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âoNÍRATO DE PRESTAçAO DE SERWçOS N" 01U2022P5-PMSS

REF. DrSpE^rSA DE LtCtrAçÁO No 017/2022PMSSD|

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
TTUNICIPAL DE SOUTO SOÁRES E O SR. ADRIÀNO DE
ANDRADE ROCHA.

Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOÁRES, Estado da Bahia, inscita no
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas JurÍdicas, sob o n". 13.922.554/0001-98, localizada à
Avenida José Sampaio, 08, Centro, SouÍo Soares-8 a, representado neste ato pelo Prefeito
Municipal, o senhor. ANDRE LUIZ SAMPAIO CÁRDOSO, poftador do RG n.' 746013930/SSP'
BA, e CPF no 916.397.19í04, residente e domiciliado na Rua GlÓia Sampaio, No 47, Centro,
nesta Cidade, doravante denominado CONÍRATANTE. e do outro lado o senhor ADRIANO DE
ANDRADE ROCHA, inscito no Cadastro de Pessoa Física sob o no 263.985.448-89 e portador da
Cédula de tdentidade no 13.500.64t1-91 SSP/BA, residente e domiciliado na Rod. BA 122, km 37,

Povoado de Pau Feno, s/n, Cômodo, Zona Rural, SouÍo Soares-8A, CEP: 46.99G000, doravante
denominado CONTRIIIIIIIIIIIIIIIEIAD! onde a CONTRA'[!!!!, utilizando suas prenogativas legais, aftigo
24, inciso ll, da Lei 8.666 cle 21 de junho de 1993 e alterações posteiores, resolvem e acordam
na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as c/áusulas a seguir:

CLÁUSULA I- DO OBJETIVO E REGIME DE EXECUçÃO:

O presente contrato tem por objetivo a prcstação de serviços referente a alinhamento,
balanceamento, rodízio de pneus e cambagem em (ambulâncias, viatura policial, caminhonete
pick-up, vanfiurgão e veículos de passeio), que prestam se/viços a este Município, conforme
lnÍeresse das Secretanas Municipais de Transpofte, Saúde, Educação e Ásstsléncla Socra/, desÍe
Município.

§ í': Os seruços serão executados com o regime descrito no ad. 6", inciso Vlll, letra (a)' da Lei
8.66il1993.

CLÁUSULA II - DO VALOR E CONDICOES DE PAGAMENTO:

Para cumpimento do que trata a CLÁUSULA l, a CONTRATANTE pagará o CONTRAÍADO o

vator global de R$ 14.900,00 (quatoze mil e novecentos reais), a serem pagos mediante

aprovação de setor competente.

CLAUSULA III- DO PEflODO DEWGENCIA:

O presente contrato se inicia no dia OYO1à022 e expira-se no dia 31/122.022, término dos

servlços, findo este prazo as parles náo terão nenhuma obrigação para com a outra, salvo
pagamentos que por ventura esteiam em atraso.

CLASULA IV- DO CRÉDITO ORçAMENTARIO:

Ás despesas deconentes da execução deste contrato correrão por conta da seguinte dotação:

lJnidade Orçamentáia: 02.09.01 - Secretaria Municipal de Transpoftes.
Ação: 2154 - Desenvolvimento e Manut. das Ações da Sec- Mun. de Transpoftes.
Classificaçáo Econômica: 339036.00 - OuÍros Servlços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte: 00 - Recursos Ordinários
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l.lnidade Orçamentáia: 02.05.02 - Fundo Municipal de Saúde.
Projeto/Atívidade: 2158 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações do Fundo Munic. de Saúde.
Ctassificação Econômica: 33903600 - OuÍros Seruiços de Terceiros 'Pessoa Físlca.
Fonte: 02 - Saúde 15o/o

tlnidade Orçamentáia: 02.04.02 - Fundo Municipal de Educação.
Projeto/Atividade: 2062 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Educação.
Clatssificação Econômica: 33903600 - OuÍros Serulços de Terceiros - Pessoa Física.
Fonte: 01 - Educação 25%

Unidade Orçamentária: 02.06.02 - Secretaria Municipal de Açáo Social.
Projeto/Atividade: 2087 - Manut. das Ações da Sec. Mun. de Ação Social.
Clissificação Econômica: 33903600 ' Outros Servços de Terceiros ' Pessoa Física.

Fonte: 00 - Recursos Ordináio

CLAUSULA V - DA NEGATIVA DE RELAçAO DE EMPREGO.

O presente contrato não tem nem gera quaisquer vÍnculos empregatlcios, significando tão-

somente prcstação de serviços.

CLÁUSULA W - DA RESCISÃO:

O presente contrato será rescindido na ocofiência das hlpóúeses previsÍas em especial nos

Artigos 77 e 78, bem como a quatquer dispositivo da Lei n' 8.66Ü93 e suas posÍenbres a/terações

e, ainda nos seguintes casosj

§ 1" - lnadimplência de qualquer cláusula ou condição deste contrato, por infração de uma das

iaies, quando notificado por escrito pela pafte não infratora e não atendida no prazo de 30 (tinta)

dias;

§ 2" - Transferência das obigações agui contratadas, parciais ou totalmente, a terceiros, sem a

expressa autoização e concordância de ambas as partes, por escrito;

§ 3" - por qualquer uma das partes, através de aviso prévio por escrito com antecedência mínima

de 60 ísessenta) d,as;

§ 4. - por atraso superior a 30 (Trinta) dias dos pagamen-tos devidos pela Administração conforme

previsto na Lei 8.66683, de 21.06.93, aft. 78, inciso XV;

CLAUSULAW'- DO REAJIISTE E ADITAMENTO:

O presente contrato poderá ser reaiustado deste que oco.ÍTa fator econômico que afete o equilíbrio

econômico do mesmo, sendo tat reajuste no timite do indice inflacionário ofícial, divulgado pelo

Govemo Federal, mediante a celebração de Termo Aditivo.

CLÁUSULA WII - DAS PENALIDADES:

O presente contrato e regido pela Lei 8.666t93 a qual as parÍes sê suieitam para resolução dos

casos ern que este instrumento for omisso, apticando as penalidades prevrstas nos.ArÍigos 86 a

88, da men'cionada Lei, que as parÍes declaram ter pleno conhecimento do teor e ainda.

I - Advertência escrita, quando se tratar de infração leve, a iuízo da 3oNTRATANTE;

tl - Mutta diária equivalente a 20Á (dois por cento) do valor global do contrato;

ó
§



/// - Suspensã o temporáia de paÍticipação em licitaçáo e impedimento de contratar com

Administração Pública Municipal, por até 02 (dois) anos.

CLAIJSULA IX- DA FIJNDAMENTAçÃO LEGAL:

O presente contrato tem fulcro legat no Aft. 37, inciso lX da CF, na Lei Municipal no. 0277/2001

posteriores.

Parágrafo único. Petos serviÇos enumerados nos iÍêns acima, esclarece-Se que as despesas

serãõ computadas da seguinte íorma: 50o/o (cinqüenta) por cento dos serviços seÉo computados

em pessoa/ e 50% (cinqüenta) por cento, serão computado's em insurnos, no intuito de náo ser

coniabilizado todo o valor deitro Oo timite estipulado no aft. da Lei 101/00 de Responsabilidade

Fiscal.

CLÁUSULA X - DA ALTER,AçÃO DO CONTRATO:

O presente termo poderá ser afterado de comum acordo, mediante a celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA XI - DA FISCALIZAçÁO DO CONÍRATO:

O fomecimento deste contrato será fiscalizado peto servidor Rodigo Vieira Andrade, inscrito no

CPF de n." 035.303.54*97, portador da Matricula de n.o 571, para exercer as atribuições de

óesfor Oe Contratos Adminisiativos do Poder Executivo Municipal, conforme De!!?tP Municipal

de n.o 172, de 26 de agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário oficial do

Município.

CLÁUSULA Xil - DO FORO:

Fica eteito o Foro desta comarca de souto soares para diimir eventuais duvidas decorrentes da

exe cu ç ão de ste contrato.

As partes contratantes obigam-se por si e poÍ seus sucessores, a qualquer título, cumpir o

pre'iente contrato. E, por eítarem iustos e cóntratados,-, ass,nam o presente instrumento em 03

Trci rias de iguat teor, o represeníante da CONTRATANTE e o ç9!I4I4 iuntamente com

às tés6rnuntal , abaixo e a tudo presentes, para que se produzam os efeitos legais.

André Luiz
Prefeito MuniciPal
Contratante

TESTEMUNHAS:
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SouÍo Soares-B A, 03 de Janeiro de 2022.

G*a
o Adriano de Andrade Rocha

CPF: 263.985.t148'89
Contratado
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