
ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUN]CIPAL DE ASS]STÊNCIA SOCIAL DE SOUTO SOARES
Av. José sampaío, ne 08, prédio, centro, souto soares -Bahia, cEp 116.990-000
CNPJ 15.420.29410001-88 - TeteÍax: (075) 333g-2tSO I 2LZB

ooNTRATO DE qRESTAçAO DE SERV./ç} No o|qzozzpS_FMAS.
Ref.: DtspE/vsÁ DE LtCtTAçÃo No o|ly2oz2FMASDt.

tMsrR!!ilFluro coNrRAÍAAL QUE
CELEBfuAM ENTRE SI O ÍüUNICIPD DE SOÚiO

3Ííf53"i"3".sR cLErroN Á,tJos Doó

I- CONTRATANTES: O FIJNDO MUNICIPAL DE ÁSS'S,É'VCIA SOCTAL DE SO',OsoÁREs, pessoa Jurídica d: Dtleito púbtico i;re;;: com seae na Av. José s;;;";ir, rf 08, préctio,centro, inscrito no cNpJ/MF_sog o n." ts,.qio.'.isa/õbõí-Bl, doravante denominado 1INTRATANTEe o sr' cLErroN ÁrvJos pos_ _s.Álvros uuiei,-nscrito no cpF sob o no 074.g6E.685-58 e RG15.781 .481-54, residente e domiciriado na e, Àiarã',ai, yn, centro, Barra Arto/BA, cEp: 44.89&000.
II - REPRESENTANIES: REPTCSENTA O CONTRATANTE A SENiON ÂNEEU PERÊIRAGUSMÁO, brasiteíra. inscrita no'Cpf _ CaaaJro à" Á"""o." Físrbas soô o no e11.401.0gí70 e,;*1ff^ do RG n' 00.4a4 124-s4 ssp-BA, residenii e domiiiiraiiií,áí*sía"oriotto uencar, zo,

ilr - DA AUTORTZAÇÃO DÁ DTSPEVSÁ : O presente .contrato é cetebrado em deconéncia doProcosso de Dispensa de Licitação n, otqio[zÉiÀ§ot, qu" faz parÍe integrante e comptefientardeste Contrato, como se nete esiivesse contido.

lv - FUNDAMENT) LEGAL: 
-o 

presente 
.contrato é regido petas cláusulas e condições nete contidas,pela Lei 8.666/93, e defiais normas legais perÍinentei.'

CLÁUSUI.A PRIMEIRA. DO OAJETO

1'1 obieÜvando a contntação de.profissionat para ministrar oficina de utilizaçáo do slplA (sistemaNacional de Registro e trãtamento oe irúormaçóei sobre a garantia e defesa dos direitosfundamentais preconizados no Estatute aa criiilã-e Adotescente ECA), afim de capacitar osconse/helros Tutelares do Munictpio, com carga hirária de 1 6 horas, confome interesse daSecretaia Municípal de Assistência Sociat, aeste íquntiiiio.

CúUSULÂ SEGUNDA - DA OBRIGAçÃO DAS PARTES

t\^#Êfri;; obrisações resurtantes da observância da Lei 8.666ê5, s,o obrigaçóes da

I comunicar imediatamente e por escrito a Administraçáo Municipa!, através da Fiscat*açáqquatquer anormaridade verificada, incrusive de ordem iuncionat, ;;;; i*';A;; adoÍadas asprovidências de regul aização necessárias;
ll Atender com prontidão as reclamações por pafte do recebedor dos produtos, objeto do presente
contrato.
llt Manter todas as cordções de habilitação exigidas na drspel,sa de licitação:

2:2^.:-!19L.!l: obigações resurtantes da obseruância da Lei g.666t93, são obigaç?,es daCONTRATANTE
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l-cumpir todos os compromr'sso s financeiros assumrdos com a })NTRATADA;
ll Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as inegutariiaiaes obsêryadas nocumpimento deste Contrato,
lll Notilicar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre muftas, penatidades equaísquer débitos de sua responsabilidade;
lV Aplicar as sanções administrativas contratuais peftinentes, em caso de inadlmplemento.

GLAUSULA TERCEIRA. FOR tt{ DE EXECUçÃO DOS SERyrÇos

3.1 A contratada fomecerá os_materíais definidos pela contratante, compreendendo no fomecimento,
que originou no Procêsso de Dispensa de Licitação no 014f2o22FMAsDi, vincutatio a àse contnto.

cLÁusuLA QUARTA - DO VALOR E CONDTçOES DE aAGAMENTO

1.1. O valor global do seviço ora contratado é de R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos rê.ata), vator estelko e ineajustável, relativo aos iÍens constanles da proposta do licitante:

4.2. No valor pactuado eslão rnclasos Íodos os tibtltos e, ou encatgos soclas resu/ÍanÍas da
operação adjudicatôria concluÍda, inclusive despesas com fretes e outros.

4.3. o pagamento será efetuado em até 30 (tnnta) dias, a contar da efetiva aÍêstaçlio dos sefoÍtrs
competentes soôre a execução dos serviÇos a cada mês vencido, mediante apresentaçáo da
respectiv a N ota F iscal.

4.4 - A Nota FiscaVFatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatotiamente
com o mesmo número de inscição no CNPJ aprcsentado nos documentos de habiíitaçáo e das
propostas de preços, bem como da Nota de Empenho;

!5.- Ey caso de devoluçáo d-a Nota FisÇal/Fatura para coneçáo, o pnzo para pagamento passará a
fluir após a sua reapresentação.

4.6. O pagamento só será efetuado após a comprovação peto contrato dê gue se encontra am día
com sua§ obrigações para com o sisleÍàa de seguidade social, mediante aprosentaçáo das Certidõês
{eoattvas de Débito para com as Fazendas Federat, Estaduat e Municipal, prrà co^ o FGrs e
Certirlão Negativa de Débitos Trabathistas.

5. DO PREçO E DO REAJUSTE:

5. í - Os preços deverão ser expressos em rears e de confotmidade com o edital, íixo e ineajusável.

5.2 - Fica ressa/vada a possibilidade de altercção dos preços, caso ocoÍa o desequ7tbrio econômico
financeiro do Contrato, conforme dlsposÍo no Aft. 65, altneá,d. da Lei 9.66ü93.

CLÁUSULA, SE)(IÁ. DO PRAZO

6.1. O prazo do contrato será até 30/03/2022, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as
paftes e nos Íermos da Lei 8.666t93, obsevando o quanto estabetecÍdo no aft. 24, tv, da Lei no
8.666193.
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)

cLÁusuLA sÉTtMA- REcuRso ,RçAMENTÁRII:

7.,' As despes as deconentes da execução do obieto do presente contrato cotrerão a caryo daseguinte dotação orçamentária :

U_nidade Orçamentária: 02.06,02 - Fundo Municlpal de Ação Sociat.
Projeto/Atividade: 204O - Manutenção do Conselho Tutelar.
Elementg dê oespesa: ss90.36 - ouÍros servrços de Terceiros - pe.ssoa Fisica.
Fonte: 00

8 - CLATTSTJLA OITAVA. DAS PENALIDADES:

8.í - Nos termos do att. 86 da Lei n. 8.666/93, lica estiputado o percentual de O,i?6 (melo por cento)
sobre o valor inadimplido, a títuto le multa de mora, pór dia de atraso injustitic;í;;;'iomecimento doobjeto deste pregáo, até o limite de i0%o (dez por cento) do valor empenhado.

8:2, Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer
das_condições avençadas, a contratada ficará sujeita ris segulnÍes pe nalidades'no,s iermos do art. gT
da Lei n. 8.66ú93:

I - adveftência;
ll - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
lll -- suspensão temporárÍa de pafticipar de ticitaçáo e impedimento de contratar com aAdministração por prazo náo supeior a 2 (dois) anos e,
lv - declaração de inidoneidade para ticitar ou contratar com a Admlnistração pttbtica.

8,3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida paia ô certame, ensejar o retardamento da
execução de seu obieto, não mantiver a proposta, fathar ou fraudar na execução do contrato,
compoftar-se de modo inidôneo ou cometer fraude íisca!, ficatá impedida de ticitar é cont61tar com aunião, Estados, Distrito Federat ou Municípios pelo prazo de até'5 Oncoj àios, sem preiutzo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.4. As penalidades soínenre poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente
aplicando-se o PrincÍpio da Proporcionatidade, em razáo de circunstâncias fundamentados eÍn Íaíos
reais e comprovadoq desde que formutadas por escrito e no prazo máximo de 5 (ciico) dias itteis
da data em que for oficiada a pretensáo da Administração no sentido cta aplicação àa pena.

8.5 - As multas de que trata este capltuto, deverão ser recothidas petas adjudicatáias em conta
corrente em agéncia bancária devidamente credenciada pelo munictpio no- prazo máximo de 05
(cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.

8.! - As muftas de que trata este capltulo, serão descontadas do pagamento eventualmenta devido
pela Administração ou na impossibitidade de ser feito o desconto, recothida pela adjudicatáría em
conta corrente em agência bancáda devidamente credenciada pelo municlpio no prazo'máximo de 05
(cinco) dias a contar da notificaçâo, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.'

CLÁUSULA NONA. DA RESC'SÁO CONTRATIJAL

9-í - A rescisáo contratual poderá ser determinada por ato unltaterat e escdto ia Administração, nos
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casos enumerados nos rncjsos I, Xll e XVll do aft. 78 da Lei Federal nó 8.666193;

âLAUSULA DÉC'MA - DA PUBLTCAÇÃO

10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua ass,natura, o CONTRATANTE providenciará a
publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA uIGÊNâIA

11.1. O presente Contrato vigorará do dia 09/02n022 a 30/0il2022.

âLAUSULA DECTMA SEGU TDÁ - DA FTSCAL|ZAçÃO DO CONTRATO:

O fomecimento deste contrato será fiscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, in*rito no CPF
de n.o 035.303.54s97, poftador da Matricula de n.o 571, para êxercer as aÍnbuiçõês de Gestor de
Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decrcto Municipal de n.o 172, de
26 de agosto de 2021 , publicado em 26 dê agosto de 2021 no Diáio Ofrcial do Municipio.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DO FORO

12-1. Fica eleito o Foro desta Comarca pae diimir questões oiundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente temo, em 03 (três) vias de igual teor e foma, as
quais foram lida e assrnadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

SOUfO SOARES-8Á, 09 de Fevereiro de 2022.

ANGE PEREIRA G o srv
Secretária Munic. de Assistência Social
Contratante

8.685-58
Contratada

Testemunhas
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