
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

I - Da CONTRATADA

a) Responsabibdade pelos danas causados duetarnente ao CONTRATANTE ou a terceros

decortante de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. nâo excluindo ou reduzindo a

responsabil dade a fiscalizaçäo do CONTRAT AN TE

o RescomaMdade pelo pessoa: empregado nos serviços o qual nâo teta core o

CONTRATANTE nenhu rodo empregabco bern corra reos encargos fabahstas
previdencianos ñscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato e pelo

cumpamento das normas de higiene e seguranÇa do trabalho
c) Substituicâo de qualque empregado que a juizo do CONTRATANTE se:a inconveniente

ou mooripete-te na execução do sereço

c) Manutenção durante toda a execução do Confato em cornpalabddade com suas

obngações de todas as condições de habilitaçäo e qualificação, exigidas na licitação
bern como arcar com as despesas decorrentes das obrigações assumidas

e, Manuten ào permanente na drecäo do semço de urn profsssional quadeado
obrogando se a substia io e ret ra-fo Dern corno a loja pessoa aue dweta ou

indiretarnente COm ele Se rel3CIOne a qu3|qüeF Íltulo, mediante solicitacao do
CONTRATANTE que fica dispensada de declinar os motivos determinantes dessa

= Aceitar nas mesrnas cond es contratuais, os acréacimos ou supressöes que se fizerem
necessários do objeto at 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato,
observados as condições definidas no parágrafo io, Ao art 65 da Lei no. 8,666 de
21/06/93

g) Manter permanentemente equipe técnica indicada em sua proposta que asauma perante
a fiscalização do CONTRATANTE a responsabšdade técnica e legal dos serviços, até a
entrega definitiva. inclusive corn poderes para deliberar sobre qualquer determinaêAo de
emergenaa que se torne necessana

hi Faciutat a aÇão da fiscalvação na inspeção dos serviços ern qualquer dia ou hora norrnal
ae e>pediente prestance todas as orn a öes e esUare roe,tos sonatados mdus ve

II - Do CONTRATANTE

ston Andrade, 729 - Centro, Barreiras/Ba, CEP47 801-900
Fone: 77 3613 9591 / Fax 3613-9710
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

a Fa: vo a esso a Occiatada as osia a ães onde os se'v os serao exec uîados

by Efetual o pagamento a CONTRATADA nas condições pactuadas no presente termo

instrumento

CLÂUSULA TERCEIRA = DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE oaaara a CONTRATADA o sæor
9

ooal pela ou siacan oos se os RS

160.000.00 (cento e cinquenta ml reais)

Dagannenio sera efeka:D anos if wrze d as Da data da apresentaÇäc do Relatomo ce

Atividades Resultados e apòs o cedito tel sido efetuado na conta da Prefeitura Municipal de
Baueras pelas operadoras dos set c;os roe ante a apresenta no de Nota i soa a

dev:damente atestada peo setor competente atraves de depósde bancáno na CAIXA

ECONÒMICA FEDERAL Agencia 4833, Conta Corrente 22-6.

§ E Encontram se iru lusos rua vaku supra menoonados todos os custos necessarios a

ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor da mesma alem da encidencia de 1 m pre

cedo) por rnes de atraso a titulo de furos

CLAUSULA QUARTA - DAS DOTAÇ0ES ORÇAMENTARIAS

As despesas decorrentes da execução deste Contato a conta do Orçamento Gerai
dezembro de 20 15

UNIDADE: 0707 - SECRETARIA MUN DA FAZENDA
PROJETO:04.129.007.50031MPLANTACAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DA RECEITA
PROPRIA.
ELEMENTO 3.3 90.39.00.00 - Outros Serv.Terc,Pessoa Jundica
FONTE: 00

Barreiras



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA HAMIA

CLAUSULA QUINTA - DA RESCISAO E DA ALTERAÇAO

Reconheodos os dire tos da Adm n sira än orevistos nos arts 77 a 80 da Lei Federal n 6

93 este Convak podera ser rese io anda

I pela inadimplencia de urna das partes ao pactuado neste termo de tal forma que não

suos star, cond;ões para a coot dade do ries,

H Deia superveniencia ae eventos que ence am ou tomern roonven ente o crossey uimento
O de sua execu ão

Pragrafo o As paces pode-no tambem alters esse :ostrome, o de Contrato atraves

de Terrno Aditvo a ele onde se observem as regras previstas na legislaçâo contratuai
especifica sobre o assunto assim como pronogado quando do seu vencimento

CLÄUSULA SEXTA - DA FORÇA MAIOR
Caso a CONTRAT ADA co- motvo de imca maior hque temporanamente :moedido ae

curnprir total ou parcialmente as suas obagaçöes devera comunicar a fato imediatamente a

fiscalização ainda que verbalmente ratificando por escrito

§
' Na ocorrencia de motvo de força maar o contato sera suspenso enquanto pe'durarem

os seus efeitos, podendo qualquer das partes proporern a distrato ficando o CONTRATANTE
obagado ao pagamento da impor1ância correspondente ao valor dos serviços la executadosO
§ 2 O CON TRATANTE e a CONTRATADA não responderâo entre si por atraso decorrente
de força maior

CLÃUSULA SETIMA -- DAS PENALIDADES
A inexecução, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato, sujeitará a

parte infratora às aan es previstas na Lei n? 8.666/93, garantindo a prévia e ampia defesa
em processo adininistrativo.

§ TR Fica estipulada a multa de 10% (der por cer¢o) do valor total do presente contrato para a
parte que deixar de cumprir o contrato ou dar motivo à sua rescisão, revertendo o valor da
multa em favor da parte pre udicada

Barreiras '



PREFEITURA IYlUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

§ 20 Pagará îgualmente a mutta de 10% (der por cento) do valor do contrato a parte que
proceder o seu cancelarnento, sem justo motivo, estando a rnenos de 10 (dez) dias da data
acoraaaa coa a resea;äo do e.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGÉNCIA

O poseme contrato vigorma a paña ca data de sua ass natura ate 31 de dezen bro de 2015

podendo ser prortogado nos termos do art 57 da let 8666/93 e suas alterações

O .

CLAUSULA DECIMA - DO FORO

duvida ou comestação anunda cireta ou :nairetarnente deste insuumento Fernanaanaa se
expressarnenie a Qualouer outro por rras pneleglado aue se¡a

E p estarem justos e otratados assinam o presente em ires v'as de igual teor e fo*ma para

Pela Contratante

ANTÒNIO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA
Pretesto de Barreaas

GCF CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - ME
Geraido Capinan Filho

Sócio Administrador

TESTEMUNHAS:

Nome Nome
CPFIRG CPFIRG

assinatura assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PEDIDO DE AUTORIZAÇAO DE CONTRATAÇAO PAC

eso

si; saa

Fonte de Recuso (Tesouro Convèn o, etc

Justificativa

tee10FM m ve e i sa ein LU F EF cou mañanerlo en e TL A
,

e a er a p a des near pd nta o heremme da artecadaçän más da

b to a ser adq rtdo ou contratado

Destdçio da Despesa So cÃada

A pre,erte fortMiaÇào km o van L& et gedl en 5 ou ', i r

e uw fr uhas de R$ 26 9 O Œ½n e enta m i Mye ih c rinta eu r i

Modal dade Ñatatona para agtasiçao contratação do bem senaço

rama de Aprova he
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or nu n

A Ito c¾ iT 10 n' Moema Isabe Passos Gramacho




























