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São José da Vitória

Licitações

ESTADO DA BAHIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de São José da Vitória, no uso de suas atribuições e após analisar
a Adjudicação, o Relatório da Comissão Permanente de Licitação e o Parecer Jurídico,
HOMOLOGA, o resultado da licitação – Convite nº. 001/2020 – com a finalidade de
Contratação de empresa do ramo para prestações de serviços de elaboração da
Jornada Pedagógica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação, do Município de São José da Vitória, em favor da empresa PROAÇÃO
CONSULTORIA E EVENTOS LTDA – ME, com o CNPJ nº 05.214.814/0001-42, por ter
ofertado o valor global de R$: 27.690,00(Vinte e sete mil e seiscentos e noventa
reais), vencedora do objeto da referida Licitação, para que o mesmo seja lavrado o
Contrato e Empenho.

SÃO JOSÉ DA VITÓRIA – Bahia, 10 de Fevereiro de 2020

JEOVÁ NUNES DE SOUZA
Prefeito Municipal
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
E EMPRESA PROAÇÃO CONSULTORIA E EVENTOS
LTDAME,
NA
FORMA
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº.
122/2020 E DOCONVITE Nº.
001/2020, QUE SEGUE:
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA, Pessoa
Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Avenida Henrique Brito, s/n, Centro, São José da
Vitória – BA CEP: 45.620-000, inscrita no CNPJ sob o nº 16.429.268/0001-83 aqui representada pelo
seu Prefeito SR.JEOVÁ NUNES DE SOUZA portador da Cédula de Identidade nº 20.829-93 SSP/BA
e CPF sob nº 186.794.395 – 68, residente e domiciliado à Avenida Sebastião Oliva, 352, Centro,
São José da Vitória, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a
empresa PROAÇÃO CONSULTORIA E EVENTOS LTDA – ME, Inscrita no CNPJ nº.
05.214.814/0001-42, sediada à Rua Wilson Goes e Silva, s/n, Térreo, Bairro- Independência,
Gandu, Bahia, CEP: 45.450-000, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador o
Senhor ADRIANO SOUZA SANTOS, brasileiro, maior, portador de RG n°. 2079110292 SSP-BA
e do CPF nº. 861.271.765-57, residente à Rua Elizeu Leal, nº. 25, Casa, Bairro- Almir
Carneiro, Gandu, Bahia, CEP: 45.450-000, denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em
vista o resultado daCONVITE nº001/2020, do Tipo Menor Preço Global, consoante e decidido no
Processo Administrativo nº 122/2020, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de
Serviços sujeitando-se às normas da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas alterações
posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a Contratação de empresa do ramo para prestações
de serviços de elaboração da Jornada Pedagógica, nos dias 12 a 14 de fevereiro de 2020, com o
tema central: Desafios de implantação curricular na perspectiva da BNCC: Experiências e
Humanização, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do Município de
São José da Vitória, conforme especificações e condições constantes no Edital a que este Contrato
se vincula e seus anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Este Contrato vincula-se ao EDITAL DE CONVITE
nº001/2020 e seus anexos, publicado no Diário Oficial do Município,e outros veículos de divulgação
na data de 31 de Janeiro de 2020 e à proposta comercial apresentada pela Contratada para o
referido processo licitatório na data de 07 de Fevereiro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato será no período de 10 de Fevereiro de 2020 à 31 de
Março de 2020 e podendo ser prorrogado através do Art. 57 da Lei Federal nº 8666/93, no interesse
da Administração.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes:
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE
a) Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo
com os padrões estabelecidos.
b) Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão especialmente
designada para este fim.
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c) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na
execução do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços.
d) Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas.
e) Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLÁUSULA NONA.
f) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no
curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total
ônus à CONTRATADA.
g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que
atendidas as obrigações contratuais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA
a) Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-deobra e materiais necessários à execução do objeto.
b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados.
CLÁUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS
A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações referentes à
legislação específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas os seus
funcionários, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, e todos os encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes.
CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
O objeto do presente contrato será executado sob o regime de execução parcelada.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR
Ao presente contrato é dado o valor global de R$: 27.690,00(Vinte e sete mil e seiscentos e
noventa reais), referente a prestação dos serviços, fixo e irreajustável, conforme Proposta de Preços
apresentada no Convite nº 001/2020.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado à empresa contratada através de crédito em conta corrente, no
prazo de até 30 (dias) corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica e
depois de atestado pela CONTRATANTE o recebimento do objeto constante no documento de
cobrança em conformidade com os serviços contratados, contados da data de emissão das
medições e dos Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo pela comissão fiscalizadora e do
competente atesto nos documentos de cobrança.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A empresa CONTRATADA deverá fazer constar na(s)
Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra legível, o número
de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) ou
circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento
fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Para efeito de pagamento das etapas de serviços
executados, será observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos
procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários no objeto do presente CONTRATO, dentro dos limites
previstos o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do objeto do presente CONTRATO no exercício de
2020, no valor de R$ 27.690,00(Vinte e sete mil e seiscentos e noventa reais), correrão à conta do
orçamento da CONTRATANTE, consignados através dos seguintes elementos:
Órgão: 5 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 505 – Secretaria de Educação
Atividade/Projeto: 2094 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
Atividade/Projeto: 2080 – Manutenção do Ensino Fundamental
Elemento de Despesas: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 01 – Recurso de Impos. E Transf. deImpos. Edu. – 25%
Fonte: 04 – Cont. ao Prog. Ensino Fund. – Salário Educação
Fonte: 15 – Transf. de Rec. do F. Nac. de Des. Edu-FNDE
Fonte: 19 – Transf. FUNDEB 40%
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
Pelainexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto contratado,
a CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à CONTRATADA, segundo a
extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87
da Lei nº 8.666/93.
I - Advertência, por escrito.
II – Multa.
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar
com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será aplicado multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia
de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração,
devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a CONTRATANTE
poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de
rescisão apenas a multa prevista no Parágrafo Segundo, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do
contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se
quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a
50% (cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias,
estabelecido no Parágrafo Primeiro.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à
CONTRATADA, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no
prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação,
em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA, ficando a CONTRATADA
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obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito
efetuado.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o
débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao
mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias
após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO QUINTO - No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente ao
abatimento da dívida, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção
do crédito.
PARÁGRAFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos
eventualmente devidos, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada
judicialmente.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não
eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das
infrações cometidas junto a CONTRATANTE, inclusive com a possibilidade de exigir perdas e danos.
PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA, na execução do CONTRATO, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra e/serviços, até o limite
admitido, em cada caso, pela CONTRATANTE. Ressalta-se que a terceirização de serviços pela
CONTRATADA não a exime de sua inteira responsabilização dos serviços executados pela empresa
subcontratada.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES
O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de
acordo com os casos previstos no capítulo III, Seção III – Da Alteração dos Contratos, da Lei nº
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o previsto no Artigo 79 da Lei nº
8.666/93, no que couber.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles
relacionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o
pagamento pelos materiais utilizados e devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da
rescisão.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o
ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou ação judicial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
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Este Contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as disposições de
direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ANÁLISE
A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada pela
Procuradoria Geral doMunicípio, conforme determina a legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município, que é condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o Foro daComarca de Buerarema - Bahia para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03(três) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas:

São José da Vitória (BA), 10 de Fevereiro de 2020

___________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
JEOVÁ NUNES DE SPUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

_____________________________________________
PROAÇÃO CONSULTORIA E EVENTOS LTDA- ME
ADRIANO SOUZA SANTOS
RG: 2079110292 SSP-BA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
Examinando o Contrato acima, concluímos pela sua aprovação por estar
de acordo com as exigências da Lei Federal nº 8.666/93.
Em,10 de Fevereiro de 2020.
___________________________________
Assessor Jurídico
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