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0oNTRATO DE PRESTAçÁO DE SERWçO No 013/2022P5-Ft À5.

Ref.; DIsPEíVSÁ DE UCtrAçÁO No Uvm2zFttASDl.

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRATI
E'VTRE S' O MUNICíPIO DE SOUÍO SOÁRES E Á
ET,,PRESA ASP2 CONSULTORIA LTDA.

t- coNrR4rÁ^írEs: o FUNDO MUNiCIPAL DE ÁSSrSrÊrVCrÁ SOCTAL DE SOUTO SOÁRE§
Pessoa Jurídica de Direito Público lntemo, com sede na Av. José Sampaio, no 08, Prédio, Centro, inscrito
no CNPJ/MF sob o n.o 15.420.294/0001-88, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa ASP2
CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ n" 20.658.762J0001-97, com sede na Rua Feliciano Galvão,74
A, Derba, ltaberaba/Ba, CEP: 46.880-000.

ll - REPRESENIÁNTE9: Representa o }1NTRATANTE a Senhora ANGELA PERETRA GUSitÁO,
brasileira, inscrita no CPF - Cadastrc dê Pêssoas Físlcas soô o no 011.407.08670 ê poíadora do RG n"
08.484.124-94 SSP-8Á, residente e domiciliada na fravossa Dr. Ofto Alencar,20, Centro, nesta Cidade e
a CONTRATADA o SP MAURICIO ALENCAR E SILVA BODANACHUK, brasileiro, inscrito no CPF:
026.048.205-.60 e poftador do RG no 1124312676-SSP/BA, residente e domiciliado na rua Feliciano
Galvão, 74, Derba, ltaberabalBA.

t - DA AUTORTZAÇÃO DA DISPENSA: O presente Contrato é celebrado em decoÍéncia do Processo de
D,spensa de Licitação no 013/2022FMASD\, que faz pane integrante e complementar deste Contrato,

como se nele estivesse contido.

tV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condiçõês nele contidas, pela

Lei 8.66il93, e demais normas lêgais pedinentes.

CLÁUSULA PRITIEIRA. DO OBJETO

1.í Objetivando a contratação de empresa para prestação de ssrviços especializados parc visita à

sede do Conselho Tutelar, com escuta qualiticada soôre as demandas (dificuldades 60Í, os processos d6

trabalho, na resoluçáo das demandas) afim de identificar ê estimular potencialidades com oficina

especifica, feedbaci para a gestão, com carga horáia de 04 horas, conforme rhÍêrês§e da Secretaria

Municipal de Assistência Social deste Município.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA OBRIGAçÃO DAS PARTES

2.1 Além das obtigações resulÍantes da obseruância da Lei 8.66il93, sáo obigações da CONTRATADA:

I Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalizaçáo, qualquer

anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de

regu I aização necessárias;
ItÀtendei com prontidão as reclamações por pafte do recebedor dos produtos, obieto do presente

contrato.
lll Manter todas as condições de habilitação exigidas na dispensa de licitação:

2.2 - Atém das obrigações resunantes da observáncia da Lei 8.6ôil93, são obrigações da
CONTRATANTE

t Cumpir todos os compromtlssos fnanceiros assumidos com a CONTRATADA;
Noiificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregulaidades obseNadas no

cum p imê nto de ste Contrato.
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lll Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade;
lV Aplicar as sanções administrativas contratuais peftinentes, em caso de inadimplemenlo.

CLAUSULA TERCEIRA . FORMA DE AGCUçÃO DOS SERWçOS

3.7 A contratada fomecerá os maÍer,ãis definidos pela contratante, compreendendo no fomecimento, que
oiginou no Processo de Dispensa de Licitação no 013/2022FMASD|, vinculado a este contrato.

CLÁUSULA QUARTA. DO VALOR E CONDIçOES DE PAGAMENTO

1.1. O valor global do seruiço ora contratado é de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta r@is), valor este íixo e
irreajustável, rêlativo aos itens constentes da proposta do licitante:

1.2. No valor pactuado estâo inclusos todos os ÍíôuÍos e, ou encargos sociais, resultantes da opêraçáo
adjudicatóia concluída, inc,usivo dêspesas com fretes e outros.

1.3. O pagamento será efetuado em até 30 (tinta) dias, a contar da efetiva atestação dos sefores
competentes sobr6 a execução dos servlços a cada mês vencido, mediante apresentação da respectiva
Nota Fiscal.

1.1 - A Nota FiscanFatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoiamente com o
mesmo número de inscriÇão no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho;

1.5- Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para coneção, o prazo para pagamento passará a Íluir
após a sua reapresôntaçáo.

1.6. O pagamento sô será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontra em dia com
suas obrigações para com o s,Stemâ de seguidade social, mediante apresêntação das Certidões
Negaüvas de Débito para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, para com o FGTS e Ceftidão
Negativa de Débitos Trabalhistas.

5. DO PREçO E DO REAJUSTE:

5.1 - Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o edital, frxo e ineaiustável,

S.Z - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preÇos, caso ocoÍa o desequilÍbio econàmico
financeiro do Contrato, confonne disposto no Art. 65, alínea "d" da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SE,ÍA - DO PRAZO

6.1. O prazo do contrato será até 30/03/í2022, podendo ser prorrogado mediante acordo êntre as palÍos 6

nos termos da Lei 8.666t93, obsevando o quanto estabelecido no ad. 24, lV, da Lei no 8.666/93.

cLÁusuLA sÉrrirÁ - REcuRso ,RçAMENTÁRio:

7.r. Ás despêsas decoÍentê,s da execução do objeto do presentê contrato conêrão a caryo da seguinte
dotação orçamentária:

Itnidade Orçementárle: 02.06.02 - Fundo Municipal de Ação Social-
Projeto/Atividade: 2040 - Manutençáo do Conselho Tutelar. .ã \
Elemento de Despesar 3390.39 - OuÍros Sê/'vlÇos de Terceiros - Pessoa JurÍdica. (€,
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Fonte: 00

8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:

8.í - Nos termos do aft. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percêntual de 0,5% (meto por centQ
sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fomecimento do
objeto deste pregão, até o limite de 10/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 âs segu,ntes penalidades nos termos do ai. 87 da Lei n.

8.666/93:

I - adverlência;
ll - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
/// - suspensáo temporária de padicipar de licitação e impedimento de contratar com a Administração
por prazo náo supeior a 2 (dois) anos e,
lV - declaraçáo de inidoneidade para licilar ou contratar com a Administração Pública.

8.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, náo celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, náo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distito
Federat ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações legais.

8.1. As penatidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando'
se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e
comprovados, desde que formutadas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) días írteis da data em
que for oíiciada a pretensão da Administraçáo no sentido da aplicação da pena.

8.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adiudicatárias em conta conente
em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) a contar da

data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.

8.6 - As muttas de que trata este capítuto, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela

Administraçáo ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adiudicatáia em conta

conente em agência bancátia devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco)

dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado iudicialmente.

CLÁUSULA NONA. DA RESC'SÁO CONTRATUAL

9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administráção, nos casos

enumerados nos incisos l, Xll e XVll do ai.78da Lei Federal no 8.66 93;

9LÁUSULA DÉCIMA. DA PUBLICAçÁO

10.1. Dentro do pnzo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de

rêsumo desÍe Contrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA WGÊNCIA

1 1 .1 . O presente Contrato vigorará do dia 01 /022022 a 30/03/2022'

@
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âLAUSULA DÉC\MA SEGI/,NDA- DA F|SCÀLLAçÁO DO CONTRATO:

O fomecimento destê @ntrato seÉ fiscalizado pelo seruidor Rodigo Vieha Andnde, inscrito no CPF de n.o

035.303.545-97, poiador da Matricula de n-o 571, para exercer as atibuições dê GesÍor de Contratos
Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.'172, de 26 cle agosto de
2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário OÍicial do Municipio.

CLAUSULA DÉCIT'A TERCEIRA. DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro desta Comarca para dirimir questões oiundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente temo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais
foram lida e ass,nadas pêras paftes contratantes, na presença de duas testemunhas.

SOUIO SOÁRES-BA, 01 de Fevereiro de 2022

Testemunhas:

Ás CONSULTORIA L
CN PJ : 20.658.7 62/UN 1 -97
Contratada

')q ."rt >zs aa CPF: Szr,ba ).1 -La

S*retárla Munic. de Assistência Sociel
Contratente

4

@à"*u(


