
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

CONTRATO N° 015/2017 

Contrato de prestação de serviços que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a 
empresa COOPERATIVA DE TRABALHO DE 
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS 
COOPWORK. 

O Município de Camaçari , inscrito no CNPJ n.0 14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco Drumond 
s/n.0

, Camaçari- BA, representado neste ato pelo Prefeito, Sr. Antônio Elinaldo Araújo da Silva, brasileiro, 
Casado, portador do RG n.0 0423173804 SSP-BA, inscrito no CPF sob n.0 598 . 837. 3 1 5-1~ doravante 
denominado CONTRATANTE, e COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS -
COOPWORK, com sede à Avenida Dantas Bião, Shopping Laguna, 1° Piso, Sala 09/10, Alagoinhas Velha, 
CEP: 48.030 - 030, Alagoinhas - BA, e-mail: otonielmgomes@gmail.com, telefone: (71) 3378-1121/3378-
1681 , (75) 99910-1818, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n• 
02.431 .288/0001 -84, representada neste ato por Otoniel Marcos Silva Gomes, economista. brasileiro, 
casado, portador da carteira de identidade n.0 3116738 SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Ffsicas sob 
o n• 355.691 .235-04 residente e domiciliado a Travessa 5, Severino Vieira , n° 119, Centro, CEP: 48.005-400, 
Alagoinhas - BA, doravante denominada CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo despacho às fls. 
do processo administrativo n.0 00034.11 .07.611 .2017 e que se regerá pelo disposto na Lei Federal n.0 8.666 
de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e 
condições estabelecidas nas seguintes cláusula que se anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte 
integrante, independente de transcrição, os documentos: 

a) Edital de CONVITE N.0 001 /2017- COMPELe seus anexos. 
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA em 09/02/2017. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para o Recadastramento do 
Quadro de Pessoal e Atualização do Banco de Dados dos Servidores da Prefeitura Municipal de 
Camaçari. 

Parágrafo único. A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas 
compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato , e as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1.0 e 2.0 do art. 65 da 
Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO RECURSO FINANCEIRO 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2018; Elementos de Despesa: 33.90.39; Fonte: 0100.000. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO 

O valor global deste contrato é R$ 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais), constante da 
proposta de preço apresentada pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para 
a total execução do presente objeto. 

(NA CONFECÇÃO DO CONTRATO TRANSCREVER AQUI A PROPOSTA OU ANEXAR CÓPIA DA 
PROPOSTA VENCEDORA) 

CLÁUSULA QUARTA- DO GAMENTO 

O pagamento será efetua o em até 20 (vinte) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura /O 
devidamente atestada pel Secretaria da Administração, referente aos serviços efetivamente prestados. ~ 
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· PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

§ 1° Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a 
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências 
necessárias à sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de 
reapresentação da fatura, devidamente corrigida. 

§ 2° Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 
isso gere direito a reajuste de preço. 

CLÁUSULA QUINTA- DOS PRAZOS 

O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de 
Serviço ou Documento Equivalente. 

CLÁUSULA SEXTA- DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser executados no município de Camaçari. 

CLÁUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 

§ 1° DOS DIREITOS 

a) Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos prazos 
convencionados. 

§ 2° DAS OBRIGAÇÕES 

I. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Fiscalizar a execução dos serviços. 

11 . Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Cumprir fielmente com as condições e especificações contidas neste Contrato, do Termo de 
Referência (anexo I do Edital que instruiu esta contratação, que são partes integrantes 
deste instrumento contratual independente de transcrição; 

b) Quando da contratação dos serviços, a CONTRATADA, deverá dispor de infraestrutura na 
Região Metropolitana de Salvador, par o pronto atendimento nos prazos estipulados no 
contrato; 

c) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais, quando 
for necessário; 

d) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

e) Apresenta durante a contratação, se solicitado, documentos que comprovem estar 
cumprin a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em 
especia ncargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
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f) Não utilizar esta contratação, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 

g) A CONTRATADA deverá colocar em serviço, apenas empregados devidamente 
qualificados, selecionados e treinados para o perfeito desempenho dos trabalhos, devendo 
os mesmos apresentarem-se, portando crachá de identificação; 

h) Todas as despesas decorrentes da contratação, inclusive materiais de consumo e 
equipamentos utilizados para prestação dos serviços serão de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, bem como as despesas com insumos, materiais, transporte, deslocamento 
e mão-de-obra, encargos trabalhistas, previdenciários e tributários decorrentes da execução 
do contrato, cabendo-lhe, ainda, a inteira responsabilidade (civil e penal), por quaisquer 
danos a terceiros, provenientes de negligência resultante da prestação do serviço; 

i) Substituir imediatamente os equipamentos que apresentem defeitos que possam 
comprometer o andamento dos serviços. 

j) A CONTRATADA deverá designar formalmente um preposto para representá-la 
administrativamente junto ao órgão gestor deste contrato, durante o período de execução 
dos serviços, para exercer a supervisão e controle quanto ao cumprimento dos mesmos; 

k) Se o preposto indicado para atuar na supervisão e controle deste contrato, ficar impedido de 
executar suas atividades seja qual for o motivo, a CONTRATADA deverá proceder da 
seguinte forma: 

k.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato por escrito com as justificativas, 
devidamente acompanhada de cópia autenticada da documentação que comprove o 
ocorrido; 

k.2) indicar outro profissional que possua qualificação técnica igual ou superior a exigida 
para fins de habitação, no edital da licitação que a consagrou vencedora para o objeto do 
presente contrato; 

k.3) encaminhar a documentação exigida no subitem 9.2.3 do edital para aprovação da 
CONTRATANTE. 

m) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos 
serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma 
meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto 
dos serviços; 

n) Responsabilizar-se pela manutenção do mais absoluto sigilo, com relação às informações 
que venha a conhecer por ocasião da execução dos serviços. 

CLÁUSULA OITAVA- DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou da sua execução, serão de exclusiva 
responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 

§ 1° Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as 
quais prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Leg islação. 

§ 2o A CONTRATADA cará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades pre tas na Lei Federal n.0 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da 
responsabilida civil e criminal. 
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CLÁUSULA NONA- DAS SANÇÕES 

A CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, 
sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo garantido a ampla 
defesa e o contraditório: 

I. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 

11. Multa por atraso imotivado na execução do objeto contratado, nos prazos abaixo definidos: 

a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto/serviço; 

b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de 
empenho ou documento correspondente: 1 O% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento do 
produto/serviço; 

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto/serviço. 

111. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 

b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no 
âmbito da Administração Pública Municipal. 

IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor global do contrato, a depender do 
prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando: 

a) não atender às condições estabelecidas no contrato: multa de 10% a 20%; 

b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração: multa de 10% a 20%; 

c) adulterar ou alterar características físicas do objeto contratado: multa de 20%; 

d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto contratado falsificado, furtado ou 
danificado: multa de 20% e rescisão contratual; 

e) executar o objeto do contrato de forma que venha causar quaisquer danos à Contratante e/ou a 
terceiros: multa de 20%. 

§ 1° A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal 
esteja em vigor impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do 
Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

§ 2° Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, por 
até 05 (cinco) anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas nos 
incisos 111 e IV desta Cláusula e/ou 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 contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da penalidade aplicada. 

§ 3° As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
ou serão deduz· as do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo 
administrativo, rantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a 
critério da Se taria Municipal da Administração. 
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§ 4° Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela 
sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente. 

§ 5° A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau 
da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados á Administração Pública 
Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato. 

§ 6° As sanções previstas nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular da Secretaria 
Municipal da Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no inciso I, facultada 
a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 1 O (dez) dias da abertura de vistas. 

§ 7° Os danos e prejuízos serão ressarcidos á contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado 
da notificação administrativa á Contratada, sob pena de multa. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA ALTERAÇÃO 

A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato só poderá ser procedida 
mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alineas "a" e 
"b" da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em 
parte, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.0 

8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que 
haja conveniência para a Administração; e 

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, 
até o limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato 
pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados á execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado á 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

§ 1° A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 
contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a 
compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de 
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

§ 2° A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações no 
fornecimento dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que 
haja culpa da ONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando 
comunicados ONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem 
expressa e e r. a da CONTRATANTE. 
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§ 3° Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos. encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores 
serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 

Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exig ir da CONTRATADA qualquer 
condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia 
de exigi-la em oportunidades futuras. 

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma, para que produza os efeitos jurídicos. 

OTONIEL MARCOS 
COOPERATIVA DE TRABALHO 

CONT 

LV OMES 
OFISSIONAIS AUTÔNOMOS 

ADA 
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