
u.

V. ESTADO DA BAHIA
Secretaria Municipal de Agao Social
CNPJ. 15.579.610/0001-69 - Praga Benjamin Constant, 18 - Seabra-BA, 46900-000

Contrato n° A0155-2019
DISPENSA/INEXIGIBIIDADE A0155D-2019

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIGO

0 MUNICIPIO DE SEABRA, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito publico, com sede a Praga Benjamin Constant, 18, inscrito no CNPJ sob o n°
15.579.610/0001-69, neste ato representado pelo(a) seu(ua) Secretario de Assistencia Social, o(a) Sr.(a) EDUARDO VILA VERDE DA PAIXAO,
brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n° 797.386.995-68 e cedula de identidade n° 0667010904, residente e domiciliado no(a) Rua Jacb Guanaes,
1060, Centro, Seabra-BA, CEP 46900-000, doravante denominado CONTRATANTE, e o Sr.(a) WELLINGTON TELES DO CARMO, inscrito(a) no
CPF sob n° 055.832.145-38, RG 1614043914, residente e domiciliada no(a) Povoado de Beco, ZONA RURAL, Seabra-BA, 46900-000, aqui
denominado CONTRATADO, com base nas disposigoes da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar
o presente Contrato de Prestagao de Servigos, mediante clausulas e condigoes seguintes:

Fundamentagao Legal:

Dispensa de Licitagao, para prestagao de servigo, destinado ao atendimento das finalidades precipuas da administragao, nos termos do inciso II do
art. 24 da Lei 8.666/93.

I- CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO.

O presente contrato tern por objeto os servigos de locagao de 80 Toldos medindo 4x4M, para atender a demanda da secretaria de Agao Social deste
munidpio.

II- CLAUSULA SEGUNDA- VINCULAQAO E DOTAQAO ORQAMENTARIA.

As despesas para pagamento deste Contrato correrao por conta dos recursos da Unidade Orgamentaria:

Unidade orgamentaria 1:
Projeto atividade 1:
Classificagao economica 1:
Fonte de Recurso 1:

07.07 - FUNDO MUNICIPAL DE AQAO SOCIAL
2044 - MANUTENQAO DOS SERVIQOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AQAO SOCIAL
3390.36.00.00 - Outros Servigos de Terceiros-Pessoa Fisica
0 - Recursos Livres

III- CLAUSULA TERCEIRA- PREQO E CONDIQOES DE PAGAMENTO.

A contratante pagara ao contratado o valor de R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais).
Sendo pago o valor de R$ 4.800,00 apos a apresentagao da Nota Fiscal. Creditando-se na: Conta 622460-1, Agenda 35424 do Banco:

BRADESCO.
§ 1° - O prego ofertado na proposta do Contratado ja estao inclusos todos os custos e despesas decorrentes, seguros, impostos e taxas de

qualquer natureza e outras quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrument.
§ 2° - as despesas decorrentes de locomogao, hospedagem e alimentagao correrao por conta da contratante.
IV- CLAUSULA QUARTA- DO PRAZO.

O prazo de realizagao do servigo e de 3 de Maio ate 31 de Dezembro de 2019.
§ 1° - O prazo estabelecido nesta clausula somente podera ser prorrogado mediante solicitagao por escrito do Contratado, devidamente aceito

pelo Contratante.

V- CLAUSULA QUINTA- OBRIGAQOES DA CONTRATADA.

O Contratado obriga-se a:
a) Ressarcir a Administragao de danos decorrente de paralisagao do servigo contratado, exceto quando isso ocorrer por exigencia do

Contratante ou ainda por caso fortuito ou forga maior, circunstancias devidamente comunicadas ao contratante no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, apos a sua ocorrencia;

b) Cumprir o objeto deste contrato no periodo estipulado, e nao utiliza-lo como meio de credito para pagamentos de duplicatas, consorcios,
emprestimos ou dividas de outra natureza.

VI- CLAUSULA SEXTA- OBRIGAQOES DA CONTRATANTE.

Alem das obrigagoes ja previstas no presente contrato, o Contratante obriga-se a:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houverem, ate o quinto dia util do mes seguinte ao da sua assinatura contanto que isto

ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art. 61, § 1° da Lei 8.666/93 com as alteragoes da Lei 8.883/94.
b) Fiscalizar o servigo, determinar as providencias que Ihe parecem cabiveis e anotar os fatos ou observagoes cujo registro se faga necessario.



VII- CLAUSULA SETIMA - DA FORMA DE EXECU?AO.

0 regime de execugao do presente contrato e por prego global, atendendo os procedimentos do art. 73, incisoI, das Leis 8.666/93 com as alteragoes
da lei 8.883/94.

§ 1° - 0 Contratante podera suprimir as tarefas previstas nos servigos contratados sem que o Contratado tenha direito ao pagamento de
indenizagao, ou seja a que tltulo for, se houver necessidade de ampliagao dos servigos ou substituigao, os custos sera levantado com base nos
pregos unitarios do orgamento ou, caso nele haja, o Contratado fara a composigao dele em comum acordo com o fiscal e urn tecnico do Contratante.

§ 2° - Dependera de previa autorizagao do Contratante por escrito, na hipotese de querer o Contratado transferir a terceiros total ou parcial o
presente contrato.

VIII- CLAUSULA OITAVA- DAS PENALIDADES.

0 descumprimento, parcial ou total, de qualquer das clausulas contidas no presente contrato sujeitara ao contratado as sangoes previstas na Lei
8.666/93, garantida a previa e ampla defesa em processo administrative.

§ 1° - A inexecugao parcial ou total do Contrato ensejara a suspensao ou a imposigao da declaragao de indignidade para licitar e contratar com o
Munidpio de Seabra - BA, e multa de acordo com a gravidade da infragao.

§ 2° - A multa sera graduada de acordo com a gravidade da infragao, nos seguintes limites maximos:
I- 3% (tres por cento) ao dia de atraso sobre o valor da parcela do fomecimento nao realizado.
§ 3° - A Administragao se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao contratado o valor de qualquer multa porventura imposta em

virtude do descumprimento das condigoes estipuladas no contrato.
§ 4° - As multas previstas nesta clausula nao tern carater compensator^ e o seu pagamento nao eximira o Contratado da responsabilidade de

perdas e danos decorrentes das infragoes cometidas.

IX - CLAUSULA NONA-DA RESCISAO.

A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, observadas, para tanto, as disposigoes da Segao V, Capftulo III das Leis 8.666/93
com as alteragoes da Lei 8.883/94.

§ Unico-No caso de rescisao deste contrato, o contratado recebera, apenas, o pagamento relativo ao objeto fomecido ao Contratante.

X- CLAUSULA DECIMA- COBRANQA JUDICIAL

As importancias devidas pelo Contratado serao cobradas atraves de processo de execugao, constituindo este Contrato, tltulo executivo extra judicial,
ressalvada a cobranga direta, mediante retengao ou compensagao de creditos, sempre que posslvel.

XI- CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- Foro.

As partes elegem o Foro da cidade de Seabra - BA, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas do presente Contrato e das testemunhas. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tres)
vias de igual teor e forma na presenga, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Seabra-BA, 3 de Maio de 2019

EDUARDO VILA V^DE DA PAIXAO
Contratahte.— ^
Testemunha

PARECER JURIDICO

Em analise ao presente contrato
constatei que o mesmo se encontra em
plena conformidade com os ditames
estabelecidos p^a lei 8666/93

Matheus Cotrim
AOvogadn

UAB/BA 38.042
Assessor Juridico
OAB

l /S p j j t lisQ O/l/^WELLIN )N TELES DO C
Contratado /

a
Testemunha

PUptlCACAO

Mos termos do art. 26 e paragrafo unico art. 61 da Lei
Federal n° 8.666/93 a PrefeitWra Municipal de Seabra-
BA publica o presente instoinnento em local
apropriado para que seja dadop fiel cumprimento
para produpao dos seus efeitp/ de direito.

Em: / /2019

V

Joao IverseTn Mu^diobf de Carvalho
Secretario Municipal^ievAdministra^ao




