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Contratos
ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE
CORIBE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 129-A/2022

TERMO
DE
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
QUE
FAZEM
ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE
CULTURA DE CORIBE - BAHIA E A
EMPRESA SOARES EVENTOS E
SERVIÇOS LTDA.

O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ n.º 18.778.252/0001-01, com sede na Rua dos
Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, legalmente representado pela Senhora
Andrea de Araujo Lopes, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, brasileira, portadora
do RG n.º 076 9975 91 SSP/BA e CPF n.º 262.177.188-20, com endereço profissional na
sede deste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa Soares
Eventos e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob n.º 09.158.609/0001-68, com endereço
situado na Avenida Bahia, 32, Centro, Damianopolis, GO, CEP 73.980.000, neste ato
representado pelo senhor Zilto Soares dos Santos, portador da Carteira de Identidade sob o
n.º 3493818, inscrito no CPF sob o n.º 634.353.061-49, residente e domiciliado na Avenida
Bahia, 32, Centro, Damianopolis, GO, CEP 73.980.000, tendo em vista o que consta no
Processo Licitatório n.º 022/2022 e em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
da licitação CARTA CONVITE N.º 003/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.

DO PROCESSO LICITATÓRIO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de empresa para prestação de serviços na locação do palco, som, iluminação,
banheiros químicos e geradores destinados as festividades no exercício na sede e no
interior do Município de Coribe, o qual justifica-se a licitação na modalidade CARTA
CONVITE N.º 003/2022, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições
descritas no presente:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para prestação de serviços
na locação do palco, som e iluminação de grande porte, destinados as festividades do São
João na sede do Município de Coribe, que serão prestados nas condições estabelecidas no
Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório da CARTA CONVITE
N.º 003/2022, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente
de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:
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Lote 01 - Grande Porte - Praça Matriz - Sede - Dias 22 a 24 de junho de 2022
Valor
Item
Especificação
Unid. Quant.
Unitário

Valor
Total

01

SERVIÇOS
DE
LOCAÇÃO
DE
CAMARIM, medindo 4x4m, com piso
elevado em madeira, com carpete do tipo
fademac, paredes com painéis TS dupla face
branco com 4mm de espessura, emoldurados
por perfis octogonais, travessas em cor
natural leitosa de alumínio anodizados,
Diárias
iluminação com no mínimo uma lâmpada de
100 Watts ou equivalente e uma tomada
220V ou 110V monofásica; com ar
condicionado no mínimo de 7.000btus; as
especificações são as mínimas apresentar
semelhante ou de melhor qualidade; diária de
24 horas.

3

1.500,00

4.500,00

02

SERVIÇOS
DE
LOCAÇÃO
DE
COBERTURA DE PALCO no formato duas
águas, sem plataforma de piso; com
montagem e desmontagem de palco, medindo
14 metros de frente x 10 metros de
profundidade, com cobertura em estrutura de
alumínio Q-50; fechamentos laterais e fundos
com sombrites de 50%, lateral para fixação
Diárias
de PA Fly e revestimento com lona antifungos e anti-chamas; com stage-mix área de
trabalho coberta medindo no mínimo 4 x 4m;
com house-mix coberto medindo no mínimo
5x5m. com pé direito mínimo de 3m; as
especificações são as mínimas apresentar
semelhante ou de melhor qualidade; diária de
24 horas.

3

3.200,00

9.600,00
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03

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA
DE SONORIZACÃO DE GRANDE
PORTE, sistema de sonorização profissional
composto por P.A 32 sistema de P.A. line
array com cobertura e spl suficientes para o
local; JBL Vertec Vt 4888 / Vt4889, FZ
Audio J015A / J08A, Norton ALS1/LS6,
Attack LAS212, LS Slinpec 210, ou similar
contendo 48 caixas, com sistema de Front
Fill e backingline completo para atender o
Diárias
Rider Técnico de atrações artísticas de nível
nacional, com console digital de 48 canais
Yamaha modelo PM5D-RH, CL5, Digico
SD8, SD9, (Digidesing Avid Venue)
DSHOW, Profile, Mix Rack Plus (Midas)
Pró2, Pro6 ou
similar, microfones e
pedestais, microfones sem fio, direct box, sub
Snake com multipinos; as especificações são
as mínimas apresentar semelhante ou de
melhor qualidade, diária de 24 horas.

3

7.500,00 22.500,00

04

LOCAÇÃO
DE
SISTEMA
DE
ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE,
sistema de iluminação profissional completo
para atender Rider Técnico de Atrações de
nível nacional, composto por no mínimo 03
Rack Main-Power HPL, 01 mesa Avolites
Pearl 2010; 03 Rack Dimmer HPL, 06 ProPower HPL; 36 Refletorespar Led RGBW;
12 Refletores Elipsoidal; 08 atomic 3000w; Diárias
08 mini-bruttes de 06 lâmpadas; 04 minibruttes de 04 lâmpadas; 04 mini-bruttes de 02
lâmpadas; 02 varas de Araras; 12 par 64
focus 05 com Corretivo 62; 12 moving beam
200 5r; 02 máquina de fumaça DMX
3000W; 02 exaustores; 02 canhão seguidor
1200W; 140 cabos XLR de sinal DMX de
03, 06 e 10m, diária de 24 horas.

3

3.000,00

9.000,00

____________________________________________________________________________________________________________________________
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: MJE4QTIZODFBREQ4NKIWRK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

3

Quinta-feira
7 de Julho de 2022
5 - Ano XV - Nº 3643

Coribe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE
CORIBE

05

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GROUND
EM BOX TRUSS, serviços de locação com
montagem e desmontagem, de ground em
alumínio Q-30, com 04 linhas de Box truss
Q-50 nas dimensões de 12 metros de frente x
07 metros de profundidade, com 07 metros Diárias
3
3.000,00 9.000,00
de altura, com base reforçada, pau de carga,
com 08 pontos de talhas de 1 tonelada cada;
as especificações são as mínimas apresentar
semelhante ou de melhor qualidade, diária de
24 horas.
Valor Total Máximo Estimado - Grande Porte 60.600,00

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
02.01 - O fornecimento será executado na forma de execução indireta, sob o regime de
fornecimento por preço por lote, em conformidade com o disposto na Lei n.° 8.666/1993.
§1º - A prestação dos serviços objeto aludido na Clausula anterior será atendido de
acordo com as necessidades do CONTRATANTE.
§2º - A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela
Prefeitura Municipal de Coribe, que designará um servidor para anotar, em registro próprio,
todas as ocorrências relacionadas ao Contrato e determinar, quando necessário, a
regularização das falhas observadas.
§3º - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do
serviço/fornecimento em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
03.01 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da
Dotação Orçamentária a seguir especificada:
02.11.01 – Fundo Municipal de Cultura de Coribe
13.392.050.2.117 - Comemoração de Festividades
33.90.39.00.00 - Outros Serviços - Pessoa Jurídica
00 - Recursos Ordinários
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO
04.01 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela prestação de serviços de
locação dos equipamentos aludidos na Cláusula Primeira, conforme abaixo:
O valor do contrato é para o Lote 01 perfaz o total de R$ 60.600,00 (sessenta mil e
seiscentos reais).
§1º - Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
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sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
§2º - 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;
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
05.01 - O prazo para pagamento da CONTRATADA é de até 30 (trinta) dias após a
execução dos serviços, em conformidade com a efetiva prestação dos serviços em sua
totalidade, conforme exigências e especificações mínimas exigidas.
§1º - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal, 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.
§2º - A Contratada deverá apresentar o Nota Fiscal de Prestação de Serviços ou a
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços, este último, caso a empresa Contratada
tenha a sede da empresa em Município que tenha instituído a Nota Fiscal Eletrônica para
prestação de serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
06.01 - Este Contrato terá validade a partir de sua assinatura com término até o dia
26/06/2022, não podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666 de
1993.
06.02. O contrato não poderá ser prorrogado em conformidade com as disposições da Lei n.º
8.666/1993 e alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
07.01 - 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 encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a ele
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de
solidariedade;
b) 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,
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por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
c) assumir a responsabilidade total pela execução das locação dos equipamentos,
objeto deste contrato;
d) recompor todo e qualquer serviço condenado pela fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo
final;
e) 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;
f) honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da
Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela CONTRATADA não terá
nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
g) permitir ao servidor credenciado pelo CONTRATANTE fiscalizar, recusar,
mandar fazer ou desfazer quaisquer serviço que não atender as especificações do
objeto, observando as exigências que lhe foram solicitadas;
h) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos serviços, objeto do presente contrato;
i) realizar toda o transporte, montagem e desmontagem de palco, som, iluminação,
banheiros químicos e geradores nos locais determinados pelo Município de
Coribe na sede ou no interior, com antecedência mínima de 02 (duas) hora antes
do horário marcado;
j) as tendas deverão ser perfeitamente instaladas e fixadas para evitar transtornos
durante a realização das ações do Município, quando de suas locações;
k) realizar o fornecimento do palco, som, iluminação, banheiros químicos e
geradores a serem locadas deverão está em boas e adequadas condições de uso,
sem rasgos, descosturadas, remendadas, estruturas enferrujadas, todas brancas,
limpas, sem peças expostas que traga riscos aos usuários;
l) executar os serviços nos locais determinados pela Contratante ou nos que se
fizerem necessários na sede e no interior do Município de Coribe - Bahia
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
08.01 - O CONTRATANTE além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal, a obriga-se a:
a) designar servidor para acompanhar os serviços, conferir, fiscalizar, apontar as
falhas, atestar a efetiva prestação dos serviços;
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b) efetuar, no prazo indicado na cláusula Sexta, os pagamentos devidos a
CONTRATADA.
c) Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução das locações objeto deste contrato;
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
09.01 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente
contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções prevista na Lei Federal n.º 8.666/1993,
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
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 das locações não realizadas;
b) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte das locações não realizadas,
por cada dia subseqüente ao trigésimo.
§3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento da prestação
dos serviços, 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 a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO
10.01 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as prevista na Lei n.º 8.666/1993.
§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 a CONTRATADA direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REAJUSTE
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11.01 - Os valores estipulados na Cláusula Quinta poderão ser reajustados na mesma
proporção e índice utilizado pelo Governo Federal na atualização de suas obrigações,
garantindo o equilíbrio econômico financeiro do contrato, e das normas gerais de licitações e
contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E
FISCALIZAÇÃO
12.01 - O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
equipamentos que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES
13.01 - 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 QUARTA - ALTERAÇÕES
14.01 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666/1993.
§1º - 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.
§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 QUINTA - PUBLICAÇÃO
15.01 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no em atendimento as exigências da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO
16.01 - O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
16.02 - E, por estarem justos e contratadas, 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.
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Coribe, Bahia, 01 de junho de 2022.

Andrea de Araujo Lopes
Secretaria de Cultura
Fundo Municipal de Cultura de Coribe
CNPJ n.º 18.778.252/0001-01
CONTRATANTE

Zilto Soares dos Santos
Proprietário
Soares Eventos e Serviços Ltda
CNPJ n.º 09.158.609/0001-68
CONTRATADO

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/BA sob o n.° 67.333
Assessora Jurídica
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 130-A/2022

TERMO
DE
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
QUE
FAZEM
ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE
CULTURA DE CORIBE - BAHIA E A
EMPRESA JOÃO EUDES ARAUJO DA
MACENA RAMOS MEI.

O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ n.º 18.778.252/0001-01, com sede na Rua dos
Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, legalmente representado pela Senhora
Andrea de Araujo Lopes, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, brasileira, portadora
do RG n.º 076 9975 91 SSP/BA e CPF n.º 262.177.188-20, com endereço profissional na
sede deste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa João Eudes
Araujo da Macena Ramos - MEI, inscrita no CNPJ sob n.º 20.295.928/0001-58, com
endereço situado na Rua Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe, Bahia, CEP
47.690.000, neste ato representado pelo senhor João Eudes Araujo da Macena Ramos,
portador da Carteira de Identidade sob o n.º 1278555560, inscrito no CPF sob o n.º
017.600.795-45, residente e domiciliado na Rua Monsenhor Montalvão, s/n, Centro, Coribe,
Bahia, CEP 47.690.000, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório n.º 022/2022 e
em observância às disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da licitação CARTA CONVITE
N.º 003/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

DO PROCESSO LICITATÓRIO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de empresa para prestação de serviços na locação do palco, som, iluminação,
banheiros químicos e geradores destinados as festividades no exercício na sede e no
interior do Município de Coribe, o qual justifica-se a licitação na modalidade CARTA
CONVITE N.º 003/2022, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições
descritas no presente:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para prestação de serviços
na locação do palco, som e iluminação e gerador, destinados as festividades no exercício na
sede e no interior do Município de Coribe, que serão prestados nas condições estabelecidas
no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório da CARTA CONVITE
N.º 003/2022, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente
de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:
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Lote 02 - Pequeno Porte - Palco, Iluminação e Gerador (agenda aberta)
Valor
Item
Especificação
Unidade Quant. Unitário
Maximo
SERVIÇOS
DE
LOCAÇÃO
DE
ILUMINAÇÃO, com no mínimo 12 unidades
- Canhões Led; 08 unidades - Canhões PA
Lâmpadas Palito; incluso todos os serviços,
06
diária
5
2.000,00
transportes, insumos, fretes, instalação,
desinstalação e encargos; as especificações
são as mínimas apresentar semelhante ou de
melhor qualidade; as diária são de 24 horas.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GROUND
EM BOX TRUSS, serviços de locação com
montagem e desmontagem, de ground em
alumínio Q-30, com 04 linhas de Box nas
dimensões de 06 metros de frente x 06
07 metros de profundidade, com 05 metros de diária
5
1.000,00
altura, com base reforçada, pau de carga, com
04 pontos de talhas de 1 tonelada cada; as
especificações são as mínimas apresentar
semelhante ou de melhor qualidade; as diária
são de 24 horas.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO,
com no mínimo Tipo modelo duas águas,
com a medida mínima de 12mt x 6mt,
incluso todos os serviços, transportes,
08
diária
5
4.000,00
insumos, fretes, instalação, desinstalação e
encargos; as especificações são as mínimas
apresentar semelhante ou de melhor
qualidade; a diária é de 24 horas.
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TELÃO, com
as dimensões de 6,0m de largura x 2,0m de
altura // estrutura em alumínio // 01 unid.
09 Projetor Multimídia com resolução mínima diária
5
2.000,00
de 3500 ANCI Lumens // incluso transporte,
instalação,
operação,
montagem
e
desmontagem.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO
GERADOR, locação de grupo gerador de
energia, móvel, silencioso, com capacidade
mínima de 180KVA, trifásico, tensão
10
diária
5
2.000,00
380/220 watts, 60 Hz, operador e cabos
elétricos para ligação; as especificações são
as mínimas apresentar semelhante ou de
melhor qualidade.

Valor
Total

10.000,00

5.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00
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11

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO
GERADOR, locação de grupo gerador de
energia, móvel, silencioso, com capacidade
mínima de 260KVA, trifásico, tensão
2.500,00
7.500,00
diária
3
380/220 watts, 60 Hz, operador e cabos
elétricos para ligação; as especificações são
as mínimas apresentar semelhante ou de
melhor qualidade.
Valor Total Estimado - Pequeno Porte 62.500,00

Lote 04 – Banheiros Químicos (agenda Aberta)
Item

13

Especificação

Valor
Unidade Quant. Unitário
Maximo

SANITÁRIOS QUÍMICOS, forcecimento de
15 unidades, portáteis fabricados em
polipropileno, composto de caixa de despejo
com capacidade para 20 litros, teto
translúcido, porta papel higiênico, porta
objetos,
adesivo
identificador
de Unidades
Masculino/Feminino e identificador de
livre/ocupado, sendo fornecido com produto
químico biodegradável; as especificações são
as mínimas apresentar semelhante ou de
melhor qualidade; as diária são de 24 horas.

45

250,00

Valor
Total

11.250,00

Valor Total Estimado – Sanitário 11.250,00

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
02.01 - O fornecimento será executado na forma de execução indireta, sob o regime de
fornecimento por preço por lote, em conformidade com o disposto na Lei n.° 8.666/1993.
§1º - A prestação dos serviços objeto aludido na Clausula anterior será atendido de
acordo com as necessidades do CONTRATANTE.
§2º - A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela
Prefeitura Municipal de Coribe, que designará um servidor para anotar, em registro próprio,
todas as ocorrências relacionadas ao Contrato e determinar, quando necessário, a
regularização das falhas observadas.
§3º - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do
serviço/fornecimento em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
03.01 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da
Dotação Orçamentária a seguir especificada:
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02.11.01 – Fundo Municipal de Cultura de Coribe
13.392.050.2.117 - Comemoração de Festividades
33.90.39.00.00 - Outros Serviços - Pessoa Jurídica
00 - Recursos Ordinários
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO
04.01 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela prestação de serviços de
locação dos equipamentos aludidos na Cláusula Primeira, conforme abaixo:
O valor do Lote 02 é de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais); e o
Lote 04 é de R$ 11.250,00 (onze mil e duzentos e cinqüenta reais) perfazendo o valor total
global do contrato em R$ 73.750,00 (setenta e três mil setecentos e cinqüenta reais).
§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, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
§2º - 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;
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
05.01 - O prazo para pagamento da CONTRATADA é de até 30 (trinta) dias após a
execução dos serviços, em conformidade com a efetiva prestação dos serviços em sua
totalidade, conforme exigências e especificações mínimas exigidas.
§1º - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal, 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.
§2º - A Contratada deverá apresentar o Nota Fiscal de Prestação de Serviços ou a
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços, este último, caso a empresa Contratada
tenha a sede da empresa em Município que tenha instituído a Nota Fiscal Eletrônica para
prestação de serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
06.01 - Este Contrato terá validade a partir de sua assinatura com término até o dia
31/12/2022, não podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666 de
1993.
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06.02. O contrato não poderá ser prorrogado em conformidade com as disposições da Lei n.º
8.666/1993 e alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
07.01 - 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 encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a ele
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de
solidariedade;
b) 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;
c) assumir a responsabilidade total pela execução das locação dos equipamentos,
objeto deste contrato;
d) recompor todo e qualquer serviço condenado pela fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo
final;
e) 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;
f) honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da
Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela CONTRATADA não terá
nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
g) permitir ao servidor credenciado pelo CONTRATANTE fiscalizar, recusar,
mandar fazer ou desfazer quaisquer serviço que não atender as especificações do
objeto, observando as exigências que lhe foram solicitadas;
h) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos serviços, objeto do presente contrato;
i) realizar toda o transporte, montagem e desmontagem de palco, som, iluminação,
banheiros químicos e geradores nos locais determinados pelo Município de
Coribe na sede ou no interior, com antecedência mínima de 02 (duas) hora antes
do horário marcado;
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j) as tendas deverão ser perfeitamente instaladas e fixadas para evitar transtornos
durante a realização das ações do Município, quando de suas locações;
k) realizar o fornecimento do palco, som, iluminação, banheiros químicos e
geradores a serem locadas deverão está em boas e adequadas condições de uso,
sem rasgos, descosturadas, remendadas, estruturas enferrujadas, todas brancas,
limpas, sem peças expostas que traga riscos aos usuários;
l) executar os serviços nos locais determinados pela Contratante ou nos que se
fizerem necessários na sede e no interior do Município de Coribe - Bahia
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
08.01 - O CONTRATANTE além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal, a obriga-se a:
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 Sexta, os pagamentos devidos a
CONTRATADA.
c) Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução das locações objeto deste contrato;
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
09.01 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente
contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções prevista na Lei Federal n.º 8.666/1993,
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
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 das locações não realizadas;
b) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte das locações não realizadas,
por cada dia subseqüente ao trigésimo.
§3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento da prestação
dos serviços, realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato,
eventualmente existentes, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
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§4º - 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.
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO
10.01 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as prevista na Lei n.º 8.666/1993.
§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 a CONTRATADA direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REAJUSTE
11.01 - Os valores estipulados na Cláusula Quinta poderão ser reajustados na mesma
proporção e índice utilizado pelo Governo Federal na atualização de suas obrigações,
garantindo o equilíbrio econômico financeiro do contrato, e das normas gerais de licitações e
contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E
FISCALIZAÇÃO
12.01 - O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
equipamentos que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES
13.01 - 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 QUARTA - ALTERAÇÕES
14.01 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666/1993.
§1º - 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.
§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.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO
15.01 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no em atendimento as exigências da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO
16.01 - O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
16.02 - E, por estarem justos e contratadas, 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, 01 de junho de 2022.

Andrea de Araujo Lopes
Secretaria de Cultura
Fundo Municipal de Cultura de Coribe
CNPJ n.º 18.778.252/0001-01
CONTRATANTE

João Eudes Araujo da Macena Ramos
Proprietário
João Eudes Araujo da Macena Ramos MEI
CNPJ n.º 20.295.928/0001CONTRATADO

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/BA sob o n.° 67.333
Assessora Jurídica
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º 131-A/2022

TERMO
DE
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
QUE
FAZEM
ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE
CULTURA DE CORIBE - BAHIA E A
EMPRESA JAILSON DE JESUS
LOPES ME.

O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CORIBE, BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ n.º 18.778.252/0001-01, com sede na Rua dos
Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Estado da Bahia, legalmente representado pela Senhora
Andrea de Araujo Lopes, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, brasileira, portadora
do RG n.º 076 9975 91 SSP/BA e CPF n.º 262.177.188-20, com endereço profissional na
sede deste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa Jailson de
Jesus Lopes - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 08.761.848/0001-45, com endereço situado na
Rua Juscelino Kubitschek, 940, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690.000, neste ato
representado pelo senhor Jailson de Jesus Lopes, portador da Carteira de Identidade sob o n.º
13886113 76, inscrito no CPF sob o n.º 020.357.615-22, residente e domiciliado na Rua
Juscelino Kubitschek, 940, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690.000, tendo em vista o que
consta no Processo Licitatório n.º 022/2022 e em observância às disposições da Lei n.º
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da licitação CARTA CONVITE N.º 003/2022, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.

DO PROCESSO LICITATÓRIO
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a
Contratação de empresa para prestação de serviços na locação do palco, som, iluminação,
banheiros químicos e geradores destinados as festividades no exercício na sede e no
interior do Município de Coribe, o qual justifica-se a licitação na modalidade CARTA
CONVITE N.º 003/2022, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições
descritas no presente:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para prestação de serviços
na locação do palco, som e iluminação e gerador, destinados as festividades no exercício na
sede e no interior do Município de Coribe, que serão prestados nas condições estabelecidas
no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório da CARTA CONVITE
N.º 003/2022, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente
de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:
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Lote 03 – Som Pequeno Porte (agenda Aberta)
Item

12

Especificação

Valor
Unidade Quant. Unitário
Maximo

Valor
Total

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PA, com no
mínimo 01 unidade de Mesa de som
Yamaha, analógica de 08 canais; 01 unidade
de Sistema de som de 04 graves e 02 médios;
01 unidade de Microfone sem fio, tipo Shure
Beta ou similar; 02 unidade de Microfones
com fio marca Lesom ou similar, todos os diária
12
3.100,00 37.200,00
equipamentos
iguais,
similares
ou
superiores; incluso todos os serviços,
transportes, insumos, fretes, instalação,
desinstalação e encargos; as especificações
são as mínimas apresentar semelhante ou de
melhor qualidade; a diária é de 24 horas.
Valor Total Estimado – Sanitário 37.200,00

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
02.01 - O fornecimento será executado na forma de execução indireta, sob o regime de
fornecimento por preço por lote, em conformidade com o disposto na Lei n.° 8.666/1993.
§1º - A prestação dos serviços objeto aludido na Clausula anterior será atendido de
acordo com as necessidades do CONTRATANTE.
§2º - A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela
Prefeitura Municipal de Coribe, que designará um servidor para anotar, em registro próprio,
todas as ocorrências relacionadas ao Contrato e determinar, quando necessário, a
regularização das falhas observadas.
§3º - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do
serviço/fornecimento em desacordo com as especificações constantes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
03.01 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da
Dotação Orçamentária a seguir especificada:
02.11.01 – Fundo Municipal de Cultura de Coribe
13.392.050.2.117 - Comemoração de Festividades
33.90.39.00.00 - Outros Serviços - Pessoa Jurídica
00 - Recursos Ordinários
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO
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04.01 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela prestação de serviços de
locação dos equipamentos aludidos na Cláusula Primeira, conforme abaixo:
O valor do Lote 03 é de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais); perfazendo
o valor total global do contrato em R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).
§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, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
§2º - 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;
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
05.01 - O prazo para pagamento da CONTRATADA é de até 30 (trinta) dias após a
execução dos serviços, em conformidade com a efetiva prestação dos serviços em sua
totalidade, conforme exigências e especificações mínimas exigidas.
§1º - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal, 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.
§2º - A Contratada deverá apresentar o Nota Fiscal de Prestação de Serviços ou a
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços, este último, caso a empresa Contratada
tenha a sede da empresa em Município que tenha instituído a Nota Fiscal Eletrônica para
prestação de serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
06.01 - Este Contrato terá validade a partir de sua assinatura com término até o dia
31/12/2022, não podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666 de
1993.
06.02. O contrato não poderá ser prorrogado em conformidade com as disposições da Lei n.º
8.666/1993 e alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
07.01 - A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação
legal, obriga-se a:
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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 encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a ele
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de
solidariedade;
b) 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;
c) assumir a responsabilidade total pela execução das locação dos equipamentos,
objeto deste contrato;
d) recompor todo e qualquer serviço condenado pela fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo
final;
e) 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;
f) honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da
Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela CONTRATADA não terá
nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;
g) permitir ao servidor credenciado pelo CONTRATANTE fiscalizar, recusar,
mandar fazer ou desfazer quaisquer serviço que não atender as especificações do
objeto, observando as exigências que lhe foram solicitadas;
h) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos serviços, objeto do presente contrato;
i) realizar toda o transporte, montagem e desmontagem de palco, som, iluminação,
banheiros químicos e geradores nos locais determinados pelo Município de
Coribe na sede ou no interior, com antecedência mínima de 02 (duas) hora antes
do horário marcado;
j) as tendas deverão ser perfeitamente instaladas e fixadas para evitar transtornos
durante a realização das ações do Município, quando de suas locações;
k) realizar o fornecimento do palco, som, iluminação, banheiros químicos e
geradores a serem locadas deverão está em boas e adequadas condições de uso,
sem rasgos, descosturadas, remendadas, estruturas enferrujadas, todas brancas,
limpas, sem peças expostas que traga riscos aos usuários;
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l) executar os serviços nos locais determinados pela Contratante ou nos que se
fizerem necessários na sede e no interior do Município de Coribe - Bahia
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
08.01 - O CONTRATANTE além das obrigações contidas neste contrato por determinação
legal, a obriga-se a:
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 Sexta, os pagamentos devidos a
CONTRATADA.
c) Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução das locações objeto deste contrato;
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
09.01 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente
contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções prevista na Lei Federal n.º 8.666/1993,
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
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 das locações não realizadas;
b) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte das locações não realizadas,
por cada dia subseqüente ao trigésimo.
§3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento da prestação
dos serviços, 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 a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO
10.01 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as prevista na Lei n.º 8.666/1993.
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§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 a CONTRATADA direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REAJUSTE
11.01 - Os valores estipulados na Cláusula Quinta poderão ser reajustados na mesma
proporção e índice utilizado pelo Governo Federal na atualização de suas obrigações,
garantindo o equilíbrio econômico financeiro do contrato, e das normas gerais de licitações e
contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E
FISCALIZAÇÃO
12.01 - O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
equipamentos que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES
13.01 - 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 QUARTA - ALTERAÇÕES
14.01 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º
8.666/1993.
§1º - 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.
§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 QUINTA - PUBLICAÇÃO
15.01 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no em atendimento as exigências da Lei n.º 8.666/1993 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO
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16.01 - O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
16.02 - E, por estarem justos e contratadas, 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, 01 de junho de 2022.

Andrea de Araujo Lopes
Secretaria de Cultura
Fundo Municipal de Cultura de Coribe
CNPJ n.º 18.778.252/0001-01
CONTRATANTE

Jailson de Jesus Lopes
Proprietária
Jailson de Jesus Lopes ME
CNPJ n.º 08.761.848/0001-45
CONTRATADO

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/BA sob o n.° 67.333
Assessora Jurídica
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MUNICÍPIO DE CORIBE
1º TERMO ADITIVO - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 254/2021
1º
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO
QUE
CELEBRAM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
CORIBE E A EMPRESA IMPRENSA
NACIONAL.
Pelo presente instrumento de Termo Aditivo, que entre si celebram, de um lado o Município
de Coribe - Bahia, registrada no CNPJ n.º 13.912.084/0001-81, situada a Rua Bandeirantes,
285, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000, neste ato representado pelo Senhor Prefeito
Municipal Manuel Azevedo Rocha, portador do RG nº. 889.363.765 SSP/BA e CPF n.º
013.474.815-83, residente e domiciliado na Praça da Matriz, n.º 320, Centro, Coribe, Bahia,
CEP 47.690-000, residente e domiciliado nesta cidade, aqui denominado CONTRATANTE,
e de outro lado empresa IMPRENSA NACIONAL, órgão específico, singular, integrante da
estrutura regimental da Secretaria-Geral da Presidência da República, conforme o Decreto nº
9.982, de 20 de agosto de 2019, publicado no DOU, Seção 1, de 21 de agosto de 2019, com
sede no Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 6, Lote 800, Brasília/DF, inscrita no
CNPJ/MF sob
o nº 04.196.645/0001-00, doravante denominada CONTRATADA,
representada neste ato pela Coordenadora de Relacionamento Externo, senhora Marlei
Vitorino da Silva, brasileira, casada, portadora do RG nº 14.327.55 - SSP/GO e do CPF
nº 246.028.251-68, residente e domiciliada nesta capital, nomeada pela Portaria nº 985, de
24 de novembro de 2016, publicada no DOU, Seção 2, de 25 de novembro de 2016, do
Secretário Executivo da Casa Civil da Presidência, e subdelegação de competência conferida
pela Portaria nº 6, de 16 de janeiro de 2020, publicada no DOU, Seção 1, de 17 de janeiro de
2020, do Diretor-Geral da Imprensa Nacional, doravante denominada apenas
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato para a prestação de serviços, em
conformidade com o Processo Administrativo nº. 222/2021, Inexigibilidade nº 108/2021,
elaborado em conformidade com o disposto no caput do artigo 25 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e alterações posteriores, tem entre si justo e acordado o presente contrato.
CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do
Contrato nº. 254/2021, que ora é aditivado;
CONSIDERANDO que o contrato inicial foi celebrado para o período de 07 de
julho de 2021 a 07 de julho de 2022 e havendo a necessidade de continuidade na prestação
dos serviços, tendo em vista a aplicação do Art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, por tratarse de serviços contínuos;
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que
representa a observância ao princípio da economicidade;
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CONSIDERANDO que o Município de Coribe possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução da Prorrogação Contratual;
CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do
Município que opina pela legalidade do presente Termo.
RESOLVEM celebrar entre si, o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 254/2021
firmado em 07 de julho de 2021, prorrogando-se tempo e valor mediante Cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a Prorrogação da vigência do Contrato
firmado entre as partes em 07/07/2021, objetivando a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais
matérias de interesse do Município de Coribe - Bahia.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO
2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato com início a
partir de 08/07/2022 e o término preestabelecido para 08/07/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
3.1. A despesa decorrente deste contrato correrá no exercício de 2021, à conta da
seguinte classificação:
Atividade: 04.131.008.2039 – Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade
Elemento de Despesa: _3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica
Fonte: 00
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
4.1. O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do
contrato até 08/07/2023, com reajuste é de R$ 23.546,60 (vinte e três mil e quinhentos e
quarenta e seis reais e sessenta centavos).
Item
01

Descrição dos serviços
Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de
publicação no Diário Oficial da
União, de atos oficiais e demais

Unid.

Quant.

V. Unit

V. Total

cm/col

605

38,92

23.546,60
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matérias de interesse do Município de
Coribe - Bahia

CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
5.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal da
contratante, e encontra amparo legal no artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
6.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato
inicial, firmado entre as partes.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são
assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas
testemunhas abaixo.
Coribe, Bahia, 07 de julho de 2022.

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

Marlei Vitorino da Silva
Coordenadora de Relacionamento Externo
IMPRENSA NACIONAL
CNPJ n.º 04.196.645/0001-00
CONTRATADO

Testemunhas:
Gesandro Soares de Carvalho
CPF: 801.554.215-49

Edvânio Silva de Sá
CPF: 830.567.425-87
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