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CONTRAIO DE FORNECI'IENTO II" U 5TaO22FOR-FTIAS.

REF. OTSPEIíSA DE UCTTAçÁO t'l'OlEnO2lFMSDl

CONTRATO QUE EATÂE S' CEI.EARÁi' O FUNDO

IúI)N'C'PAL OE Á§S'SrÊII'C'Á SOC'ÁL EÁ EiíPRESÁ
LUCIANO BASTOS DE SOUZA JACOBINA.

Nesta data, o FttNDO UNtCtpAL aE ÁssrsrÊ^rcrÁ socrÁL aE soulo soÁREs, Pessoa Juidica de

oinno ptoti* lntemo, com sede na Rua Eutâcio viêin viana, s/n, centro, lnscdto no oNPAMF sob o n."

i S.aio.jSan1ofi8, nesta cidade, repres;rrntado nsste ato pela Secretária Municipal & Assistência Social,

"'Sl,rnõr, 
Áúéeú peiena CUSiIÁO, brasilein, inscrita no CPF - Cadastro de Pe§§oas F,sicas soó o

iJOt t.qOl.OAS-lO e portado,a ao RA n.; OA.qAl.l24-94 SSP-BA, residente e domiciliada na Travessa Dn

otto Alencar, zo, ientrc, nestà cidada, doravante denominado coNTRllA!ÍTE: e_ do-outro^ lado a

É*p;r;r; tUbnno AnStas DE Souzq DE JAcoBtNA, inscita no 9NJP de no 05.687.679/0oo1-52,

b"ãizaaa a Rua Edgar Peroira, 67, centro, Jacobina/Ba, CEP: 44.700-OOO, neste ato representada pelo Sr.

LUCTANO AÁSIOS-DE SOUTÁ, instriA no cadastro de Passoas Físr'câs - cPF, sob o no 607.295 70*68

; púrd", do RG no 4.S3Bl2giO SSP+1, residenÍe e domiciliado na Rua Edgar Fenein, 70, Centro,

,É""inrn", CEP: 44.7004a0, bnvante clenominada coNTRAl4P4' *P 9 ??NTÍAI!*TE *!:":P
suas prenogativas legats, corn ôase no adigo 24, lnciso ll da Lei 8'666 de 21 de iunho de 199:t e a/'erél@es

p"-J,í"ã*ii nà.- 'o prasenta IIvsIRUMÉNro 31NTRATUAL de Prestação de serúç,s. no§ Íarmos a

seguir aduzklos.

CLÁUSULA I - DO OAJETNO E REG//UÊ DE ÜECUçÀO:

o presente contrato tem por obietivo a cutratação de emlresa espcializada no íomeciínento de cámisas

*[ngá tonsu com Prcteção ÚV, impressão ám sitk (rrente'9o14 ryf-:i:yi!!:^!:-:::t" d'
õíníienaiZ e rortatecim;nb de vincubs do cRAs. de inteÍess e da secretáia de Ássis,óncia socia''

CLÁUSULA 
'I 

- DO VALOR E CONDICOES DE PACA*IENTO:

Para cumpdmento do qtf' tÍata a cLÁusuLA t, a â}NTRATANÍE pagará a co,ÚrylllP.lo,uator slobal

deR$2.7AO,O|(doism/e"rt""nt*rcais),conespondsnÍeascam'lsssparaaSecÍetádaMuntcipalda
Saúde, contorme orçâmento anexo e Planilha abaixo: '

)EscR çÁo

)amisa Manga Longa cl ProteçÁo
.lv, impressão em Silk (ftente e
;osÍa o SCFV do CRÁ§.
rOTAL

WGENC'A

CLÁUSULA III - OO PERIODO

o presente corÍrato s€ lnicia no die ogn2no22 e ex}ira-se rc dia 30/o4f2022. ou término do fomeeimento

ã;;,"drrt" o§eto desÍe contrato,,-cai iorn ant;s deste prazo. Findo este prazo êrs paíes náo terão

ieinuna oOri§aão para @m a ouLa, safuo pagementos que porventum estqam em atraso'

cLÁsU.A N/ _DO CRÉDITO ORçA§ENTÁR,O:

Ás daspesas demrrenres da execrrgão de§te cÍ,nÜãrto coÍêráo por canta da seguinte dotaçáo:

Unidade Oryamentáia: 02.06.03 - Fundo Municipal do Dir' d,a Çriança e do Adolescente' . - -

Áçii,-iois'_ urn,rt nçáo das At'oas de promoçâo, prcteçào e Defesa da ciança e do Addescente.

Ar*moçet e*rômià: $.SO.3O - Mdteial de Consumo - R$ 2'700'AO

Font6: 29 - Fr\rAS

VL. UNTQUAN
T

R$ 2.700,0045 R$ 60,00

R$ 2.700,00

VL. TOTAL



ESTADO DA BÂHIA
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cLÁusuLA y- rrcrDÊrvcrÁs Fr§cÁrs

Os ln'butos (imrystos, taxas, emolun entos, cÃntribuições fiscais e panfiscais) que sejam deüdos em
deconãtcia direla ou indiela do presente Contrato ou de sua execução são de rêqponsaá ílidade do
contribuinte, assim definido na Norma Tibutária.
A CONTRATANTE, quando fonte retentora descontará e recdherá, nos prazos da Lel, dos pagamentos que
efetuará a CONTRATADA, os Ínàutos a gue s stela obigada pela bgislação vigente.
No curso da vigência da presente avença, os p/odrrtos a sarem iomecidos, bem como as enceryos oiundos
da relação de trabalho. ente a CONTRATADA e seus emprcgados, seráo de únlca e exclusiva
têsponsabitidadê da CONTRATADA, afa§ando integralmente q@lquêr obigâçáô, solidátid ou subsidiáia,
pot pafte da ÇONTRATANTE, na forma da legislaçáo de íegência.

CLÁUSULA W - DA RESCISÃO:

O prêsente contrato será restindido na oconência das hipóÍesos preyisÍas em especial nos Aftigos 77 e 78,
bem como a qualquer dispositivo da Lai n" 8.666/93 e suas posÍenoros alteraçõas e, aindd nos segoln as
casosl

O presente contnto pdetá ser re€iuslado deste qtE odtÍra fator ecotúmico qua atete o equilíbrio
econômho do mesmo, sendo tal reáJusla no limlte do ÍndicÃ inflacionádo ofrclal, dlvulgado pelo Govemo
Fedenl, modianto a celebraçáo de Tarmo Adiüvo.

CLÁUSULA W" - DAS PEITAL'DÁDES..

O presente @ntnto é regido pela Lei 8.66A$ a qual as paies se sujeilam para resoluçáo dos ôasos om
gue e§e in§rumento iot omisso, aplicando as penalidades prBvrstas nos Áít gos 86 a 88, da mencionade
Lai, gue as partes declaam ter Flano conheciInanto do teor e ainda.
I - Afuettência escritâ, quando se tratar de infraçâo leve, a julzo de CONTRATANrE;
ll - Mufta diária equivalenle a 7Á (dois por cênto) do valor globdl do @ntrato;
/r, - Suspensáo temporária de panicipação em licitaçao e imrydimento de contatar cin A
Pública Munícipal, poÍ até 02 {dois) anos.

CLÁUSULA DG DA FUNDA,IENÍAçÁa LEGAL:

O prcsente contralo lem fulcto legal no Art. 37, lnciso lX da CF, na Lei Municipal no.0277/2001 Aí.?,
V, allneas 'a" e 'b' e LegislaçÃo Previdenciáda e Fiscal, lei ffi66/93 e suas alteraçÃes po§enbr9s-

Panágnfo únlco- Pelos sÉ,ryiças enumerados nos ilens acima, esclareçe-se gue as despesas seÍão
computadas da *guinto forma: 5üÁ (cinqüenta) por cento dos s€/vrios sf,ráo @frl.putados en passoa/ e
50oÁ (cinquenta) Wr cento, setáo computados em insumos, no intuito de nào ser
contabilizado todo o valor dentro do limite astipulado no ad. ú Loi 101/00 de Responsabilidade Fiscal.

CIIUSUI-A X - DA ALTERAçÁo DO CoNTRAÍO:

§ 1" - ,nadimplêncta de qualquer cláusda ou condiçáo deste contrato, por infiaçâo de uma das partes,
quaúo noh'frcado W e*ito ,€.la parte náo inÍraton e náo atendida no prazo de 30 (tinta) dias;

§ 2' - Transferência das oôÍrúaçóês aqd contrabdas, parciais ou lotàlmente, a larLsilos, sem a express.,
autotaaçáo e concordância da ambas âis parles, por escriío,'

§ 3" - Por gualquer uma das parÍes através de avíso previo por esaito Çom antecedéncia mlnima de ffi
ísessenÍ4 dias;

§ 4" - Por aúráso supetior a 30 (Trinta) dias dos pagamentos devidos 0É,la Adminislração @Írforme preyi§o
na Lei 8.666193, de 21.06.93, a/t. 78, incíso W;

CLÁUSULA V"- DO REA"]USIE E À0ilTÀIIENTO:
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ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE DE SOUTO SOARES
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o presente termo paderá sar afrerado de @mum acordo, nediante a celebraçáo de termo aditiw.

cLÀusuLA xt - DA F,SCALI?ÀçÃO ÜO CONTRATO:

o fomecimanto, obieto deste @ntrato será fiscalizada peto seryidor Rodtlgo Vtalra Andrade, insuilo^no cPF
de n." 035.303-54í97, portadot da Matticula de n-o 571, para axercer ss alibukões de Geíor de contrÊrGs

Admtnlstrativos do pdàr Execúiw Municipal, Çontolme DectÉto Municipal de n.o 172, de 26 dê agosto do

2021, pu icado em 2ô de agosto de 2021 no Diátio Ofrcial do Município'

CLÁUSULA X" - DO FORO:

Fica eleito o FOro desta Comarca de Souto SoareS para dirimir evenluais duvidas d6@Íentes da execuçáo

deste contralo,

Ás partes c.,ntratantes oMiga'7?-se pot si e por seus sucessores, a qualquol tftulo, cumpfu o wseflte
contralo. E, por osÍarBm lusros e contÍatados, assinam o presente instrumento om 03 (ttés) vias de ígual

teor, o representante da CONTRATANíE e a CONTRATADA, juntamente com as ÍesÍemunâás, abaixo e a

tudo presentes, parêt que se produzam os efeltos legais.

09 De Fevereiro de 2022.

PEREIRA L DE JACOBINA
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