
ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES
Av- Josó S-ampálo, n. OA, pÍádio, Csntá, souto Soares - art i", CEp 4g.ggO-O0O
CNPJ 30.607.3811000í-32 - Tet: (076) 3339-2íS0 r 2ízS

CoNTRATO OE PRESTAçÃo DE SERVIçOS N.022r2022pS.FME.
REF. OISPENSA DE LtCtTAçÃo Nc o2orá22FitEDt

GONTRATO OUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO
IúUNrClpAL DE EDUCAçÃO DE SOUTb SOARES E A
EiTPRESA METAL MAX METALURGTCA E SERVTçOS
GRÂFtcos LTDA MR.

Nesta data, o FUNDo i/ruNrcrpAl DE EDUCAçÂO, Estado da Bahia, inscÍ a no cNpJ -cadaltro Nacional de pessoas JuíÍdicas, sob o n'o. aó.ooz.sarrcoor-32, roo,rizada à Avenida
JoséP. 

_Sampaio, no 08, Centro, repÍesenteda neste ato pela Sra. ZÀRA BARBOSA DE SOUZA
ANDRADE' portadora do RG n." oz.soa.g88-ozlssp€alã Cpr n." 001.319.99s.16, residenre edomiciliada na Rua Glória sampaio, No 64, centro, neit" crdade, doravenrê denominadoC9!IST4!II=E. e do outro tad'o a'empresa MerÃr_ úlü METALURGTcA E SERvtçoS
GRAFICOS LTDA MR, inscdre no CNpJ no 42.396.97ty0001€4, ;;;^J;reço n" ãr"'lo"eAlves de Andradê, 271, câsâ, TéÍreo, João Dourado-BA, cEp: 44.92ú00, aorãvante
denominada C9NTRATADÀ ond_e-a âONTRATAITIIE, uririzand'o 

"r"s 
pr"oo9-ruái'e!ái."'-,

base no artigo 24, inciso tt da t-ei 8.066-GZT dã1ilã;ae 1993 e atreraç&s po'steriores,iàsoMem
e acordam na celebraÉo do prêsente lrustnuúEuro CONTRATUAL" máiante 

"s"iarirt"",seguir:

cúusuLA I - Do oBJETtvo E REctME DE ExEcuçÃo:

consütui objelo do pÍesente conlralo a confecfo dê cademetas do frequência e rendimentos
escolares e adesivos para a Educação lnÍantil e Fundamental de todas as escolas desle
Município, @níorme necessidade da S6cÍetaÍie Municipal dê Educação.

CúUSULA tI- DO VALOR E CONOICOES DE PAGAilENTO:

Para cumprimento do que trata a cúusulA l, a CoNTRATANTE pagaÉ o coNTRATADo o
valor de R$ í5.980,fi) (quinze mil, novecentos e oitenta reais), conformelhnilha abaixo:

í

VL. TOTAL

RS 2.9s7 50

RS 3.3 00

R§ 4.320

RS r.820 00

cúusul-A il - Do pERtoDo DÊ vtcENctÁü

O presênle conlralo se inicia no dia 1610212022 a expira-se no dia 30/03t/2022, término dos
serviços, íindo este pÍazo as partos não lerão
pegamêntos quê poÍ ventura estêiam sm atraso.

lTEM DEscRrç^o Do pRoDUTo QUANT UND VL. UNIT.

01 tNFANflL c/ í49 PÁGCADERNO E 65 UND R§ 45,50

02 ? E r ANo cí 246 PÁGCADERNO í 45 UND R5 75.00

03 60 UNO RS 72,00

04 CADERNO 60 AO 9P ANO FREOUÊNCIA C/ 85 PÁG 65 UNO R§ 28.00

05 CAOERNO 60 AO 9P ANO RENDIMENTO C/ 1 49 PÁG 65 UND RS 45,50 RS 2.9s7,50

06 't't0 UND RS 5,OO RS 5í),00
TOTAL R3 íq.9E0,00I

nenhuma obrigação paÍa com a o , salvo
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CADERNO 3O, 40 E 5O ANO ci/ 246 PAG

ADESTVOS 20 X 28
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cúsuLA tv - Do cRÉDro oRçArrENTÁRto:

As despesas deconentês da exêcução dêsts contrelo corÍeÍão por conla das seguintos dotâçôês:

Unidade Orçpmentárla: 02.04.02 - Fundo Itunlclpal de Educaçâo.
AFo: 2062 - Ít/tanutençâo das A@s do Fundo Municipal de EduerÉo.
Classificaçâo Eoonômica: 33903ó - Outros Sêrviços de Tercoiro - pãssoa Jurídica.
Fonte: 01 - Educação 25%
Fonre: 04 - sAúRto EDUcAÇÃo

cúusuLA v - DA NEGAflVA DE RELAçÃo oE El,tpREco.

O presente contrato sêrá Íascindido na ocoÍÍênciâ das hiÉtesos pÍÊvistas êm ssp€ciel nos
AÍtigos 77 € 78, bs como e queQuer dispositho da Lei n' 6.666/93 e suas posteÍisBs allerações
e, ainda nos seguintes casos:

§ 1'- lnadimplência de qualquer cláusula ou condição dêstê conlrato, por iníraÉo de uma das
partes, quando notifrcado por escrito p€la paÍte não infratora e não atendida no prazo de 30 (tÍinta)
dias;

§ 2" - TransÍerência das obÍigações aqui contÍatad3s, paÍciais ou totalmentê, a têrceiÍos, sem a
express:l autorizaÉo ê concoÍdânch dê ambas as partes, poÍ escÍito:

s 3" - Por quahuêr uma dâs partes, atravês de aüso prévio por escÍito com antecedência mínirna
de 60 (sêss€nta) diâs;

s 4' - Por atraso supêÍior a 30 (Trinta) dias dos pagameíltos devirjos pela AdministÍaçáo confoÍmÉ
preüsto na Lei 8.666193, dê 21.06.93, âÍt 78' inciso XV:

CúUSULA VII - DO REÀ'USTE E ADITAiIENTO:

O presente conlrato poderá ssÍ Íeajustado desto quâ ocoÍre íator êconôíÍrico que afete o equilibÍio
ecoÍúmico do mesrno, sendo tel Íêajusl€ no limitê do íÍtdico inflacioÍÉÍb oÍicial, diwlgado pelo
Governo Federal, mediante a c8l€braÉo dê Teímo Aditivo.

CúUSULA VIII - DAS PENALIDADES:

O pres€nto conlrato ó Íegk o pela Lei 8.666/93 a qual as PaÍtes so sui€itam pâra ÍesoluÉo dos
casos om qu€ eslo lnstrumento íor omisso, aplicando as penalidades PEüstas nos Artigos 86 a
88, dâ mencionada Lei, que as paÍtss dedaÍam ter pleno conhecimento do teoÍ e ainda.
| - Advortáncia ssclila, quando s€ lrâtaÍ de lníraçâo ler,o, a luÍzo da CONTRATANTE;
ll - Multa diária equivalenle a 2% (dois por cento) do valor global do contÍatoi
lll - Susponsáo lêmpoÍária de partlcipaçáo am licitaçéo e impedimonto do contralar com
AdministraÉo Pública Munlcipal, po. ató 02 (dois) anos.

GúUSULA IX. DA FUNDA,IIENTAçÃO LEGAL:

O ptesente conbato não tem nem gêra q€isquer vlnculos ompÍegatícios, signiÍicando üle
somente prestação de serviços.

cúusuLA vr - DA REsctsÃo:



O presente @ntrato têm fulcro legal no Art. 37, inciso lX da CF, na Lei Municipal no.0277l2OO'l
Art.?, item V, alineas 'a" e 'b' e Legislação Preúdenciária e Fiscal, lei 8666/93 e suas alteraÉes
posteÍioíes.

Parágraío único. Pelos serviços enumeÍados nos itens acima, esclarece-se que as desp€sas
serão computadas da seguinte forma: 50% (cinqüenta) poÍ cento dos serviços serão computados
em pessoal e 50% (cinqüenta) por cento, serâo computadG em insumos, no intuito ds não seÍ
contabilizado todo o valor dentro do limite estipulado no art. da Lei í01/00 de Responsabilidade
Fiscal.
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cúusulA x - DA ALTERAçÃo Do coNTRATo:

O presente termo podeÉ ser alterado de comum acoÍdo, mediantê a celebraçio de termo adiüvo

cLÂusuLA xr - DA FtscAltzAçÃo oo coxrRlro:

Fica eleito o Foro desta Comarca de Souto Soares para dirimir eventuais dwidas deconentes da
exeoJção deste contrato.

As partes contratantes obrigam-so por si e por seus suoessones, a qualquer titulo, cumpÍir o
presentê contrâto. E, por estarem justos e 

-contratado-s, _ 
assinam o presenle inslrumento em 03

(fesl vias de igual teor, o representante da CONIRATANTE e o CONT,RATADO, juntamente com
as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para que se produzam os efeitos legais.

Souto Soâres-BÀ 16 de Fevereiro do 2022.

Zaira Barbosa de Souza rade
Sec. Municlpal de Educação
COilTRATANTE

TESTEMUNHAS:

MAX M
PJ: 42.396.978/000í.4{

CONTRATADA

E SERV. LTDA MR

t^L-25 4-7í:1 RG: ltOb tttV-

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNTC|PAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES
Av. Josó Sampalo, n'08, Pródlo, Centío, Souto Soarê. - Bahla, CEP 46,990-000
CI{PJ «1.607.38110001-32 - Tel: (qr6, 3339-2í 50 , 2t 28

A prestação de serviços dest€ conlÍato seÉ íbcalÍzada pelo servidor Rodr§o Meira Andíade,
inscrito no CPF de n.o 035.303.54s97, portador da Matricula de n.o 57í, para exêrcer as
atribuiçóes dê Gestor de Contratos Mministraüvos do Poder Execuüvo Municipal, conforme
Dêcreto Municipal de n.o 172, de 26 de agosto de 2021, publicado em 26 de Agosto de 2021 no
Diário OÍicial do Município.

cúusuLA Xll - DO FORO:
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