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9oNTRATO DE PRESTAçAO DE SERVIçOS N'069/2022P5-PMSS
REF. OTSPEVSA DE L\CITAçÁO N'055/2022PMSSD|

CONTRATO OUE EATRE S' CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOÁRES E A SRÁ. MAIARA
BARAUNA ARAUJO.

O presente contrato se inicia no dia 24/03/2022 e expira-se no dia 30/04/2022, término dos
servlços, findo este prazo as paftes náo terão nenhuma obigação para com a outra, salvo
pagamentos que por ventura estejam em atraso.

CLÁSULA IV- DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:

As despesas deconentes da execução deste contrato conerão por conta da seguinte dotaçáo:

lJnidade Orçamentária: 02.02,01 - Secretaria Municipal de Administração Geral.
Ação: 2008 -Manutençáo e Desnv. Das Áçôes da Sec. De Administração Geral.
Classiftcação Econômica: 33903800 - Outros Servlços de Terceiros - Pessoa Fisica
Fonte: O

Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOÁRES, Estado da Bahia, inscrita no
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o no. 13.922.554/0001-98, localizada à
Avenida José Sampaio, 08, Centro, SouÍo Soares-B a, representado neste ato pelo Prefeito
Municipal, o senhor. ANDRE LUIZ SAMPAIO CARDOSO, poftador do RG n.' 746013930/SSP-
BA, e CPF n" 916.397.196.04, residente e domiciliado na Rua Glória Sampaio, lf 47, Centro,
nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE. e do outro lado a Sra. MAIARA
BARAUNA ARAUJO, inscrito no CPF 039.512.45í73 e RG 20.596.59G20 SSP/BÁ, Residente e
Domiciliada á Rua Jose Venceslau, 56, Centro, SouÍo Soares, doravante denominado
CONTRATADA, onde a CONTRATANTE. utilizando suas prcffogativas /egals, aftigo 24, inciso ll,

da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, resolvem e acordam na celebração
do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA I - DO OBJETIVO E REGIME DE EXECUçAO:

O presente contrato tem por objetivo a prestação de servlços de locação de equipamento de
Sonorização para a realização de Cetimônia de lnauguração da Pavimentaçáo Asfáltica da
entrada da cidade e Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas que será realizada no dia
25/03/2022 (sextaleira), de r,nteresse da Secretária Municipal de Administração, deste MunicÍpio.

§ í': Os servlços serão executados com o regime descrito no aft. 6', inciso Vlll, letra (a), da Lei
8.666/1993.

CLAUSULA II - DO VALOR E CONDICOES DE PAGAMENTO:

Para cumprimento do que trata a CLAIJSTJLA I, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o
valor de R$ 7.600,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais).

CLAUSULA III - DO PERIODO DE VIGENCIA:
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CLAUSULA V - DA NEGATIVA DE RELAçÃO DE EMPREGO.

O presente contrato não tem nem gera quaisquer vínculos empregaticios, significando tão-
somente prestação de seviços.

CLAUSIJLA VI - OA RESCISÃO:

O presente contrato será rescindido na ocorrência das hlpóÍeses prevlsÍas em especial nos
Attigos 77 e 78, bem como a qualquer dispositivo da Lei n" 8.66il93 e suas posteiores alterações
e, ainda nos seguhÍes casos:

§ 1" - lnadimplência de qualquer cláusula ou condição deste contrato, por infração de uma das
paies, quando notificado por escrito pela parie não infratora e não atendida no prazo de 30 (trinta)
d,as;

§ 2" - Transferência das obrigações aqui contratadas, parciais ou totalmente, a terceiros, sem a
expressa autorização e concordância de ambas as parÍe§ por escrito;

§ 3" - Por qualqtler uma das parÍeg através de aviso prévio por escrito com antecedência mínima
de ô0 (sessenta) dias;

§ 4" - Por atraso superior a 30 Onnta) dias dos pagamentos devidos pela Administração conforme
previsto na Lei 8.666/93, de 21.06.93, aft. 78, inciso XV;

CLAUSULA VII - DO REAJUSÍE E ADITAMÊNTO:

O presente contrato poderá ser reajustado deste que ocona fator econômico que afete o equilíbrio
econômico do mesmo, sendo tal reajuste no limite do índice inflacíonáio oficial, divulgado pelo
Governo Federal, mediante a celebração de Termo Aditivo.

CLAUSULA VIII - DAS PENALIDADES:

O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93 a qual as partes se sujeitam para resoluçáo dos
casos em que este instrumento for omisso, aplicando as penalidades prevtslas nos Arligos 86 a
88, da mencionada Lei, que as parles declaram ter pleno conhecimento do teot e ainda.
t- Adveftência escita, quando se tratar de infração leve, aiuízo da CONTRATANTE;
ll - Multa diáia equivalente a 2o/o (dois por cento) do valor global do contrato;
/// - Suspensão temporáia de pafticipação em licitaçáo e impedimento de contratar com
Administração Pública Municípal, por até 02 (dois) anos.

CLAUSULA IX- DA FIJNDAMENTAçÁO LEGAL:

O presente contrato tem fulcro tegal no Art. 37, inciso lX da CF, na Lei Municipal no- 0277/2001
At1.P, item V, alíneas "a" e "b" e Legislação Previdenciária e Fiscal, lei 8666193 e suas a/Íerações
posteriores.

Parágrafo único. Pelos servlços enumerados nos iÍens acima, esclarece-se que as despesas
serão computadas da seguinte forma: 5O%o (cinqüenta) por cento dos serviços serão computados
em pessoal e 50% (cinqüenta) por cento, serão computados em insumos, no intuito de náo ser
contabilizado todo o valor dentro do limite estipulado no aft. da Lei 101/00 de Responsabilidade
Fiscal.

CLAUSTILA X- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:
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SouÍo Soares-BA, 24 de Março de 2022.

<)-{

to cARDoso IARA BARAUNA ARAUJO

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

CLÁUSULAXI- DA FISCALIZAÇAO DO CONTRATO:

A prestaçáo de servigos deste contrato será fiscalizada pelo servidor Rodigo Vieira Andrade,
inscrito no CPF de n.o 035.303.54í97, portador da Matricula de n.o 571, para exercer as
atribuições de Gestor de Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme
Decreto Municipal de n.o 172, de 26 de agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no
Diário Oficial do Municipio.

CLAUSULA XII - DO FORO:

Fica eteito o Foro desta Comarca de Souto Soares para dirimir eventuais duvidas deconentes da
ex e c uç ão d e ste contrato.

Ás partes contratantes obigam-se por si e por seus sucessores, a qualquer título, cumprÍr o
presente Contrato. E, por estarem./UsÍos e Contratad1s, asslnam o presente instrumentO em 03
(três) vias de igual teor, o representante da CONTRATANTE e o CONTRATADO, iuntamente com

as lestemunhas, abaixo e a tudo presentes, para que se produzam os efelÍos /egars.

ANDR LUI
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

: 7.3 J-ô j2l'ío

CPF: 039.512.45&73
CONTRATADA


