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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. Jose Sampaio, ne 08, prédio, Centro, Soúo Soares - Bahiâ, CEp 46.9t O-(X)O
CNPJ 13.922.ss4l0ü)1-98 -Telefaxr (075) 3339-2150 l Ztzg

CoNTRATO DE qRESTAçAO DE SERyrÇOs N. u1/2122p$.p,tss.
ReÍ.: DISpEÂ/SÁ Oe uataçÀo No 027/2O22qMSSD|

INSTRUMENTO CONTRAT'IAL QUE
CELEBRAM EA'IRE S' O MUNIC1PIO DE SOUTO
SOÁRES E A EMPRESA LUCAS MACIEL GAITTA
- ÍttE

t- 
',NTRATANTES 

O rnuMcipto DE SOWO SOÁIE§ pessoa Jurídica de Direito pubriatnterno com sede na Av José. sarnpàio-, n"-õ{.'ãrãio._c*tro, inscrito no cNpJ/MF soô o n.o13.922 ss4/0001-g|. doravante. aenoniiraio coiinÀíÁure, a Empresa LUcAs nActríL G/U/íA -
trE r9if$f;;rt 40 osü000 1 _4 1. ;;; ;;d; ;; ;,;'t. Ãnseto Dourado, no 1 s2, Centm, trec,.BA.

II . REPRESEA/rÁNIES:.,RCPTESENIA O CONTRATANT-E 
^9 

PrEfEitO MUNiC.PA!, Sr. ANDRE LUIZsAMpAto cÁRDoso a,asileiro oirtiaár-;;';i;';" 74@1?gsassp-BA'§ópzae e cpF n..916 397 19'04. reside:nte e aonici,áíà,ra-a;r"it;,i"'áampan, tf 47, centro, nesta cidade.

!r;"!1"^XJiiiffsi! ,io^plllr*to o presente c2!,?, é cetebrado em deconência doco,t,àti. iàiiá,,ii,;;;2";;":::::,r,:iÂrssD/ quê faz parte nirg,áítà-à";;pã,entar deste

t_V - F.UNDAMENfO LE}AL. O presente Contrato é reoidcpela Lei 8 66ü93, e oiÃ"ii nor."" regals pedinentes. 
t pelas cláusulas e andições nele contidas.

ctÁusuta PRMEIRA - Do oBJETo

';l'ii:::,:',,,2,;;:::f:1"ff ::::"ref e,entemanutençãc
secretaia'Mun;;p;i;,;n;:;,í1,;:íJ::Xilí:iiy:"#ir#e*#n"*,H§,Jl:;Xl
cr,l{,usuLA sEcuNDA _ oa oanrcaçÃo oÁs pARrEs

tl^lâfr^';; oônsaÇõês resu/lar,Íes da observância da Lei 8.66&93, são obigações da
l^prestar os sery/Ços oól

f Êii!,r;i.#ilii:i?i;í7y:ííf ,tfWn''|maseex,séncasc.ns,anesna

rfrW,:," *yir;:X*,:::y":;!::rr:À tr,v';;; ?iií,,ãir!;
tcêbedor dos seviços, objeto cto presentelV Manter todas as condições de habititação exigidas /ra dispensa de liciÍação:

z'";râlf{^-'fÊ obrisações resu/rarres da obse%ância da Lei 8.66ü93, são obisaç:ões da
I Cumprtr lodos os compromrssos Íinâlrce,ios assuÍn das am a CONTRATADA;
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.s54l0001-98 -TeleÍax: (07s) 3339-2150/ 2128

ll Notificar, formal e tempesttvamente, a CONTRATADA sobre as inegularidades observadas no
clrmprimento deste Contrato.
l Notificar a CONTRATADA por escrito e cam antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade:
lV Aplicar as sanÇões administrativas contratuais peftinentes, em caso de inadimplemento.

CLAUSULA TERCETRA - FORMA DE EXECUÇAO DOS SERy,ÇOS

3.1 A contratada executará os serv,ços definidos pela contratante nos locais, compreendendo na
prestação dê serviÇos que originou no Processo de D,bpensa de Licitação no 027I2022PMSSD|,
vinculado a este contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIçOES DE PAGAMENTO

4.1. Os ,lalores globais dos serviços ora contratados são de R$ 1ô.820,@ (dezesseis mil,
oitocentos e vinte rcais). sendo o valo. relativo aos Íens conslâ/rtes da propo§a do licitante, em
anexo.

4.2. No valor pacluado esÍão ,r,clusos todos os tibutos e, ou encargos sociais, resultantes da
opeÍação adjudicatória concluída. inclusive despesas com frelês ê oulros.

4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (nnta) dias, a contar da efetiva atestação dos sêtores
competentes sobre a execuçáo dos servlços a cada mês vencido, mediante apresentação da
respecliva Nota Fiscal.

4.4 - A Nota Fiscal/FatuÍa. deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obigatoriamente
com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habinação e das
propostas de preÇos. óeín como da Nota de Empenho;

1.5 - Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para coneção, o prazo para pagamento passará a
flui apos a slta reapresentação.

4.6. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontra em dia
com suas obrigações para com o sistema de seguridade social mediante apresentaçáo das Certdôes
Negativas de Débito parc com as Fazendas Federal, Estadual e Munhipal, para com o FGIS e
Certidão Negativa de Débrtos Trabalhistas.

5. DO PREÇO Ê DO REAJUSTE:

5.1 - Os preços deverão ser expressos em reais. fixos e ineajustáveis.

5.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocura o desequilíbio econômico
financeiro do Contrato. conforme disposto no Art. 65, alínea "d" da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SBfiÁ. DO PRAZO

6.1. O prazo do contrato será até 31/1A2022, podendo ser prurogado mediante acordo entre as
partes e nos lerrnos da Lei 8.666/93. obseNando o quanto estabelecido no art. 24, ll, da Lei no
8.666/93
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP t15.990-üX)

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

;LAUSULA sÉnua - REcuRso oRÇAMENTARIo:

7.í. As despesas decorrenÍes da execução do objeto do presente contrato cofferão a caryo da
seg u i nte dotação orça me ntái a:

UNIrDADE ORçAMENTARIA:

UNIDADE ORÇAMÉNTARIA: 02.11 .01 - Secretatia Municipal de Agicuftura e Recursos Hídricos.
PROJETO/ ATIV\DADE: 2072 - Conservação e Manutenção da Rede de Abastecimento de Água
ELEMENTO DE DESPESÁ: 3390.39.00.00 - Outros SeNiços de Teíceiros - Pessoa Jurídica.
FONTE, OO

8 . CLAUSULA OITAVA. DAS PENALIDADES:

8.1 - Nos termos do aft. 86 da Lei n. 8.666n3, fica estipulado o percentual de 0,5yo (meio pot cento)
sobre o valor inadimplido. a titulo de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fomecimento do
objeto deste pregão. até o limite de 10yo (dez por cento) do valor empenhado.

8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumpimento de qualguer
das condiÇões avençadas. a contratada ficará sujeita às segu,hÍes penalidades nos lermos do ad. 87
da Lei n 8.666/93;

I - advetlência:
It - multa de 1ü/o (dez por cento) do valor do contrato,
,// - suspensã o tempoÍária de paÍlicipar de licitação e impdimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,

lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administnção Pública.

8.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua propo§a, não celebrar o contrato. deixar
de entregar ou apresentar documentação Íalsa exigida para o ceúame, enseiar o retardamento da
execução de seu objeto, não manliver a proposta, Íalhar ou íraudar na execução do contrato,
compoftar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, Íicará impedida de licitar e contratar com a
união, Estados, Distito Federat ou Municipios pelo prazo de até 5 (cinc-o) anos, sem preiuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.1. As penalidades somenre poderâo ser relevadas ou atenuadas pela autoidade competente
aplicanclo-se o Principio da Proporcionalidade. em razão de circunstâncias fundamentados em fatos
reais e comprovados. desde que formuladas por escrito e no pÍazo máximo de 5 (cinco) dias úteis
da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplhaçáo da pena.

8.5 - Ás multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatáias em conta
corrente em agêncra bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de O5

(cinco) a contar da data da nofficação. ou quando for o caso, cobrada iudicialmente.

8.6 - As muttas de que trata este capítulo. serão descontadas do pagamento eventualmente devido
peta Admilstração ou na impossibilidade de ser teito o desconto, recolhida pela adiudicatáia em
conta conente em agência bancária devidamente credenciada pelo municipio no pÍazo máaimo de 05
(cinco) dias a contar da notificação. ou quando for o caso, cobrado iudicialmente.

CLAUSULA NONA. DA RESC'SÃO CONTRAÍUAL
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, PÍédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 45.99(XrcO
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9.1 - A rescisâo contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos
casos enumerados nos rnc,sos L Xll e XVll do aft. 78 da Lei Federal no 8.66ú93;

CLAUSULA DÉC'MA - DA PUBLICAçÃO

10.1. Dentro do prazo legal, contado dê sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a
publicaçào de resumo deste Contrato na imprensa oÍicial do município.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. DA WGÉNCIA

11.1. O presente Contrato vigorará do dia 19/01/2022 a 31/12n022.

9LÁUSULA DÉàIMA SEGUNDA - DA FISàALIZAçÃO DO CONTRATO:

Este contrato será fiscalizado pelo servidor Rodigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n."
035.303.54ç97. podador da Matricula de n.o 571, para exercer as atibuições de Gestor de
Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n." 172, de
26 de agosto de 2021. publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário Oficial do Município.

CLAUSULA DECIMATERCEIRA. DO FORO

12.1 Fica eleito o Foro desta Comarca para diimir questões oriundas deste Contrato.

E por estarem de acordo. lavrou-se o presente temo, em A3 $ês) vias de igual teor e foma, as qua,s
foram lida e assinadas pelas paftes contratanles. na presença de duas testemunhas.

Souto Soares-BÁ. 19 de Janeiro de 2022

'ú*t eot"lú)
ANDRE LU'Z
Prefeito Municipal
Contratante

Testemunhas

cÁRDOSO MA
CNPJ sob no 19.710.09A0001-41
Contratada
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