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âaNTRATO DE PRESTAçÁO DE SERWçO No 010/2022P5-FMAS.

Ref...D,SPENSÁ DE UCITAçÁO tf Uolm22FtlASDL

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRÀM
E'VTRE S' O MUNICIPIO DÉ SOUTO SOÁRES EÁ
EMPRESA ASP2 CONSULTORIA LTDA.

I- CONTRATANTES: O FIINDO MUNICIPAL DE ÁSS'STÊAíC'Á SOCIAL DE SOUTO SOÁRES,
Pessoa Jurídica de Direito Púbtico lntemo, com sede na Av. José Sampaio, no 08, Prédio, Centro, inscrrto

no CNPJ/MF sob o n.o 15.420.294/0001-88, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa ASP2
CONSULTORTA LTDA, inscrita no CNPJ n" 20.658.762J0001-97, com sede na Rua Fêliciano Galvão,74
A, Deha, ltaberaba/Ba, CEP: 46.880-000.

It - REPRESENIÁNIES: RepresenÍa o CONTRATANTE a Senhora ÂNAetn PEREIRA GUSMÁO,
brasiteira, inscrita no CPF - Cadastto de Pessoas Fís,bas soô o no 011.407.08170 e po,tadora do RG n"
08.484.124-94 SSP-BÁ, residente e domicitiada na Travessa Dr. Üto Alencar, 20, Centro, nesta Cidade ê

a CONTRATADA o SP MAtJRtCtO ALENCAR E SILVA BODANACHUK' brasileiro, inscrito no CPF:

026.048.20*60 e podador do RG no 1124312676-SSP/BA, residente e domiciliado na rua Feliciano
Galváo, 74, Deha, ltaberaba/BA.

I - DA AUTORIZAçÁO DA DISPENSA: O presonte Contrato é celebrado êm decoÍência do Processo de
Dispênsa de Licitação no O1O/2O22FMASDI, gue faz pa,te intêgrante e complemenlar deste Contrato,

como se nele estivesse conÍido.

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

Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

1,,1 Obietivando a contratação de empresa para prestação de sêtviços especializados para

qualificaçáo da gestão e intervençáo na pdítica de Ássisféncra Social através da ? Jomada Social, a fim

de instrúmentaizar e foftalecer a potítica de ÁssisÍéncia Social, com carga horária de 16 horas, quê

acontecerá nos dias 07,08 e 09 de Fevereiro, conforme inÍeresse da Secretaia Municipal de ÁssisÍéncra

Soci al, deste M u n icí pio.

CúUSULA SEGUNDA - DA OBRIGAçÃO DAS PARTES

2.1 Atém das obtigações resultantes da observância da Lei 8.66 93, são obrigações da CONTRATADA:

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

anormatidade verifrcada, inclisive de ordem funcionat, para que seiam adotadas as providências de

rêg ul aização necêssánas,'
llÁtendei com prontidáo as reclamações por parte do recebedor dos produtos, obieto do presente

contrato.
ttl Manter todas as condições de habititação exigidas na dispensa de licitação:

2.2 - Além das obrigações resultantes da obseMáncia da Lei 8.66 93, são obigações da

CONTRATANTE

t Cumprir todos os compromissos tinanceiros assumidos com a CONTRATADA:
ll Noiificar, formal e iempestivamente, a CONTRATADA soôre as inegulaidades obseNadas no

cumprimento deste Contrato. 
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llt Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade;
tV Aplicar as sanções administrativas contratuais peftinentes, êm caso de inadimplemento.

CLAUSULA TERCEIRA. FORMA DE EXECUçÁO DOS SERWçOS

9.1 A contratada fomecerá os materiais definidos pela contratante, compreendendo no fomecimento, que

oiginou no Processo de Dispensa de Licitaçâo no 010/2022FMASD|, vinculado a este contrato.

CLÁUSULA QUARTA . DO VALOR E CONDIçÔES DE PAGATIENÍO

1.1. O vator global do seviço ora contratado é de R$ 2.800,N (dois mil e ol ocentos reais), valor este
fixo e ineajustável, relativo aos itens consÍanÍês da proposta do licitante:

4.2. No vator pactuado estão,,7rclusos Íodos os ÍnbuÍos e, ou encargos sociais, resultantes da operaçáo
adjudicatóia concluída, inclusive despesas com fretes e outros.

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

1.1 - A Nota Fiscal/Fatura, devará ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoiamente com o
mesmo n(tmero de inscição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitaçáo e das propostas de
preços, bem como da Nota de EmPenho;

l.S - Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para coÍeção, o prazo para pagamento passará a fluir
após a sua reapresentação.

1.6. O pagamento só será efetuado após a comprovaçâo pelo contrato de que se encontra em dia com

suas obn açôes para com o sisÍema dê seguidade social, mêdiante apresentação das Certfiôês
Negativas- 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 deverâo ser expressos em reais e de conformidade com o edital, fixo e irreaiustável.

5.2 - Fica ressaryads a possibilidade de atteração dos preços, caso ocoÍa o desequilíbrio econômho
financeiro do Contrato, confome disposto no Att. 65, alínea "{ da Lei 8.66 93.

CLÁUSULA SilTA. DO PRAZO

6.1. O prazo do contrato será até 30/03/2022, podendo ser pronogado mediante acordo entre as partes e

nos termos da Lei 8.666N3, ohservando o quanto êstabelecido no aft. 24, lV, da Lei no 8'66 93'

àLÁUSULA SÉTITIA - RÉCURSO ORçAMENTÁR,O:

7.í. Ás despesas de(r,nentes da execução do objeto do presente contato coneráo a cargo da seguinte

dotação orçamentáia:

llnidade Orçamentária: 02,06.02 - Fundo Municlpel de Ação soclâl'
Éroiitontiuià"ae: 2102 - Manutenção das ÁÇões PSB - Servlço de Convivência e Foftalecimento de

VÍnculos.
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Hemento de Despesaj 3390.39 - OuÍros Servigos de ferceiros - Pessoa Jurídica.
Fonte: 29 - FNAS

8 . CLÁUSULA OITAVA. DAS PENALIDADES:

8.í - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.6ôÜ93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio Pü cento)
sobre o valor inadimptido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fomecimento do
objeto deste üegão, até o limite de 1ÜÁ (dez por cento) do valor empenhado.

8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de gualquer das
condições avençadas, a contÍatada ficará sujeita âs seguiÍrÍês penalidades nos termos do aft. 87 da Lei n.

8.666/93:
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1 1 .7 . O presente Contrato vigorará do dia 20/01 /2022 a 30/0Y2022.

I - adveftência:
ll - multa de 10% (dez pot cento) do valor do contrato,
,r/ - suspensáo têmporária de participar dê licitaçáo e impedimento de contratar com a Administração
por prazo não supeior a 2 (dois) anos e,
lV - dêclaração de inidoneidade para ficrtar ou contratar com a Administração Ptiblica.

B.J. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, náo celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar dúumentação falsa exigida para o cêrtame, enseiar o retardamento da execução
de sãu objeto, não mantiver a proposta, fathar ou fnudar na execução do contrato, compodar-se de modo

inidôneo ôu cometer haude fiscal, ficara impedida de licitar e contntar com a Uniáo, Esúados, DrisÍrlto

Federal ou Munictpbs pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no

contrato e das demais cominações /êgals.

g.l. As penalidades somente poderáo ser rolevadas ou atenuadas pela autoridade cunpetente aplicando-

se o Princípio da Proporcionalidade, em razâo de circunstáncias fundamentados em fatos reais e
comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dlas úteis da data em

que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

O.S - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adiudicatárias am conta conente

em agência bancária devidamente credenciada pelo munictpio no prétzo máximo de 05 (cinco) a contar da

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

8,6 - Ás mulÍas de que trata este capítuto, serão descontadas do pagamento eventualmente.devído pela

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

conente em agência bancáia devidamente credenciada pelo municipio no prazo máximo de 05 (cinco)

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

CLÁUSULA NONA. DA RESC'SÀO CONTRATUAL

9.í - Á rescisáo c ontratual podêrá ser determindda por ato unilateral e escrito da AdminisÍração, nos câsos

enumerados nos incisos t, Xll e Wll do ad' 78 da Lei Federal no 8.66Ü93;

àLÁUSULA DÉCIMA. DA PUBLICAçÃO

10.1. Dentro do prazo legat, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicaçáo de

resurno desÍe Contrato na imprensa oficial do município.

àLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DA WGÊNCIA
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALITAçÀO DO CONTRATO:

O fomecimento deste @ntrato será fiscalizado pelo *widor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.o

035.303.545-97, podador da Mattuula de n.o 571, para exercer as atribuições ds GesÍor cle Contratos
Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n." 172, da 26 dê agosto de
2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário Oficial do Municlpio.

CLAUSULA DÉCIMA TERCHRA. DO FORO

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

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais
foram lida e assinadas peras p attes contratantes, na presença de duas testemunhas.

SOUIO SOÁRES-BA, 20 de Janeiro de 2022.

&À".")",J<
PEREIRA GU Ã§FiToNsuttonnaroa

CNPJ : 20.658.762/Un1 -97
Contratada

Testemunhas

Otto-ôLt-6>í -oz-. aL7 14ç-

Secretárla Munic. de ÁssisÍaincia Socia,
Conüatante
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EXTRATO OE DISPENSA DE LICITAçÃO

Procêsso de oispsnsa dc Licitação n' 010/2022FMASD|
Conlratarte: Fundo Municipal de Assistência Social de Souto Soârês - Estado da Bahia.
Objeto: Contrataçáo de efipíêsâ para prestação de §ervlços especialzãdos para qualificàção da gestão
e intervenção na política de Assistência Social através da 30 Jomada Social, a llm de instrumentalizar e
fortalecer a política de Assistência Social, com carga horária dê 16 horas, que acoôtecerá nos dias 07,08
e 09 de Fevereiro, conforme interesse da Secreüaria Municipal de Assistência Social, destê Município.
ProponeÍitê Homologado: ASP2 CONSULTORIA LTDA, inscritia no CNPJ n' 20.658.7ô20001-97, com
sede na Rua Felaciano Galvão, 74 A. Deóa, ltabeÍaba/Ba, CEP: 46.880-000.
Valor Homologado: Rt 2,E00,00 (dois mil ê oitocentos teais).
EmbasaÍnento Lêgal: Art. 24, inciso ll, da Lei n.o 8.666/93 e suas posteriorgs alteraçôes.
HomologaçãolRatmcaçao: 2Ol 01 12022.

EXTRATO DE CONTRATO
FUNDO MUINIGIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/MF: í 5.420.29/U0001 -88

Contrato N' 010/2022PS-FMAS - Procêsso de Dispensa de Licitação no 010/2022FMASD|.
contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Souto Soares- Bahia.
Obroto: ContrataÉo de emprêsa para preslaçáo de serviços especializados para qualmcaçâo da gest?io
e intervenÉo na políticâ de Assistência Social através da 3o Jomada Social. a fim de instrumentalizar e
fortalecêI a políticâ de Assistência Social. com carga horária de 16 horas, que acontecerá nos dias 07,08
e Og de Fêversiro. conforme interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Municlpio.
Contratado: ASP2 CONSULTORIA LTDA. inscritâ no CNPJ n'20.658-7620001-97, clm sede na Rua
Fêliciano Galváo. 74 A. Deóa. ltaberaba/Ba. CEP: 46.880{00.
valoÍ Globali Rt 2.600,00 (dols mil s oltocentos teais).
Embasamento Logal: Art. 24, inciso ll, da Loi n.o 8.666/93 e suas posteriores alteGçôes.
Dotação: Projeto/Aüvidade: 2102 - Manut€nÉo das AÉes PSB - Serviço de Convivência e
Fonalecimento de Vínculos.
Elomênto ds D6spgsa: 3390.39 - Oukos Seíviços de Íerceiros - Pessoa Jurídicâ.
Fonle: 29 - FNAS
Prazo de Vigência: 2010112022 a 3OlO3l2O22.

Este docum€nto Íor assnâdo digilâlmênta por sEFlAsA E4êíiân
3AE64s1 E7DE92E66E5ADÁ1 C039833944

Diório oficiot do ilunlcíplo §@

Prefeitura Munici I de Souto Soares

Rua Êúacio Vieira Viana I 0 | Centro I Souto SoaregBa


