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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAN A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOÁRES E A EMPRESA. JOANES
EVANGELISTA FERNANDES,

Nesta data, a PREFEITIIRA MUNICIPAL DE SOUTO SOÁRES, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ -
Cadastro Nacional de Pessoas Jurldicas, sob o n1 13.922.554/0001-98, localizada à Avenida José
Sampaio, 08, Centro, SouÍo Soares-8a, representado neste ato pelo Prefe'tto Municipal, o senhor. ANDRÉ
LULZ SAMPATO CARDOSO, poftador do RG n." 746013930/SSP'BA, e CPF n.' 916.397.19104' rêsidente
e domíciliado na Rua Glóia Sampaio, No 47, Centro, nesta Cidade, doravante denominado
CONTRATANTE. e do outro lado a empresa, JOANES EVANGELISTA FERNANDES, inscito sob o CNPJ:
08.669.391/0001-43 com sede à Rua José Joaquim Seabra, 130, casa, Centro, Souto Soares-BA, CEP:
46.990-000, doravante denomi n ado CONTRA|ADO onde a CONTRATANTE. utilizando suas prerrogativas
legais, com base no aftigo 24, inciso ll da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alteraçõ,s posta,oíês,
resolvem e acordam na celebraçáo do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as cláusulas a
seguir:

cLÁusuLA t- Do oBJETtvo E REGtt E DE DGcuçÃo:

O presente contrato tem por objetivo prestação de se/.viÇos no fomecimento de refeições (café, almoço e
janta) e hospedagem para funcionários quando om serviço, de l/.,teresse das SêcreÍanas Municipais de
Administração, Finanças e Ação Social deste Municlpio.

CLÁUSULA II- DO VALOR E CONDICOES DE PAGAMENTO:

Para cumprimento do que tnta a CLAI)SULA l, a CONTRAÍANTE pagará o CONTRAÍADO o valor de R$
17.000,00 (dezessetê mil reais), conforme planilha abaixo:

CLÁUSULA III- DO PERIODO DE VIGENCIA:

O presente contrato sê inicia no dia 03/022022 e expira-se no dia 15n32022, término dos seNiços, findo

u"t" porO as pa,.Íês não terão nenhuma obigaçáo para com a outra, salvo pagamentos que por ventura

estejam em atraso.

cLÁsuLA tv - Do cRÉDtro oRçAnENÍÁRto:

I

PREFEÍTU RA
ASSISTENCIA

50ctAt
SEC. ADM sEc. FrNANçAS CREAS

qUANT

TOÍAL
UNITARIO TOTAT QUANT TOTAL QUANT qUANT TOTAT

REFE rçÂO
ALMOçO

R5

20,00

RS

7.600,00
280

RS

s.600,00
60

RS

1.200,00
40

R5

800,00

REFErÇÃO

IANTA
200

RS

20,00

RS

4.000,00

RS

4.000,00

RS RS

CAFÉ DA

MANHÂ
190

RS

10,00

RS

1.900,00
190

RS

1.900,00
0

RS
0

RS

RS

70,00

RS

3.500,00
50

RS

3.500,00
0

RS RS

IOTAL GERAL
RS

17.000,00

RS

15.000,00

RS

1.200,00

Rs

800,00

9o.NTRAÍO DE PRESTAçÁO_DE SERVIçO N' 054/2022P5-PMSS.
Ref.: D/SPE/VSA DE LICITAçAO No 040/2022PMSSDI

DESCRTçÃO TOTAL

380

200 0 0

HOSPEDAGEM 50 0
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lJnidade Orçamentána: 02.02.01 - Secretaria Municipal de Administração Geral R$ 1-5.009,00

Açáo: 2OOti - Manutenção e Desenvolvimento das Açóes da Sêc de Administraçáo Geral

Classificação Econômica:339039 - Outros Servlgos de Terceiro - Pessoa Jurldica.
Fonte: 0

lJnidade Orçamentária: 02.03.01 - Secretaria Municipal de Finanças. R$ 1.200'00
Ação: 20Og - Manutençáo das Ações da Secretaria de Finanças
Ciassificaçáo Econômica:339039 - OuÍros ServiÇos de Terceio - Pessoa Jurldica.
Fonte: 0

lJnidacte Orçamentária: O2.Oô.01 - Secretaria Municipal de Ação Social R$ 800,00

Ação: 2087 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal dê Aç1o Social. 
..

Ciassificação Econômica: 339039 - OuÍÍos SêÍvi9os dê Terceiro - Pessoa Jurídica.
Fontê: 0

cLÁusuA v - lMctDÊNctAs FrscÁrs

Os tnbuÍos (impostos, taxas, emolumentos, contibuições fisca,s ê parafiscais) que seiam devidos em

deconéncia direta ou indireta do presente Contrato ou de sua execução são de responsa bilidade do

contribuinte, assim definido na Norma Tibutâia.
A CONTRATANTE, quando fonte retentora des1ontará e rêColherá, nos prazos da Lei, dos pagamentos que

efetuará a CONTPATADA, os tnbutos a guê esteia obigada pela legislação vigente.

No curso da vigência da presente avença, os produtos a serem fomecidos, bem como os encargos oiundos
da retação dá tra,ano, entre a CóNTRATADA e seus empregados, se,áo d? (rnica e exclusiva

responsábilidade da CONTRATADA, afastando integralmente qualquer obrigação, solidária ou subsidiáia'
por pafte da CONTRATANTE, na forma da legislaçáo de regência.

âLÁUSULA VI - DA RESCISÃO:

O presente contrato será rescindido na oconéncia das hipóteses previstas em especial nos.Attigos 77 e 78,

bem como a quatquer dispositivo da Lei n" 8.666/93 I suas poster'ores afterações e, ainda nos seguinÍes

casos:

s 1. - lnadimpléncia de qualquer cláusuta ou condiçáo deste contrato, por intnção de uma das paftes,
-quando 

notiticado por escrito pela parte náo intratora e não atendida no prazo de 30 (tinta) dias:

§ 2. - Transferência das obigações aqui contratadas, parciais ou totalmente, a terceiros, sem a expressa

autoização e concordância de ambas as partes, por escito:

s 3" - por qualquer uma das paftes, através de aviso prévio por escrito com antecedéncia mlnima de 60

ísessent4 dias;

s 4. - por atraso superior a 30 (Trinta) dias dos pagamentos devidos pela Administnçáo conforme previsto

na Lei 8.666/93, de 21 .06.93, aft. 78, inciso XV:

CLÁUSULA VII. DO REAJUSTE E ADITAMENTO:

o presdnte contrato poderá ser reaiustado deste que oconê fator econômico que afete o equillbio

econômico do mesmo, sendo tat rcaiuste no limite do tndice inflacionáio oficial divulgado pelo Govemo

Federal, mediante a celebnção de Temo Aditivo.

CLAUSULA VIII - DAS PENALIDADES:

Ás despesas deconentes da execuçáo deste contrato conerão por conta das seguintes dotaçÕas:



l I ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 0E Csntro - Bahie CEP - 46990{00
CNPJ í 3.922.55/U000í -9E - Telefax: (0xx75) 33392150 / 2í28

O presente contrato é regido pela Lei 8.66ôN3 a qual as parÍes se sujeitam para resoluçáo dos casos em
que este instrumento Íor om,Sso, aplicando as penalidades pr6v,sÍas nos Ártlgos 86 a 88, da mencionada
Lei, que as paies declaram ter pleno conhecimento do teor e ainda.
I - Adveftência escita, quando se tratar de infração levê, a iulzo da CONTRATANTE;
ll - Multa diáia equivalente a 2% (dois por cento) do valor global do contnto:
/// - Suspensáo temporáia de pafticipação em licitaçáo e impedimênto de contratar com Administração
Pública Municipal, por até 02 (dois) anos.

CLÁUSULA IX- DA FUNDANENTAçÂO LEGAL:

O presente contrato tem fulcro legal no Att. 37, lnciso X da CF, na Lei Municipal no. 0277/2.001 Att.?, item
V, allneas "a" e "b" e Legislação Previdenciária e Fiscal, lei 8666t93 e suas alterações postêr,ores.

Parágnfo único. Pelos saviços enumerados nos iÍens acima, esclarece-se guê as despesas seráo
computadas da seguinte forma: 50% (cinqüenta) por cento dos sarv,bos serão computados em p6ssoa/ e
50% (cinqüenta) por cento, serão computados em insumos, no intuíto dê não ser contabilizado todo o valor
dentro do limite estipulado no aft. da Lei 1Uno de Responsabilidade Fiscal

CLÁUSULA X - DA ALTERAçÁO DO CONÍRATO:

O presente termo poderá ser alterado de comum acordo, mediante a celebraçâo de termo aditivo.

CLAUSULA X[ - DA F|SCALIZAçÃO DO CONTRATO:

O fomecimento deste contrato será tiscalizado pelo seNidor Rodigo Vieira Andrade, inscito no CPF de n.o

035.303.545-97, poÍtador da Maticula de n.o 571, para exercer as atibuições de Gestor de Contratos
Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.o 172, de 26 de agoslo de
2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diáio Oficial do Municlpio.

CLÁUSULA XII- DO FORO:

FiÇa eleito o Foro dasta Comarca de Souto Soares para diimir eventuais duvidas daconentes da execução
deste contrato.

Ás partes contratantes obigam-se por si e por seus sucessores, a qualquer tÍtulo, cumpir o presente

contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor, o representante da CONTRA'[A{!! e o CONÍRATADO. iuntamente com as testemunhas, abaixo e a

tudo presentes, para que se produzam os efeitos lagais.

Soufo 03 de Favereiro de 2022

.391 1-13
André Luiz S Cardoso
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
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