeto; em especial, não dirigir sob uso de medicamentos que alterem
comportamento; não falar ao celular com o veículo em movimento;
14.1.26
Estar sempre munidos do respectivo documento de habilitação, o
documento do veículo, bem como trajar-se preferencialmente de calça jeans, camisa
branca e sapato fechado, usando Crachá de Identificação fornecido pela Secretaria
Municipal da Educação, durante a jornada de trabalho;
14.1.27

Não promover a superlotação dos veículos;

14.1.28
Acatar e cumprir fielmente todas as condições estipuladas no
contrato, de forma que os serviços estabelecidos sejam permanentemente
executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade;
14.1.29
Disponibilizar um número de telefone, móvel ou fixo, para as
chamadas de atendimento em geral, bem como mantê-lo sempre atualizado;
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14.1.30
Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à
garagem da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
14.1.31

Efetuar a limpeza do veículo; e

14.1.32
Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo
superior imediato.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação, nos termos da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) 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, 18 de fevereiro de 2022.
Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE

Jean Pereira da Paixão
Pessoa Física
CPF n.º 053.658.581-40
CONTRATADO

Testemunhas:
Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49
Este contrato se encontra examinado e aprovado por
esta assessoria jurídica.
Em______/______/2022.

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 041/2022
TERMO DE CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE CORIBE - BAHIA E O
SENHOR JOSE CARLOS
DOS SANTOS SILVA.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado
no CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
o Doutor Murillo Ferreira Viana, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de
identidade n.° 1.144.219.353 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 002.505.835-50, residente
e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, s/n, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000,
legalmente investido e no exercício pleno do mandato, doravante denominado
CONTRATANTE e do outro lado a pessoa física o Senhor José Carlos dos Santos Silva,
portador do CPF n.º 032.300.765-16 e RG n.º 1388574071 SSP/BA, residente e
domiciliado na Travessa Juscelino Kubstcheck, s/nº, sede, Município de Coribe, Bahia,
CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 035/2022 e
em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a
Lei Municipal n.º 718/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do Credenciamento n.º 002/2022 e culminou na processo de Inexigibilidade de Licitação
n.° 011/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de Inexigibilidade de licitação
n.° 011/2022 e Credenciamento 002/2022, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas
condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio de profissional motorista autônomo, o Credenciamento
de pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 002/2022, e o Processo de
inexigibilidade de Licitação n°. 011/2022 do Município de Coribe, Bahia, de 18 de
fevereiro de 2022, do qual é parte integrante.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1.

A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718/2021, ao Decreto
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Municipal n.º 038/2021, à Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, e
subsidiariamente à Lei n.º 8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nos veículos do Município de Coribe ônibus, microônibus ou van do CONTRATANTE, pertencentes a Secretaria Municipal de
Educação sendo o trafego realizado na sede e interior do Município de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional de 40 (quarenta) horas
semanais.
4.3. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados,
através do comparecimento periódico, a fim de examinar a documentação dos pacientes.
4.4. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
documentos médico-legais, justificativas para exames e quaisquer outros documentos
pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.5. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Educação ou
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
4.6. A Secretaria Municipal de Educação ou Secretaria Municipal de Infraestrutura
possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita, toda a documentação nosológica do
munícipe, bem como a documentação contábil e fiscal pertinente a este contrato.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA para o presente contrato, a
importância mensal de R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais), que perfaz o valor
total anual de R$ 13.332,00 (treze mil trezentos e trinta e dois reais).
5.2. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
evolução da despesa no período citado, bem 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 e ao cumprimento da carga horária prevista em cada respectivo
período.
5.4. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.5. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária 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.
5.5.1. 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;
5.6. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
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5.7. 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 de Licitação n.º 011/2022.
5.8. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
5.9. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração 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.
5.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.11. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
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
7. DA VIGÊNCIA.
7.1. A vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2022 a partir de sua
assinatura.
7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.04.00 - Secretaria Municipal de Educação
12.361.042.2098 - Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual nos veículos, instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à
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prestação dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
9.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
alunos, pais, professores, e quaisquer cidadão do Município de Coribe, decorrentes de
omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou imprudência.
10. DAS SANÇÕES
10.1. 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.
10.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2. 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:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos
por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3. 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
subseqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
10.3. 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.
10.4. 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.
10.4.1. 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 a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
10.5. 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 físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.º
8.666/1993:
10.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
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credenciamento;
10.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.5.4. 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.
10.6. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Educação,
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.
10.7. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
11. DA RESCISÃO
11.1. 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:
11.1.1. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes
casos:
11.1.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e
serviços contratados;
11.1.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
11.1.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
11.1.1.4. 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;
11.1.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento,
assim como das de seus superiores;
11.1.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas
na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.1.1.7. 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;
11.1.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de
credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração e não
prejudique direta ou indiretamente ao transporte dos alunos em Coribe, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
11.1.2.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de
seus serviços, a CONTRATADA não poderá solicitar a rescisão,
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/fax.: 77 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HZ4AZ7UATJUWYB8465BMPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Março de 2022
184 - Ano - Nº 3534

Coribe

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
enquanto não concluído o processo de apuração.
11.1.3. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a
Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.1.3.1. 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;
11.1.3.2. 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 a CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; e,
11.1.3.3. 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 a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação.
11.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
11.3. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.4. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.5. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
11.6. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.7. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, 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.
12. 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, nos termos do art. 65, §1º da Lei n.º
8.666 de 21 de junho de 1993.
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13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1. A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos
solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável;
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento;
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Acompanhar e auxiliar no embarque e o desembarque dos alunos em todos
os pontos;
14.1.7 Orientar todos os alunos para segurança no veículo durante a viagem;
14.1.8 Recolher e guardar todo material escolar esquecido no veículo;
14.1.9 Monitorar o acesso e a conversa com o motorista e os alunos;
14.1.10

Repassar aos alunos a importância da conservação do veículo;

14.1.11
doenças;

Implementar e cobrar os protocolos de higiene para prevenção de

14.1.12

Prevenir o bullying e o preconceito;

14.1.13

Realizar o controle de embarque e desembarque das crianças;

14.1.14

Auxílio as crianças com necessidades especiais;

14.1.15
Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de alunos da
Rede Municipal de Ensino, respeitando o intervalo interjornada e demais
disposições legais relativas ao trabalhador;
14.1.16
Garantir o cumprimento dos horários e dos trajetos, previamente
mapeados pela Secretaria Municipal de Educação;
14.1.17
Caso ocorra impossibilidade de percorrer o trajeto o motorista deverá
apresentar informar ao responsável pela Secretaria Municipal de Educação ou
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Secretaria Municipal de Infraestrutura para adequação;
14.1.18
Manter os veículos em bom estado de conservação, garantindo aos
usuários segurança e comodidade, bem como responsabilizar-se pela guarda e
segurança do veículo, enquanto estiver em sua posse;
14.1.19
Testar os veículos, diariamente quanto aos itens de segurança e bom
funcionamento como: sistema de freios e embreagem, limpadores de para-brisas,
funcionamento de cintos, calibragem e estado dos pneus, níveis de água, óleo do
motor e combustível;
14.1.20
Informar problemas ou qualquer suspeita de possíveis problemas no
veículo ao setor responsável;
14.1.21
Limitar-se exclusivamente ao transporte de alunos e outros serviços
de caráter educacional, neste último caso, com autorização expressa da Secretaria
Municipal de Educação, e, em hipótese alguma poderá transportar pessoas
estranhas, moradores que residam nas proximidades do percurso, qualquer carga ou
materiais inflamáveis, no veículo em que realiza a prestação do serviço;
14.1.22
Não embarcar e/ou desembarcar alunos que estejam em locais
inacessíveis ou de difícil acesso como: encostas de rios; dentro de propriedades
particulares não autorizadas; em locais acessíveis somente por tratores, etc., sendo
dos pais ou responsáveis a obrigação de providenciar o deslocamento do aluno até o
ponto de embarque e desembarque;
14.1.23
Efetuar a organização dos alunos no interior do veículo com vistas a
segurança de todos;
14.1.24
Zelar pela sua qualificação, quanto à comprovação de carteira de
habilitação específica para veículo de transporte de passageiros, bem como manterse dentro dos requisitos exigidos no Art. 138 do Código de Trânsito Brasileiro CTB;
14.1.25
Obedecer aos limites de velocidade, conforme determina a legislação
pertinente, dirigindo com segurança e respeito aos demais regramentos de trânsito:
não fumar, ingerir bebidas alcoólicas ou quaisquer drogas ilícitas, antes, durante e
nos intervalos dos deslocamentos e, ainda, não permitir que os passageiros o façam
durante o trajeto; submeter-se a testes de alcoolemia, se solicitados em fiscalização
de trânsitos; realizar anotações dos cronotacógrafo no início e no fim de cada
trajeto; em especial, não dirigir sob uso de medicamentos que alterem
comportamento; não falar ao celular com o veículo em movimento;
14.1.26
Estar sempre munidos do respectivo documento de habilitação, o
documento do veículo, bem como trajar-se preferencialmente de calça jeans, camisa
branca e sapato fechado, usando Crachá de Identificação fornecido pela Secretaria
Municipal da Educação, durante a jornada de trabalho;
14.1.27

Não promover a superlotação dos veículos;

14.1.28
Acatar e cumprir fielmente todas as condições estipuladas no
contrato, de forma que os serviços estabelecidos sejam permanentemente
executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade;
14.1.29
Disponibilizar um número de telefone, móvel ou fixo, para as
chamadas de atendimento em geral, bem como mantê-lo sempre atualizado;
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14.1.30
Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à
garagem da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
14.1.31

Efetuar a limpeza do veículo; e

14.1.32
Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo
superior imediato.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação, nos termos da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) 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, 18 de fevereiro de 2022.
Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE

José Carlos dos Santos Silva
Pessoa Física
CPF n.º 031.300.765-16
CONTRATADO

Testemunhas:
Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49
Este contrato se encontra examinado e aprovado por
esta assessoria jurídica.
Em______/______/2022.

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 042/2022
TERMO DE CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE CORIBE - BAHIA E O
SENHOR
MARCOS
AURÉLIO
DA
SILVA
DANTAS.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado
no CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
o Doutor Murillo Ferreira Viana, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de
identidade n.° 1.144.219.353 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 002.505.835-50, residente
e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, s/n, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000,
legalmente investido e no exercício pleno do mandato, doravante denominado
CONTRATANTE e do outro lado a pessoa física o Senhor Marcos Aurélio da silva
Dantas, portador do CPF n.º 829.924.605-91 e RG n.º 2162302 SSP/DF, residente e
domiciliado no Assentamento Ponta D’água, s/nº, zona rural, Município de Coribe, Bahia,
CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 036/2022 e
em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a
Lei Municipal n.º 718/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do Credenciamento n.º 002/2022 e culminou na processo de Inexigibilidade de Licitação
n.° 012/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de Inexigibilidade de licitação
n.° 012/2022 e Credenciamento 002/2022, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas
condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio de profissional motorista autônomo, o Credenciamento
de pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 002/2022, e o Processo de
inexigibilidade de Licitação n°. 012/2022 do Município de Coribe, Bahia, de 18 de
fevereiro de 2022, do qual é parte integrante.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
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3.1. A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718/2021, ao Decreto
Municipal n.º 038/2021, à Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, e
subsidiariamente à Lei n.º 8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nos veículos do Município de Coribe ônibus, microônibus ou van do CONTRATANTE, pertencentes a Secretaria Municipal de
Educação sendo o trafego realizado na sede e interior do Município de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional de 40 (quarenta) horas
semanais.
4.3. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados,
através do comparecimento periódico, a fim de examinar a documentação dos pacientes.
4.4. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
documentos médico-legais, justificativas para exames e quaisquer outros documentos
pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.5. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Educação ou
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
4.6. A Secretaria Municipal de Educação ou Secretaria Municipal de Infraestrutura
possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita, toda a documentação nosológica do
munícipe, bem como a documentação contábil e fiscal pertinente a este contrato.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA para o presente contrato, a
importância mensal de R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais), que perfaz o valor
total anual de R$ 13.332,00 (treze mil trezentos e trinta e dois reais).
5.2. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
evolução da despesa no período citado, bem 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 e ao cumprimento da carga horária prevista em cada respectivo
período.
5.4. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.5. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária 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.
5.5.1. 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;
5.6.

Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
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será imediatamente informada a CONTRATADA.
5.7. 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 de Licitação n.º 012/2022.
5.8. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
5.9. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração 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.
5.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.11. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
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
7. DA VIGÊNCIA.
7.1. A vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2022 a partir de sua
assinatura.
7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.04.00 - Secretaria Municipal de Educação
12.361.042.2098 - Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual nos veículos, instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à
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prestação dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
9.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
alunos, pais, professores, e quaisquer cidadão do Município de Coribe, decorrentes de
omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou imprudência.
10. DAS SANÇÕES
10.1. 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.
10.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2. 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:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos
por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3. 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
subseqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
10.3. 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.
10.4. 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.
10.4.1. 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 a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
10.5. 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 físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.º
8.666/1993:
10.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
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credenciamento;
10.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.5.4. 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.
10.6. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Educação,
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.
10.7. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
11. DA RESCISÃO
11.1. 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:
11.1.1. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes
casos:
11.1.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e
serviços contratados;
11.1.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
11.1.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
11.1.1.4. 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;
11.1.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento,
assim como das de seus superiores;
11.1.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas
na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.1.1.7. 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;
11.1.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de
credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração e não
prejudique direta ou indiretamente ao transporte dos alunos em Coribe, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
11.1.2.1. Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de
seus serviços, a CONTRATADA não poderá solicitar a rescisão,
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enquanto não concluído o processo de apuração.
11.1.3. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a
Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.1.3.1. 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;
11.1.3.2. 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 a CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; e,
11.1.3.3. 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 a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação.
11.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
11.3. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.4. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.5. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
11.6. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.7. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, 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.
12. 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, nos termos do art. 65, §1º da Lei n.º
8.666 de 21 de junho de 1993.
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13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1. A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos
solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável;
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento;
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Acompanhar e auxiliar no embarque e o desembarque dos alunos em todos
os pontos;
14.1.7 Orientar todos os alunos para segurança no veículo durante a viagem;
14.1.8 Recolher e guardar todo material escolar esquecido no veículo;
14.1.9 Monitorar o acesso e a conversa com o motorista e os alunos;
14.1.10

Repassar aos alunos a importância da conservação do veículo;

14.1.11
doenças;

Implementar e cobrar os protocolos de higiene para prevenção de

14.1.12

Prevenir o bullying e o preconceito;

14.1.13

Realizar o controle de embarque e desembarque das crianças;

14.1.14

Auxílio as crianças com necessidades especiais;

14.1.15
Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de alunos da
Rede Municipal de Ensino, respeitando o intervalo interjornada e demais
disposições legais relativas ao trabalhador;
14.1.16
Garantir o cumprimento dos horários e dos trajetos, previamente
mapeados pela Secretaria Municipal de Educação;
14.1.17
Caso ocorra impossibilidade de percorrer o trajeto o motorista deverá
apresentar informar ao responsável pela Secretaria Municipal de Educação ou
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Secretaria Municipal de Infraestrutura para adequação;
14.1.18
Manter os veículos em bom estado de conservação, garantindo aos
usuários segurança e comodidade, bem como responsabilizar-se pela guarda e
segurança do veículo, enquanto estiver em sua posse;
14.1.19
Testar os veículos, diariamente quanto aos itens de segurança e bom
funcionamento como: sistema de freios e embreagem, limpadores de para-brisas,
funcionamento de cintos, calibragem e estado dos pneus, níveis de água, óleo do
motor e combustível;
14.1.20
Informar problemas ou qualquer suspeita de possíveis problemas no
veículo ao setor responsável;
14.1.21
Limitar-se exclusivamente ao transporte de alunos e outros serviços
de caráter educacional, neste último caso, com autorização expressa da Secretaria
Municipal de Educação, e, em hipótese alguma poderá transportar pessoas
estranhas, moradores que residam nas proximidades do percurso, qualquer carga ou
materiais inflamáveis, no veículo em que realiza a prestação do serviço;
14.1.22
Não embarcar e/ou desembarcar alunos que estejam em locais
inacessíveis ou de difícil acesso como: encostas de rios; dentro de propriedades
particulares não autorizadas; em locais acessíveis somente por tratores, etc., sendo
dos pais ou responsáveis a obrigação de providenciar o deslocamento do aluno até o
ponto de embarque e desembarque;
14.1.23
Efetuar a organização dos alunos no interior do veículo com vistas a
segurança de todos;
14.1.24
Zelar pela sua qualificação, quanto à comprovação de carteira de
habilitação específica para veículo de transporte de passageiros, bem como manterse dentro dos requisitos exigidos no Art. 138 do Código de Trânsito Brasileiro CTB;
14.1.25
Obedecer aos limites de velocidade, conforme determina a legislação
pertinente, dirigindo com segurança e respeito aos demais regramentos de trânsito:
não fumar, ingerir bebidas alcoólicas ou quaisquer drogas ilícitas, antes, durante e
nos intervalos dos deslocamentos e, ainda, não permitir que os passageiros o façam
durante o trajeto; submeter-se a testes de alcoolemia, se solicitados em fiscalização
de trânsitos; realizar anotações dos cronotacógrafo no início e no fim de cada
trajeto; em especial, não dirigir sob uso de medicamentos que alterem
comportamento; não falar ao celular com o veículo em movimento;
14.1.26
Estar sempre munidos do respectivo documento de habilitação, o
documento do veículo, bem como trajar-se preferencialmente de calça jeans, camisa
branca e sapato fechado, usando Crachá de Identificação fornecido pela Secretaria
Municipal da Educação, durante a jornada de trabalho;
14.1.27

Não promover a superlotação dos veículos;

14.1.28
Acatar e cumprir fielmente todas as condições estipuladas no
contrato, de forma que os serviços estabelecidos sejam permanentemente
executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade;
14.1.29
Disponibilizar um número de telefone, móvel ou fixo, para as
chamadas de atendimento em geral, bem como mantê-lo sempre atualizado;
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/fax.: 77 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HZ4AZ7UATJUWYB8465BMPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Março de 2022
196 - Ano - Nº 3534

Coribe

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
14.1.30
Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à
garagem da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
14.1.31

Efetuar a limpeza do veículo; e

14.1.32
Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo
superior imediato.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação, nos termos da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) 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, 18 de fevereiro de 2022.
Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE

Marcos Aurélio da Silva Dantas
Pessoa Física
CPF n.º 829.924.605-91
CONTRATADO

Testemunhas:
Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49
Este contrato se encontra examinado e aprovado por
esta assessoria jurídica.
Em______/______/2022.

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 043/2022
TERMO DE CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE CORIBE - BAHIA E O
SENHOR MISRAEL ALVES
DOS SANTOS.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado
no CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
o Doutor Murillo Ferreira Viana, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de
identidade n.° 1.144.219.353 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 002.505.835-50, residente
e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, s/n, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000,
legalmente investido e no exercício pleno do mandato, doravante denominado
CONTRATANTE e do outro lado a pessoa física o Senhor Misrael Alves dos Santos,
portador do CPF n.º 900.745.211-87 e RG n.º 2089673 SSP/DF, residente e domiciliado no
Assentamento Pai João I, s/nº, zona rural, Município de Coribe, Bahia, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 037/2022 e em observância às
disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a Lei Municipal n.º
718/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Credenciamento
n.º 002/2022 e culminou na processo de Inexigibilidade de Licitação n.° 013/2022,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de Inexigibilidade de licitação
n.° 013/2022 e Credenciamento 002/2022, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas
condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio de profissional motorista autônomo, o Credenciamento
de pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 002/2022, e o Processo de
inexigibilidade de Licitação n°. 013/2022 do Município de Coribe, Bahia, de 18 de
fevereiro de 2022, do qual é parte integrante.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1.

A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718/2021, ao Decreto
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Municipal n.º 038/2021, à Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, e
subsidiariamente à Lei n.º 8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nos veículos do Município de Coribe ônibus, microônibus ou van do CONTRATANTE, pertencentes a Secretaria Municipal de
Educação sendo o trafego realizado na sede e interior do Município de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional de 40 (quarenta) horas
semanais.
4.3. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados,
através do comparecimento periódico, a fim de examinar a documentação dos pacientes.
4.4. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
documentos médico-legais, justificativas para exames e quaisquer outros documentos
pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.5. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Educação ou
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
4.6. A Secretaria Municipal de Educação ou Secretaria Municipal de Infraestrutura
possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita, toda a documentação nosológica do
munícipe, bem como a documentação contábil e fiscal pertinente a este contrato.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA para o presente contrato, a
importância mensal de R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais), que perfaz o valor
total anual de R$ 13.332,00 (treze mil trezentos e trinta e dois reais).
5.2. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
evolução da despesa no período citado, bem 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 e ao cumprimento da carga horária prevista em cada respectivo
período.
5.4. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.5. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária 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.
5.5.1. 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;
5.6. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
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5.7. 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 de Licitação n.º 013/2022.
5.8. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
5.9. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração 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.
5.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.11. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
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
7. DA VIGÊNCIA.
7.1. A vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2022 a partir de sua
assinatura.
7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.04.00 - Secretaria Municipal de Educação
12.361.042.2098 - Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual nos veículos, instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à
prestação dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
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9.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
alunos, pais, professores, e quaisquer cidadão do Município de Coribe, decorrentes de
omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou imprudência.
10. DAS SANÇÕES
10.1. 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.
10.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2. 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:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos
por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3. 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
subseqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
10.3. 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.
10.4. 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.
10.4.1. 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 a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
10.5. 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 físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.º
8.666/1993:
10.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
credenciamento;
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10.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.5.4. 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.
10.6. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Educação,
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.
10.7. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
11. DA RESCISÃO
11.1. 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:
11.1.1. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes
casos:
11.1.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e
serviços contratados;
11.1.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
11.1.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
11.1.1.4. 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;
11.1.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento,
assim como das de seus superiores;
11.1.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas
na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.1.1.7. 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;
11.1.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de
credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração e não
prejudique direta ou indiretamente ao transporte dos alunos em Coribe, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
11.1.2.1. 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.
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11.1.3. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a
Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.1.3.1. 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;
11.1.3.2. 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 a CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; e,
11.1.3.3. 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 a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação.
11.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
11.3. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.4. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.5. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
11.6. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.7. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, 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.
12. 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, nos termos do art. 65, §1º da Lei n.º
8.666 de 21 de junho de 1993.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1. A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos
solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável;
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento;
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Acompanhar e auxiliar no embarque e o desembarque dos alunos em todos
os pontos;
14.1.7 Orientar todos os alunos para segurança no veículo durante a viagem;
14.1.8 Recolher e guardar todo material escolar esquecido no veículo;
14.1.9 Monitorar o acesso e a conversa com o motorista e os alunos;
14.1.10

Repassar aos alunos a importância da conservação do veículo;

14.1.11
doenças;

Implementar e cobrar os protocolos de higiene para prevenção de

14.1.12

Prevenir o bullying e o preconceito;

14.1.13

Realizar o controle de embarque e desembarque das crianças;

14.1.14

Auxílio as crianças com necessidades especiais;

14.1.15
Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de alunos da
Rede Municipal de Ensino, respeitando o intervalo interjornada e demais
disposições legais relativas ao trabalhador;
14.1.16
Garantir o cumprimento dos horários e dos trajetos, previamente
mapeados pela Secretaria Municipal de Educação;
14.1.17
Caso ocorra impossibilidade de percorrer o trajeto o motorista deverá
apresentar informar ao responsável pela Secretaria Municipal de Educação ou
Secretaria Municipal de Infraestrutura para adequação;
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14.1.18
Manter os veículos em bom estado de conservação, garantindo aos
usuários segurança e comodidade, bem como responsabilizar-se pela guarda e
segurança do veículo, enquanto estiver em sua posse;
14.1.19
Testar os veículos, diariamente quanto aos itens de segurança e bom
funcionamento como: sistema de freios e embreagem, limpadores de para-brisas,
funcionamento de cintos, calibragem e estado dos pneus, níveis de água, óleo do
motor e combustível;
14.1.20
Informar problemas ou qualquer suspeita de possíveis problemas no
veículo ao setor responsável;
14.1.21
Limitar-se exclusivamente ao transporte de alunos e outros serviços
de caráter educacional, neste último caso, com autorização expressa da Secretaria
Municipal de Educação, e, em hipótese alguma poderá transportar pessoas
estranhas, moradores que residam nas proximidades do percurso, qualquer carga ou
materiais inflamáveis, no veículo em que realiza a prestação do serviço;
14.1.22
Não embarcar e/ou desembarcar alunos que estejam em locais
inacessíveis ou de difícil acesso como: encostas de rios; dentro de propriedades
particulares não autorizadas; em locais acessíveis somente por tratores, etc., sendo
dos pais ou responsáveis a obrigação de providenciar o deslocamento do aluno até o
ponto de embarque e desembarque;
14.1.23
Efetuar a organização dos alunos no interior do veículo com vistas a
segurança de todos;
14.1.24
Zelar pela sua qualificação, quanto à comprovação de carteira de
habilitação específica para veículo de transporte de passageiros, bem como manterse dentro dos requisitos exigidos no Art. 138 do Código de Trânsito Brasileiro CTB;
14.1.25
Obedecer aos limites de velocidade, conforme determina a legislação
pertinente, dirigindo com segurança e respeito aos demais regramentos de trânsito:
não fumar, ingerir bebidas alcoólicas ou quaisquer drogas ilícitas, antes, durante e
nos intervalos dos deslocamentos e, ainda, não permitir que os passageiros o façam
durante o trajeto; submeter-se a testes de alcoolemia, se solicitados em fiscalização
de trânsitos; realizar anotações dos cronotacógrafo no início e no fim de cada
trajeto; em especial, não dirigir sob uso de medicamentos que alterem
comportamento; não falar ao celular com o veículo em movimento;
14.1.26
Estar sempre munidos do respectivo documento de habilitação, o
documento do veículo, bem como trajar-se preferencialmente de calça jeans, camisa
branca e sapato fechado, usando Crachá de Identificação fornecido pela Secretaria
Municipal da Educação, durante a jornada de trabalho;
14.1.27

Não promover a superlotação dos veículos;

14.1.28
Acatar e cumprir fielmente todas as condições estipuladas no
contrato, de forma que os serviços estabelecidos sejam permanentemente
executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade;
14.1.29
Disponibilizar um número de telefone, móvel ou fixo, para as
chamadas de atendimento em geral, bem como mantê-lo sempre atualizado;
14.1.30

Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à
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garagem da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
14.1.31

Efetuar a limpeza do veículo; e

14.1.32
Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo
superior imediato.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação, nos termos da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) 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, 18 de fevereiro de 2022.
Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE

Misrael Alves dos Santos
Pessoa Física
CPF n.º 900.745.211-87
CONTRATADO

Testemunhas:
Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49
Este contrato se encontra examinado e aprovado por
esta assessoria jurídica.
Em______/______/2022.

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 044/2022
TERMO DE CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE CORIBE - BAHIA E O
SENHOR OTÁVIO NUNES
DA SILVA.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado
no CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
o Doutor Murillo Ferreira Viana, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de
identidade n.° 1.144.219.353 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 002.505.835-50, residente
e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, s/n, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000,
legalmente investido e no exercício pleno do mandato, doravante denominado
CONTRATANTE e do outro lado a pessoa física o Senhor Otávio Nunes da Silva,
portador do CPF n.º 605.692.471-87 e RG n.º 1440945 SSP/DF, residente e domiciliado no
Povoado de Varginha, s/nº, zona rural, Município de Coribe, Bahia, CEP 47.690-000,
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 038/2022 e em observância às
disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a Lei Municipal n.º
718/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Credenciamento
n.º 002/2022 e culminou na processo de Inexigibilidade de Licitação n.° 014/2022,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de Inexigibilidade de licitação
n.° 014/2022 e Credenciamento 002/2022, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas
condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio de profissional motorista autônomo, o Credenciamento
de pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 002/2022, e o Processo de
inexigibilidade de Licitação n°. 014/2022 do Município de Coribe, Bahia, de 18 de
fevereiro de 2022, do qual é parte integrante.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1.

A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718/2021, ao Decreto
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Municipal n.º 038/2021, à Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, e
subsidiariamente à Lei n.º 8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nos veículos do Município de Coribe ônibus, microônibus ou van do CONTRATANTE, pertencentes a Secretaria Municipal de
Educação sendo o trafego realizado na sede e interior do Município de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional de 40 (quarenta) horas
semanais.
4.3. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados,
através do comparecimento periódico, a fim de examinar a documentação dos pacientes.
4.4. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
documentos médico-legais, justificativas para exames e quaisquer outros documentos
pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.5. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Educação ou
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
4.6. A Secretaria Municipal de Educação ou Secretaria Municipal de Infraestrutura
possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita, toda a documentação nosológica do
munícipe, bem como a documentação contábil e fiscal pertinente a este contrato.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA para o presente contrato, a
importância mensal de R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais), que perfaz o valor
total anual de R$ 13.332,00 (treze mil trezentos e trinta e dois reais).
5.2. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
evolução da despesa no período citado, bem 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 e ao cumprimento da carga horária prevista em cada respectivo
período.
5.4. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.5. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária 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.
5.5.1. 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;
5.6. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
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5.7. 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 de Licitação n.º 014/2022.
5.8. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
5.9. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração 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.
5.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.11. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
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
7. DA VIGÊNCIA.
7.1. A vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2022 a partir de sua
assinatura.
7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.04.00 - Secretaria Municipal de Educação
12.361.042.2098 - Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual nos veículos, instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à
prestação dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
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9.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
alunos, pais, professores, e quaisquer cidadão do Município de Coribe, decorrentes de
omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou imprudência.
10. DAS SANÇÕES
10.1. 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.
10.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2. 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:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos
por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3. 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
subseqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
10.3. 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.
10.4. 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.
10.4.1. 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 a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
10.5. 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 físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.º
8.666/1993:
10.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
credenciamento;
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10.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.5.4. 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.
10.6. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Educação,
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.
10.7. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
11. DA RESCISÃO
11.1. 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:
11.1.1. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes
casos:
11.1.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e
serviços contratados;
11.1.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
11.1.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
11.1.1.4. 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;
11.1.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento,
assim como das de seus superiores;
11.1.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas
na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.1.1.7. 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;
11.1.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de
credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração e não
prejudique direta ou indiretamente ao transporte dos alunos em Coribe, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
11.1.2.1. 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.
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11.1.3. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a
Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.1.3.1. 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;
11.1.3.2. 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 a CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; e,
11.1.3.3. 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 a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação.
11.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
11.3. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.4. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.5. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
11.6. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.7. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, 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.
12. 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, nos termos do art. 65, §1º da Lei n.º
8.666 de 21 de junho de 1993.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1. A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos
solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável;
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento;
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Acompanhar e auxiliar no embarque e o desembarque dos alunos em todos
os pontos;
14.1.7 Orientar todos os alunos para segurança no veículo durante a viagem;
14.1.8 Recolher e guardar todo material escolar esquecido no veículo;
14.1.9 Monitorar o acesso e a conversa com o motorista e os alunos;
14.1.10

Repassar aos alunos a importância da conservação do veículo;

14.1.11
doenças;

Implementar e cobrar os protocolos de higiene para prevenção de

14.1.12

Prevenir o bullying e o preconceito;

14.1.13

Realizar o controle de embarque e desembarque das crianças;

14.1.14

Auxílio as crianças com necessidades especiais;

14.1.15
Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de alunos da
Rede Municipal de Ensino, respeitando o intervalo interjornada e demais
disposições legais relativas ao trabalhador;
14.1.16
Garantir o cumprimento dos horários e dos trajetos, previamente
mapeados pela Secretaria Municipal de Educação;
14.1.17
Caso ocorra impossibilidade de percorrer o trajeto o motorista deverá
apresentar informar ao responsável pela Secretaria Municipal de Educação ou
Secretaria Municipal de Infraestrutura para adequação;
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14.1.18
Manter os veículos em bom estado de conservação, garantindo aos
usuários segurança e comodidade, bem como responsabilizar-se pela guarda e
segurança do veículo, enquanto estiver em sua posse;
14.1.19
Testar os veículos, diariamente quanto aos itens de segurança e bom
funcionamento como: sistema de freios e embreagem, limpadores de para-brisas,
funcionamento de cintos, calibragem e estado dos pneus, níveis de água, óleo do
motor e combustível;
14.1.20
Informar problemas ou qualquer suspeita de possíveis problemas no
veículo ao setor responsável;
14.1.21
Limitar-se exclusivamente ao transporte de alunos e outros serviços
de caráter educacional, neste último caso, com autorização expressa da Secretaria
Municipal de Educação, e, em hipótese alguma poderá transportar pessoas
estranhas, moradores que residam nas proximidades do percurso, qualquer carga ou
materiais inflamáveis, no veículo em que realiza a prestação do serviço;
14.1.22
Não embarcar e/ou desembarcar alunos que estejam em locais
inacessíveis ou de difícil acesso como: encostas de rios; dentro de propriedades
particulares não autorizadas; em locais acessíveis somente por tratores, etc., sendo
dos pais ou responsáveis a obrigação de providenciar o deslocamento do aluno até o
ponto de embarque e desembarque;
14.1.23
Efetuar a organização dos alunos no interior do veículo com vistas a
segurança de todos;
14.1.24
Zelar pela sua qualificação, quanto à comprovação de carteira de
habilitação específica para veículo de transporte de passageiros, bem como manterse dentro dos requisitos exigidos no Art. 138 do Código de Trânsito Brasileiro CTB;
14.1.25
Obedecer aos limites de velocidade, conforme determina a legislação
pertinente, dirigindo com segurança e respeito aos demais regramentos de trânsito:
não fumar, ingerir bebidas alcoólicas ou quaisquer drogas ilícitas, antes, durante e
nos intervalos dos deslocamentos e, ainda, não permitir que os passageiros o façam
durante o trajeto; submeter-se a testes de alcoolemia, se solicitados em fiscalização
de trânsitos; realizar anotações dos cronotacógrafo no início e no fim de cada
trajeto; em especial, não dirigir sob uso de medicamentos que alterem
comportamento; não falar ao celular com o veículo em movimento;
14.1.26
Estar sempre munidos do respectivo documento de habilitação, o
documento do veículo, bem como trajar-se preferencialmente de calça jeans, camisa
branca e sapato fechado, usando Crachá de Identificação fornecido pela Secretaria
Municipal da Educação, durante a jornada de trabalho;
14.1.27

Não promover a superlotação dos veículos;

14.1.28
Acatar e cumprir fielmente todas as condições estipuladas no
contrato, de forma que os serviços estabelecidos sejam permanentemente
executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade;
14.1.29
Disponibilizar um número de telefone, móvel ou fixo, para as
chamadas de atendimento em geral, bem como mantê-lo sempre atualizado;
14.1.30

Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à
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garagem da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
14.1.31

Efetuar a limpeza do veículo; e

14.1.32
Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo
superior imediato.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação, nos termos da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) 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, 18 de fevereiro de 2022.
Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE

Otávio Nunes da Silva
Pessoa Física
CPF n.º 605.692.471-87
CONTRATADO

Testemunhas:
Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49
Este contrato se encontra examinado e aprovado por
esta assessoria jurídica.
Em______/______/2022.

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 045/2022
TERMO DE CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE CORIBE - BAHIA E O
SENHOR
RAFAEL
DE
ALMEIDA SANTOS.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado
no CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
o Doutor Murillo Ferreira Viana, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de
identidade n.° 1.144.219.353 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 002.505.835-50, residente
e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, s/n, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000,
legalmente investido e no exercício pleno do mandato, doravante denominado
CONTRATANTE e do outro lado a pessoa física o Senhor Rafael de Almeida Santos,
portador do CPF n.º 038.752.145-36 e RG n.º 1575311046 SSP/BA, residente e
domiciliado na Rua São José, Distrito de Descoberto, s/nº, centro, Município de Coribe,
Bahia, CEP 47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º
039/2022 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, a Lei Municipal n.º 718/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Credenciamento n.º 002/2022 e culminou na processo de Inexigibilidade de
Licitação n.° 015/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de Inexigibilidade de licitação
n.° 015/2022 e Credenciamento 002/2022, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas
condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio de profissional motorista autônomo, o Credenciamento
de pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 002/2022, e o Processo de
inexigibilidade de Licitação n°. 015/2022 do Município de Coribe, Bahia, de 18 de
fevereiro de 2022, do qual é parte integrante.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1.

A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718/2021, ao Decreto
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Municipal n.º 038/2021, à Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, e
subsidiariamente à Lei n.º 8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nos veículos do Município de Coribe ônibus, microônibus ou van do CONTRATANTE, pertencentes a Secretaria Municipal de
Educação sendo o trafego realizado na sede e interior do Município de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional de 40 (quarenta) horas
semanais.
4.3. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados,
através do comparecimento periódico, a fim de examinar a documentação dos pacientes.
4.4. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
documentos médico-legais, justificativas para exames e quaisquer outros documentos
pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.5. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Educação ou
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
4.6. A Secretaria Municipal de Educação ou Secretaria Municipal de Infraestrutura
possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita, toda a documentação nosológica do
munícipe, bem como a documentação contábil e fiscal pertinente a este contrato.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA para o presente contrato, a
importância mensal de R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais), que perfaz o valor
total anual de R$ 13.332,00 (treze mil trezentos e trinta e dois reais).
5.2. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
evolução da despesa no período citado, bem 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 e ao cumprimento da carga horária prevista em cada respectivo
período.
5.4. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.5. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária 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.
5.5.1. 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;
5.6. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
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5.7. 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 de Licitação n.º 015/2022.
5.8. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
5.9. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração 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.
5.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.11. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
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
7. DA VIGÊNCIA.
7.1. A vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2022 a partir de sua
assinatura.
7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.04.00 - Secretaria Municipal de Educação
12.361.042.2098 - Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual nos veículos, instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à
prestação dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
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9.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
alunos, pais, professores, e quaisquer cidadão do Município de Coribe, decorrentes de
omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou imprudência.
10. DAS SANÇÕES
10.1. 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.
10.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2. 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:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos
por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3. 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
subseqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
10.3. 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.
10.4. 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.
10.4.1. 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 a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
10.5. 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 físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.º
8.666/1993:
10.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
credenciamento;
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/fax.: 77 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HZ4AZ7UATJUWYB8465BMPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Março de 2022
219 - Ano - Nº 3534

Coribe

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
10.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.5.4. 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.
10.6. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Educação,
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.
10.7. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
11. DA RESCISÃO
11.1. 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:
11.1.1. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes
casos:
11.1.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e
serviços contratados;
11.1.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
11.1.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
11.1.1.4. 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;
11.1.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento,
assim como das de seus superiores;
11.1.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas
na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.1.1.7. 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;
11.1.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de
credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração e não
prejudique direta ou indiretamente ao transporte dos alunos em Coribe, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
11.1.2.1. 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.
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11.1.3. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a
Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.1.3.1. 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;
11.1.3.2. 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 a CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; e,
11.1.3.3. 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 a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação.
11.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
11.3. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.4. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.5. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
11.6. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.7. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, 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.
12. 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, nos termos do art. 65, §1º da Lei n.º
8.666 de 21 de junho de 1993.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1. A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos
solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável;
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento;
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Acompanhar e auxiliar no embarque e o desembarque dos alunos em todos
os pontos;
14.1.7 Orientar todos os alunos para segurança no veículo durante a viagem;
14.1.8 Recolher e guardar todo material escolar esquecido no veículo;
14.1.9 Monitorar o acesso e a conversa com o motorista e os alunos;
14.1.10

Repassar aos alunos a importância da conservação do veículo;

14.1.11
doenças;

Implementar e cobrar os protocolos de higiene para prevenção de

14.1.12

Prevenir o bullying e o preconceito;

14.1.13

Realizar o controle de embarque e desembarque das crianças;

14.1.14

Auxílio as crianças com necessidades especiais;

14.1.15
Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de alunos da
Rede Municipal de Ensino, respeitando o intervalo interjornada e demais
disposições legais relativas ao trabalhador;
14.1.16
Garantir o cumprimento dos horários e dos trajetos, previamente
mapeados pela Secretaria Municipal de Educação;
14.1.17
Caso ocorra impossibilidade de percorrer o trajeto o motorista deverá
apresentar informar ao responsável pela Secretaria Municipal de Educação ou
Secretaria Municipal de Infraestrutura para adequação;
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14.1.18
Manter os veículos em bom estado de conservação, garantindo aos
usuários segurança e comodidade, bem como responsabilizar-se pela guarda e
segurança do veículo, enquanto estiver em sua posse;
14.1.19
Testar os veículos, diariamente quanto aos itens de segurança e bom
funcionamento como: sistema de freios e embreagem, limpadores de para-brisas,
funcionamento de cintos, calibragem e estado dos pneus, níveis de água, óleo do
motor e combustível;
14.1.20
Informar problemas ou qualquer suspeita de possíveis problemas no
veículo ao setor responsável;
14.1.21
Limitar-se exclusivamente ao transporte de alunos e outros serviços
de caráter educacional, neste último caso, com autorização expressa da Secretaria
Municipal de Educação, e, em hipótese alguma poderá transportar pessoas
estranhas, moradores que residam nas proximidades do percurso, qualquer carga ou
materiais inflamáveis, no veículo em que realiza a prestação do serviço;
14.1.22
Não embarcar e/ou desembarcar alunos que estejam em locais
inacessíveis ou de difícil acesso como: encostas de rios; dentro de propriedades
particulares não autorizadas; em locais acessíveis somente por tratores, etc., sendo
dos pais ou responsáveis a obrigação de providenciar o deslocamento do aluno até o
ponto de embarque e desembarque;
14.1.23
Efetuar a organização dos alunos no interior do veículo com vistas a
segurança de todos;
14.1.24
Zelar pela sua qualificação, quanto à comprovação de carteira de
habilitação específica para veículo de transporte de passageiros, bem como manterse dentro dos requisitos exigidos no Art. 138 do Código de Trânsito Brasileiro CTB;
14.1.25
Obedecer aos limites de velocidade, conforme determina a legislação
pertinente, dirigindo com segurança e respeito aos demais regramentos de trânsito:
não fumar, ingerir bebidas alcoólicas ou quaisquer drogas ilícitas, antes, durante e
nos intervalos dos deslocamentos e, ainda, não permitir que os passageiros o façam
durante o trajeto; submeter-se a testes de alcoolemia, se solicitados em fiscalização
de trânsitos; realizar anotações dos cronotacógrafo no início e no fim de cada
trajeto; em especial, não dirigir sob uso de medicamentos que alterem
comportamento; não falar ao celular com o veículo em movimento;
14.1.26
Estar sempre munidos do respectivo documento de habilitação, o
documento do veículo, bem como trajar-se preferencialmente de calça jeans, camisa
branca e sapato fechado, usando Crachá de Identificação fornecido pela Secretaria
Municipal da Educação, durante a jornada de trabalho;
14.1.27

Não promover a superlotação dos veículos;

14.1.28
Acatar e cumprir fielmente todas as condições estipuladas no
contrato, de forma que os serviços estabelecidos sejam permanentemente
executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade;
14.1.29
Disponibilizar um número de telefone, móvel ou fixo, para as
chamadas de atendimento em geral, bem como mantê-lo sempre atualizado;
14.1.30

Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à
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garagem da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
14.1.31

Efetuar a limpeza do veículo; e

14.1.32
Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo
superior imediato.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação, nos termos da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) 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, 18 de fevereiro de 2022.
Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE

Rafael de Almeida Santos
Pessoa Física
CPF n.º 038.752.145-36
CONTRATADO

Testemunhas:
Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49
Este contrato se encontra examinado e aprovado por
esta assessoria jurídica.
Em______/______/2022.

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333

__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/fax.: 77 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HZ4AZ7UATJUWYB8465BMPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Março de 2022
224 - Ano - Nº 3534

Coribe

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 046/2022
TERMO DE CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE CORIBE - BAHIA E O
SENHOR
UILDERSON
SILVA DOS SANTOS.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado
no CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
o Doutor Murillo Ferreira Viana, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de
identidade n.° 1.144.219.353 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 002.505.835-50, residente
e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, s/n, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000,
legalmente investido e no exercício pleno do mandato, doravante denominado
CONTRATANTE e do outro lado a pessoa física o Senhor Uilderson Silva dos Santos,
portador do CPF n.º 014.206.505-64 e RG n.º 1193019540 SSP/BA, residente e
domiciliado na Rua São José, Vila Nova, s/nº, centro, Município de Coribe, Bahia, CEP
47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 040/2022 e em
observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a Lei
Municipal n.º 718/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Credenciamento n.º 002/2022 e culminou na processo de Inexigibilidade de Licitação n.°
016/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de Inexigibilidade de licitação
n.° 016/2022 e Credenciamento 002/2022, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas
condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio de profissional motorista autônomo, o Credenciamento
de pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 002/2022, e o Processo de
inexigibilidade de Licitação n°. 016/2022 do Município de Coribe, Bahia, de 18 de
fevereiro de 2022, do qual é parte integrante.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1.

A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718/2021, ao Decreto
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Municipal n.º 038/2021, à Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, e
subsidiariamente à Lei n.º 8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nos veículos do Município de Coribe ônibus, microônibus ou van do CONTRATANTE, pertencentes a Secretaria Municipal de
Educação sendo o trafego realizado na sede e interior do Município de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional de 40 (quarenta) horas
semanais.
4.3. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados,
através do comparecimento periódico, a fim de examinar a documentação dos pacientes.
4.4. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
documentos médico-legais, justificativas para exames e quaisquer outros documentos
pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.5. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Educação ou
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
4.6. A Secretaria Municipal de Educação ou Secretaria Municipal de Infraestrutura
possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita, toda a documentação nosológica do
munícipe, bem como a documentação contábil e fiscal pertinente a este contrato.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA para o presente contrato, a
importância mensal de R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais), que perfaz o valor
total anual de R$ 13.332,00 (treze mil trezentos e trinta e dois reais).
5.2. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
evolução da despesa no período citado, bem 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 e ao cumprimento da carga horária prevista em cada respectivo
período.
5.4. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.5. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária 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.
5.5.1. 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;
5.6. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
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5.7. 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 de Licitação n.º 016/2022.
5.8. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
5.9. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração 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.
5.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.11. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
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
7. DA VIGÊNCIA.
7.1. A vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2022 a partir de sua
assinatura.
7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.04.00 - Secretaria Municipal de Educação
12.361.042.2098 - Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual nos veículos, instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à
prestação dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
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9.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
alunos, pais, professores, e quaisquer cidadão do Município de Coribe, decorrentes de
omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou imprudência.
10. DAS SANÇÕES
10.1. 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.
10.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2. 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:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos
por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3. 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
subseqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
10.3. 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.
10.4. 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.
10.4.1. 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 a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
10.5. 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 físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.º
8.666/1993:
10.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
credenciamento;
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10.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.5.4. 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.
10.6. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Educação,
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.
10.7. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
11. DA RESCISÃO
11.1. 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:
11.1.1. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes
casos:
11.1.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e
serviços contratados;
11.1.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
11.1.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
11.1.1.4. 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;
11.1.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento,
assim como das de seus superiores;
11.1.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas
na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.1.1.7. 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;
11.1.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de
credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração e não
prejudique direta ou indiretamente ao transporte dos alunos em Coribe, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
11.1.2.1. 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.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/fax.: 77 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HZ4AZ7UATJUWYB8465BMPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Coribe

Terça-feira
8 de Março de 2022
229 - Ano - Nº 3534

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
11.1.3. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a
Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.1.3.1. 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;
11.1.3.2. 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 a CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; e,
11.1.3.3. 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 a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação.
11.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
11.3. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.4. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.5. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
11.6. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.7. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, 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.
12. 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, nos termos do art. 65, §1º da Lei n.º
8.666 de 21 de junho de 1993.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1. A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos
solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável;
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento;
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Acompanhar e auxiliar no embarque e o desembarque dos alunos em todos
os pontos;
14.1.7 Orientar todos os alunos para segurança no veículo durante a viagem;
14.1.8 Recolher e guardar todo material escolar esquecido no veículo;
14.1.9 Monitorar o acesso e a conversa com o motorista e os alunos;
14.1.10

Repassar aos alunos a importância da conservação do veículo;

14.1.11
doenças;

Implementar e cobrar os protocolos de higiene para prevenção de

14.1.12

Prevenir o bullying e o preconceito;

14.1.13

Realizar o controle de embarque e desembarque das crianças;

14.1.14

Auxílio as crianças com necessidades especiais;

14.1.15
Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de alunos da
Rede Municipal de Ensino, respeitando o intervalo interjornada e demais
disposições legais relativas ao trabalhador;
14.1.16
Garantir o cumprimento dos horários e dos trajetos, previamente
mapeados pela Secretaria Municipal de Educação;
14.1.17
Caso ocorra impossibilidade de percorrer o trajeto o motorista deverá
apresentar informar ao responsável pela Secretaria Municipal de Educação ou
Secretaria Municipal de Infraestrutura para adequação;
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14.1.18
Manter os veículos em bom estado de conservação, garantindo aos
usuários segurança e comodidade, bem como responsabilizar-se pela guarda e
segurança do veículo, enquanto estiver em sua posse;
14.1.19
Testar os veículos, diariamente quanto aos itens de segurança e bom
funcionamento como: sistema de freios e embreagem, limpadores de para-brisas,
funcionamento de cintos, calibragem e estado dos pneus, níveis de água, óleo do
motor e combustível;
14.1.20
Informar problemas ou qualquer suspeita de possíveis problemas no
veículo ao setor responsável;
14.1.21
Limitar-se exclusivamente ao transporte de alunos e outros serviços
de caráter educacional, neste último caso, com autorização expressa da Secretaria
Municipal de Educação, e, em hipótese alguma poderá transportar pessoas
estranhas, moradores que residam nas proximidades do percurso, qualquer carga ou
materiais inflamáveis, no veículo em que realiza a prestação do serviço;
14.1.22
Não embarcar e/ou desembarcar alunos que estejam em locais
inacessíveis ou de difícil acesso como: encostas de rios; dentro de propriedades
particulares não autorizadas; em locais acessíveis somente por tratores, etc., sendo
dos pais ou responsáveis a obrigação de providenciar o deslocamento do aluno até o
ponto de embarque e desembarque;
14.1.23
Efetuar a organização dos alunos no interior do veículo com vistas a
segurança de todos;
14.1.24
Zelar pela sua qualificação, quanto à comprovação de carteira de
habilitação específica para veículo de transporte de passageiros, bem como manterse dentro dos requisitos exigidos no Art. 138 do Código de Trânsito Brasileiro CTB;
14.1.25
Obedecer aos limites de velocidade, conforme determina a legislação
pertinente, dirigindo com segurança e respeito aos demais regramentos de trânsito:
não fumar, ingerir bebidas alcoólicas ou quaisquer drogas ilícitas, antes, durante e
nos intervalos dos deslocamentos e, ainda, não permitir que os passageiros o façam
durante o trajeto; submeter-se a testes de alcoolemia, se solicitados em fiscalização
de trânsitos; realizar anotações dos cronotacógrafo no início e no fim de cada
trajeto; em especial, não dirigir sob uso de medicamentos que alterem
comportamento; não falar ao celular com o veículo em movimento;
14.1.26
Estar sempre munidos do respectivo documento de habilitação, o
documento do veículo, bem como trajar-se preferencialmente de calça jeans, camisa
branca e sapato fechado, usando Crachá de Identificação fornecido pela Secretaria
Municipal da Educação, durante a jornada de trabalho;
14.1.27

Não promover a superlotação dos veículos;

14.1.28
Acatar e cumprir fielmente todas as condições estipuladas no
contrato, de forma que os serviços estabelecidos sejam permanentemente
executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade;
14.1.29
Disponibilizar um número de telefone, móvel ou fixo, para as
chamadas de atendimento em geral, bem como mantê-lo sempre atualizado;
14.1.30

Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à
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garagem da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
14.1.31

Efetuar a limpeza do veículo; e

14.1.32
Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo
superior imediato.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação, nos termos da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) 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, 18 de fevereiro de 2022.
Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE

Uilderson Silva dos Santos
Pessoa Física
CPF n.º 014.206.505-64
CONTRATADO

Testemunhas:
Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49
Este contrato se encontra examinado e aprovado por
esta assessoria jurídica.
Em______/______/2022.

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 047/2022
TERMO DE CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE CORIBE - BAHIA E O
SENHOR
ZENILSON
ANTONIO DE SOUZA.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado
no CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
o Doutor Murillo Ferreira Viana, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de
identidade n.° 1.144.219.353 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 002.505.835-50, residente
e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, s/n, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000,
legalmente investido e no exercício pleno do mandato, doravante denominado
CONTRATANTE e do outro lado a pessoa física o Senhor Zenilson Antonio de Souza,
portador do CPF n.º 051.360.135-08 e RG n.º 1475107404 SSP/BA, residente e
domiciliado no povoado do Borá, s/nº, zona rural, Município de Coribe, Bahia, CEP
47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 041/2022 e em
observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a Lei
Municipal n.º 718/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Credenciamento n.º 002/2022 e culminou na processo de Inexigibilidade de Licitação n.°
017/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de Inexigibilidade de licitação
n.° 017/2022 e Credenciamento 002/2022, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas
condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio de profissional motorista autônomo, o Credenciamento
de pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 002/2022, e o Processo de
inexigibilidade de Licitação n°. 017/2022 do Município de Coribe, Bahia, de 18 de
fevereiro de 2022, do qual é parte integrante.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1.

A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718/2021, ao Decreto
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Municipal n.º 038/2021, à Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, e
subsidiariamente à Lei n.º 8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nos veículos do Município de Coribe ônibus, microônibus ou van do CONTRATANTE, pertencentes a Secretaria Municipal de
Educação sendo o trafego realizado na sede e interior do Município de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional de 40 (quarenta) horas
semanais.
4.3. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados,
através do comparecimento periódico, a fim de examinar a documentação dos pacientes.
4.4. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
documentos médico-legais, justificativas para exames e quaisquer outros documentos
pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.5. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Educação ou
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
4.6. A Secretaria Municipal de Educação ou Secretaria Municipal de Infraestrutura
possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita, toda a documentação nosológica do
munícipe, bem como a documentação contábil e fiscal pertinente a este contrato.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA para o presente contrato, a
importância mensal de R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais), que perfaz o valor
total anual de R$ 13.332,00 (treze mil trezentos e trinta e dois reais).
5.2. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
evolução da despesa no período citado, bem 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 e ao cumprimento da carga horária prevista em cada respectivo
período.
5.4. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.5. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária 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.
5.5.1. 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;
5.6. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
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5.7. 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 de Licitação n.º 017/2022.
5.8. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
5.9. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração 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.
5.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.11. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
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
7. DA VIGÊNCIA.
7.1. A vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2022 a partir de sua
assinatura.
7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.04.00 - Secretaria Municipal de Educação
12.361.042.2098 - Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual nos veículos, instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à
prestação dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
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9.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
alunos, pais, professores, e quaisquer cidadão do Município de Coribe, decorrentes de
omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou imprudência.
10. DAS SANÇÕES
10.1. 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.
10.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2. 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:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos
por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3. 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
subseqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
10.3. 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.
10.4. 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.
10.4.1. 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 a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
10.5. 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 físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.º
8.666/1993:
10.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
credenciamento;
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10.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.5.4. 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.
10.6. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Educação,
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.
10.7. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
11. DA RESCISÃO
11.1. 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:
11.1.1. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes
casos:
11.1.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e
serviços contratados;
11.1.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
11.1.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
11.1.1.4. 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;
11.1.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento,
assim como das de seus superiores;
11.1.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas
na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.1.1.7. 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;
11.1.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de
credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração e não
prejudique direta ou indiretamente ao transporte dos alunos em Coribe, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
11.1.2.1. 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.
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11.1.3. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a
Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.1.3.1. 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;
11.1.3.2. 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 a CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; e,
11.1.3.3. 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 a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação.
11.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
11.3. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.4. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.5. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
11.6. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.7. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, 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.
12. 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, nos termos do art. 65, §1º da Lei n.º
8.666 de 21 de junho de 1993.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1. A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos
solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável;
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento;
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Acompanhar e auxiliar no embarque e o desembarque dos alunos em todos
os pontos;
14.1.7 Orientar todos os alunos para segurança no veículo durante a viagem;
14.1.8 Recolher e guardar todo material escolar esquecido no veículo;
14.1.9 Monitorar o acesso e a conversa com o motorista e os alunos;
14.1.10

Repassar aos alunos a importância da conservação do veículo;

14.1.11
doenças;

Implementar e cobrar os protocolos de higiene para prevenção de

14.1.12

Prevenir o bullying e o preconceito;

14.1.13

Realizar o controle de embarque e desembarque das crianças;

14.1.14

Auxílio as crianças com necessidades especiais;

14.1.15
Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de alunos da
Rede Municipal de Ensino, respeitando o intervalo interjornada e demais
disposições legais relativas ao trabalhador;
14.1.16
Garantir o cumprimento dos horários e dos trajetos, previamente
mapeados pela Secretaria Municipal de Educação;
14.1.17
Caso ocorra impossibilidade de percorrer o trajeto o motorista deverá
apresentar informar ao responsável pela Secretaria Municipal de Educação ou
Secretaria Municipal de Infraestrutura para adequação;
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14.1.18
Manter os veículos em bom estado de conservação, garantindo aos
usuários segurança e comodidade, bem como responsabilizar-se pela guarda e
segurança do veículo, enquanto estiver em sua posse;
14.1.19
Testar os veículos, diariamente quanto aos itens de segurança e bom
funcionamento como: sistema de freios e embreagem, limpadores de para-brisas,
funcionamento de cintos, calibragem e estado dos pneus, níveis de água, óleo do
motor e combustível;
14.1.20
Informar problemas ou qualquer suspeita de possíveis problemas no
veículo ao setor responsável;
14.1.21
Limitar-se exclusivamente ao transporte de alunos e outros serviços
de caráter educacional, neste último caso, com autorização expressa da Secretaria
Municipal de Educação, e, em hipótese alguma poderá transportar pessoas
estranhas, moradores que residam nas proximidades do percurso, qualquer carga ou
materiais inflamáveis, no veículo em que realiza a prestação do serviço;
14.1.22
Não embarcar e/ou desembarcar alunos que estejam em locais
inacessíveis ou de difícil acesso como: encostas de rios; dentro de propriedades
particulares não autorizadas; em locais acessíveis somente por tratores, etc., sendo
dos pais ou responsáveis a obrigação de providenciar o deslocamento do aluno até o
ponto de embarque e desembarque;
14.1.23
Efetuar a organização dos alunos no interior do veículo com vistas a
segurança de todos;
14.1.24
Zelar pela sua qualificação, quanto à comprovação de carteira de
habilitação específica para veículo de transporte de passageiros, bem como manterse dentro dos requisitos exigidos no Art. 138 do Código de Trânsito Brasileiro CTB;
14.1.25
Obedecer aos limites de velocidade, conforme determina a legislação
pertinente, dirigindo com segurança e respeito aos demais regramentos de trânsito:
não fumar, ingerir bebidas alcoólicas ou quaisquer drogas ilícitas, antes, durante e
nos intervalos dos deslocamentos e, ainda, não permitir que os passageiros o façam
durante o trajeto; submeter-se a testes de alcoolemia, se solicitados em fiscalização
de trânsitos; realizar anotações dos cronotacógrafo no início e no fim de cada
trajeto; em especial, não dirigir sob uso de medicamentos que alterem
comportamento; não falar ao celular com o veículo em movimento;
14.1.26
Estar sempre munidos do respectivo documento de habilitação, o
documento do veículo, bem como trajar-se preferencialmente de calça jeans, camisa
branca e sapato fechado, usando Crachá de Identificação fornecido pela Secretaria
Municipal da Educação, durante a jornada de trabalho;
14.1.27

Não promover a superlotação dos veículos;

14.1.28
Acatar e cumprir fielmente todas as condições estipuladas no
contrato, de forma que os serviços estabelecidos sejam permanentemente
executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade;
14.1.29
Disponibilizar um número de telefone, móvel ou fixo, para as
chamadas de atendimento em geral, bem como mantê-lo sempre atualizado;
14.1.30

Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à
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garagem da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
14.1.31

Efetuar a limpeza do veículo; e

14.1.32
Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo
superior imediato.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação, nos termos da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) 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, 18 de fevereiro de 2022.
Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE

Zenilson Antonio de Souza
Pessoa Física
CPF n.º 051.360.135-08
CONTRATADO

Testemunhas:
Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49
Este contrato se encontra examinado e aprovado por
esta assessoria jurídica.
Em______/______/2022.

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 048/2022
TERMO DE CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE CORIBE - BAHIA E O
SENHOR
EDINALDO
FELIX DOS SANTOS.

O MUNICÍPIO DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, registrado
no CNPJ sob o n.º 13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
o Doutor Murillo Ferreira Viana, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de
identidade n.° 1.144.219.353 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 002.505.835-50, residente
e domiciliado na Rua Juscelino Kubitscheck, s/n, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000,
legalmente investido e no exercício pleno do mandato, doravante denominado
CONTRATANTE e do outro lado a pessoa física o Senhor Edinaldo Felix dos Santos,
portador do CPF n.º 055.281.077-09 e RG n.º 32.971.479-X SSP/SP, residente e
domiciliado na Rua Cleriston Andrade, nº 13, sede, Município de Coribe, Bahia, CEP
47.690-000, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 042/2022 e em
observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a Lei
Municipal n.º 718/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Credenciamento n.º 002/2022 e culminou na processo de Inexigibilidade de Licitação n.°
018/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:
DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Credenciamento de
pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia, o qual justifica-se o processo de Inexigibilidade de licitação
n.° 018/2022 e Credenciamento 002/2022, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas
condições descritas no presente:
1. DO OBJETO
1.1. A finalidade deste Contrato é garantir aos munícipes, nas condições especificadas
neste instrumento, por intermédio de profissional motorista autônomo, o Credenciamento
de pessoas físicas para prestação de serviços de motorista de transporte escolar para
atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação na sede e interior do
Município de Coribe - Bahia.
2. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
2.1. Este instrumento está vinculado ao Credenciamento n.º 002/2022, e o Processo de
inexigibilidade de Licitação n°. 018/2022 do Município de Coribe, Bahia, de 18 de
fevereiro de 2022, do qual é parte integrante.
3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1.

A presente contratação fundamenta-se na Lei Municipal n.º 718/2021, ao Decreto
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Municipal n.º 038/2021, à Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, e
subsidiariamente à Lei n.º 8.666/1993, bem como à legislação correlata.
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1.
A prestação dos serviços serão realizados nos veículos do Município de Coribe ônibus, microônibus ou van do CONTRATANTE, pertencentes a Secretaria Municipal de
Educação sendo o trafego realizado na sede e interior do Município de Coribe - Bahia.
4.2. Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados pessoalmente por parte do
profissional ora CONTRATADO com atendimento profissional de 40 (quarenta) horas
semanais.
4.3. A execução e o controle do presente instrumento serão avaliados pelo
CONTRATANTE, mediante supervisão direta ou indireta dos procedimentos realizados,
através do comparecimento periódico, a fim de examinar a documentação dos pacientes.
4.4. A CONTRATADA se obriga a fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE,
documentos médico-legais, justificativas para exames e quaisquer outros documentos
pertinentes segundo as normas de regulamentação vigentes.
4.5. A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE, designado pela Secretaria Municipal de Educação ou
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
4.6. A Secretaria Municipal de Educação ou Secretaria Municipal de Infraestrutura
possuirá o poder de vistoriar, de forma irrestrita, toda a documentação nosológica do
munícipe, bem como a documentação contábil e fiscal pertinente a este contrato.
5. DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA para o presente contrato, a
importância mensal de R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais), que perfaz o valor
total anual de R$ 13.332,00 (treze mil trezentos e trinta e dois reais).
5.2. O valor deste contrato deverá ser tratado apenas como dado estatístico, fruto da
evolução da despesa no período citado, bem 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 e ao cumprimento da carga horária prevista em cada respectivo
período.
5.4. É vedado a CONTRATADA cobrar diretamente dos munícipes qualquer
importância a título de taxas, honorários ou serviços prestados, inclusive depósitos prévios.
5.5. Os pagamentos serão efetuados mediante Ordem Bancária 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.
5.5.1. 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;
5.6. Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas,
será imediatamente informada a CONTRATADA.
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5.7. 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 de Licitação n.º 018/2022.
5.8. O CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados nas condições
prescritas, em até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente.
5.9. Sobre o valor devido a CONTRATADA, a Administração 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.
5.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às
multas e/ou indenizações devidas por parte da CONTRATADA.
5.11. É vedado a CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.
6. DO REAJUSTE.
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
7. DA VIGÊNCIA.
7.1. A vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2022 a partir de sua
assinatura.
7.2. 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 ser houver
interesse da contratante.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. Os recursos previstos para os pagamentos dos atendimentos do presente contrato
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.04.00 - Secretaria Municipal de Educação
12.361.042.2098 - Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
8.2. As despesas para os exercícios futuros correrão à conta das dotações orçamentárias
indicadas em termo aditivo ou apostilamento.
9. DA RESPONSABILIDADE CIVIL
9.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste instrumento contratual não
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
9.2. A responsabilidade a que se refere a presente Cláusula estende-se à reparação de
dano eventual nos veículos, instalações, equipamentos e/ou aparelhagens, essenciais à
prestação dos serviços que compõem o objeto deste Contrato.
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9.3. A CONTRATADA será responsável, civil e penalmente, pelos danos causados aos
alunos, pais, professores, e quaisquer cidadão do Município de Coribe, decorrentes de
omissão, voluntária ou não, negligência, imperícia ou imprudência.
10. DAS SANÇÕES
10.1. 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.
10.1.1. A multa acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato.
10.2. 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:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos
por cento) ao dia, sobre o valor do contrato por ocorrência;
10.2.3. 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
subseqüente ao trigésimo sobre o valor do contrato;
10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Coribe, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
10.3. 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.
10.4. 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.
10.4.1. 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 a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
10.5. 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 físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei n.º
8.666/1993:
10.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
credenciamento;
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10.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.5.4. 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.
10.6. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Educação,
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.
10.7. As demais sanções são de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
11. DA RESCISÃO
11.1. 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:
11.1.1. Determinado por ato unilateral e motivado da Administração, nos seguintes
casos:
11.1.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular dos prazos, cláusulas e
serviços contratados;
11.1.1.2. Interrupção dos trabalhos por parte da CONTRATADA, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
11.1.1.3. Atraso injustificado no início dos serviços;
11.1.1.4. 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;
11.1.1.5. Não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste instrumento,
assim como das de seus superiores;
11.1.1.6. Cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas
na forma do § 1º do art. 67, da Lei n˚ 8.666/1993;
11.1.1.7. 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;
11.1.2. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de
credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração e não
prejudique direta ou indiretamente ao transporte dos alunos em Coribe, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
11.1.2.1. 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.
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11.1.3. Por rescisão judicial promovida por parte da CONTRATADA, se a
Administração incidir em quaisquer das seguintes hipóteses:
11.1.3.1. 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;
11.1.3.2. 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 a CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; e,
11.1.3.3. 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 a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação.
11.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, observado o devido processo legal.
11.3. A rescisão unilateral por ato da Administração acarreta as seguintes consequências,
sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:
11.4. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.5. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
11.6. A rescisão não eximirá a CONTRATADA das garantias assumidas em relação aos
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser
imputadas.
11.7. O contrato poderá ser reincidido pelo Município, 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.
12. 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, nos termos do art. 65, §1º da Lei n.º
8.666 de 21 de junho de 1993.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/fax.: 77 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HZ4AZ7UATJUWYB8465BMPQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Março de 2022
248 - Ano - Nº 3534

Coribe

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
13.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
13.1.1 Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste contrato;
13.1.2 Designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar
as falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
13.1.3 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;
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1. A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1 Manter disponibilidade dentro dos padrões quantitativo e qualitativo
suficientes para atender a demanda ordinária, bem como eventuais acréscimos
solicitados pela Administração;
14.1.2 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços
prestados;
14.1.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais
resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável;
14.1.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para
habilitação e qualificação constantes do processo de credenciamento;
14.1.5 Nesse caso, é vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não
incorrer em qualquer inexecução do serviço;
14.1.6 Acompanhar e auxiliar no embarque e o desembarque dos alunos em todos
os pontos;
14.1.7 Orientar todos os alunos para segurança no veículo durante a viagem;
14.1.8 Recolher e guardar todo material escolar esquecido no veículo;
14.1.9 Monitorar o acesso e a conversa com o motorista e os alunos;
14.1.10

Repassar aos alunos a importância da conservação do veículo;

14.1.11
doenças;

Implementar e cobrar os protocolos de higiene para prevenção de

14.1.12

Prevenir o bullying e o preconceito;

14.1.13

Realizar o controle de embarque e desembarque das crianças;

14.1.14

Auxílio as crianças com necessidades especiais;

14.1.15
Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de alunos da
Rede Municipal de Ensino, respeitando o intervalo interjornada e demais
disposições legais relativas ao trabalhador;
14.1.16
Garantir o cumprimento dos horários e dos trajetos, previamente
mapeados pela Secretaria Municipal de Educação;
14.1.17
Caso ocorra impossibilidade de percorrer o trajeto o motorista deverá
apresentar informar ao responsável pela Secretaria Municipal de Educação ou
Secretaria Municipal de Infraestrutura para adequação;
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14.1.18
Manter os veículos em bom estado de conservação, garantindo aos
usuários segurança e comodidade, bem como responsabilizar-se pela guarda e
segurança do veículo, enquanto estiver em sua posse;
14.1.19
Testar os veículos, diariamente quanto aos itens de segurança e bom
funcionamento como: sistema de freios e embreagem, limpadores de para-brisas,
funcionamento de cintos, calibragem e estado dos pneus, níveis de água, óleo do
motor e combustível;
14.1.20
Informar problemas ou qualquer suspeita de possíveis problemas no
veículo ao setor responsável;
14.1.21
Limitar-se exclusivamente ao transporte de alunos e outros serviços
de caráter educacional, neste último caso, com autorização expressa da Secretaria
Municipal de Educação, e, em hipótese alguma poderá transportar pessoas
estranhas, moradores que residam nas proximidades do percurso, qualquer carga ou
materiais inflamáveis, no veículo em que realiza a prestação do serviço;
14.1.22
Não embarcar e/ou desembarcar alunos que estejam em locais
inacessíveis ou de difícil acesso como: encostas de rios; dentro de propriedades
particulares não autorizadas; em locais acessíveis somente por tratores, etc., sendo
dos pais ou responsáveis a obrigação de providenciar o deslocamento do aluno até o
ponto de embarque e desembarque;
14.1.23
Efetuar a organização dos alunos no interior do veículo com vistas a
segurança de todos;
14.1.24
Zelar pela sua qualificação, quanto à comprovação de carteira de
habilitação específica para veículo de transporte de passageiros, bem como manterse dentro dos requisitos exigidos no Art. 138 do Código de Trânsito Brasileiro CTB;
14.1.25
Obedecer aos limites de velocidade, conforme determina a legislação
pertinente, dirigindo com segurança e respeito aos demais regramentos de trânsito:
não fumar, ingerir bebidas alcoólicas ou quaisquer drogas ilícitas, antes, durante e
nos intervalos dos deslocamentos e, ainda, não permitir que os passageiros o façam
durante o trajeto; submeter-se a testes de alcoolemia, se solicitados em fiscalização
de trânsitos; realizar anotações dos cronotacógrafo no início e no fim de cada
trajeto; em especial, não dirigir sob uso de medicamentos que alterem
comportamento; não falar ao celular com o veículo em movimento;
14.1.26
Estar sempre munidos do respectivo documento de habilitação, o
documento do veículo, bem como trajar-se preferencialmente de calça jeans, camisa
branca e sapato fechado, usando Crachá de Identificação fornecido pela Secretaria
Municipal da Educação, durante a jornada de trabalho;
14.1.27

Não promover a superlotação dos veículos;

14.1.28
Acatar e cumprir fielmente todas as condições estipuladas no
contrato, de forma que os serviços estabelecidos sejam permanentemente
executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade;
14.1.29
Disponibilizar um número de telefone, móvel ou fixo, para as
chamadas de atendimento em geral, bem como mantê-lo sempre atualizado;
14.1.30

Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à
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garagem da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
14.1.31

Efetuar a limpeza do veículo; e

14.1.32
Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo
superior imediato.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO.
15.1. É vedado a CONTRATADA, delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte,
os serviços objeto deste Termo de Contrato.
16. PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a disponibilização desta contratação
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contratação, nos termos da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.
17. FORO
17.1. 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.
17.2. E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02
(duas) 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, 18 de fevereiro de 2022.
Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE

Edinaldo Felix dos Santos
Pessoa Física
CPF n.º 055.281.077-09
CONTRATADO

Testemunhas:
Edvânio Silva de Sá
CPF n.º 830.567.425-87

Gesandro Soares de Carvalho
CPF n.º 801.554.215-49
Este contrato se encontra examinado e aprovado por
esta assessoria jurídica.
Em______/______/2022.

Gabriela Oliveira Lessa
OAB/BA sob o n.° 67.333
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