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j* ESTADO DA BAHIA
9 Prefeitura Municipal de Seabra

Contrato a° 0319-2021
D1SPENSA/INEX1GIBI1DADE02200-2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO

O Município de Seabra Estado da Bahia, pessoa jurkfica de direito público, com sedeà Praça Benjamin Constant, 18, inscrito
no CNPJ sob o n# 13.922.604/0001-37, neste ato representado peto(a} seu(ua) Prefeito, oja) Sr.(a) FABK) MBMMDA DE
OLIVEIRA brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n* 944.951,735-53 e cédula de identidade n° 09005109-27, residente e
domiciliado oo(a} Rua Adelina Dommgas de Jesus, N* 445, Lago Sui, Seabra-BA, CEP 46900-000, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa ACADEMIA DO AUTISMO LTDA, inscritoja) no CNPJ sob n° 30.807.742/0001-94, iocafeado(a)
no(a) R Mario Tbeoptwlo Guerra. 04, NOVA SAO PEDRO, Sào Pedro da Aideia-RJ, representado(a) pelo{a) $r.(a.) FABK)
COELHO DA CONCEIÇÃO, CPF:01303261006, RG: , residente9domiciliado no(a) RUA UM, N*150, IOTE Of
NOVA SÂO PEDRO, SÃO PEDRO DA ALOEiA-RJ, aqui denominado CONTRATADO, com base nas disposições da Lei
Federas 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883,-94, resolvem celebrar o presente Contrato de Presteçâo de

^ Serviços, mediante dáusoias e condições seguintes m

Fundamentação Legal:

Dispensa de Licitação, para prestação de serviço, destinado ao atendimento das finalidades precipoas da administração, nos
termos do inciso II cto art. 24 da Lei 8.666/93.

I-CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO.

O presente contrato tem por objetivo aquisiçãode um curso online de Terapia A8A, voltado para que os educadores possam/í#1

entender o autismoe assim realizar um trabalho ma» apropriado juntodos alunos autistas.

WmmiI!-CLÁUSULA SEGUNDA-DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES.
2.1 Atem das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

I Entregar o produto ofertado;
II Comunicar 'tmediaiamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade

verificada, inclusive de ordem funcionai, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
III Atender com prontidãoas reclamações por parte do recebedor dm produtos, objeto do presentecontato;
IV Manter todas as condiçõesde habilitação exigidas na presente licitação.
22 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93,são obrigações da CONTRATANTE:

ICumprirtodwos compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
f Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas rtóoumprimeotodtwte

Contrato,
III NoWcar a CONTRATADA por escrito e own antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua

responsabilidade;
IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de fnactimptemento.

I'.. ::

.

::? =.

O

r

III-CLÁUSULA TERCEIRA-FORMA DE FORNECIMENTO DE OBJETO.
3.1.0s produtos objeto deste licitação, deverão ser entregues mediante apresentação da requisição de compra, emitida pela
Setor de Compras, ou por um dos representantes/gestores doe Fundos Municipais vinculados à Prefeitura, conforme o caso.

IV-CLÁUSULA QUARTA-DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
4.1. 0 valor global do fornecimento, ora contratadoé de 597,00 (Quinhentos e noventa e sete reate), feroe irrepjustevei,

relativo aos itens constante do anexo deste instrumento.
4,2. No valor pactuadoestão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operaçãoadjudicatória

concluída, inclusive despesas com fretes e outros.
4 .3 - 0 pagamentoserâ efetuado em até »5 (trinta) dias, a conter da eletiva entrega dos materiais deste contrato, mediante

apresentação da respectiva Nrta Fiscal, a ser creditado : 597,00, creditando-se na.
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4.4 - A Nota Fiscai/Fatura, deverá ser emitida peia licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com omesmonúmero

de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos dehabilitação e das propostas dapreços,bem comodaNotade
Empenho:

4.5 - Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua
reapresentação;

4.?,Opagamento só será efetuado após a comprovaçãopelo contrato de que se encontra em dia com suasobrigações
para com o sistema de seguridade social,mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito Federal e comoFGTS.

V- CLÁUSULA QUINTA-DO PREÇO E DO REAJUSTE.
5.1 - Os preços deverão ser expressos emreais e de conformidade com a proposta do contratado,fixo e irreajustável
5.2 -Fica ressalvada apossibilidade de alteraçãodos preços,caso ooorra o desequilíbrio

VI-CLÁUSULA SEXTA-RECURSO ORÇAMENTÁRK).

As despesas decorrentes daexecução «to objeto da presente licitação correrãoa cargo das seguintes dotações orçamentârias:

05.05 -UNIDADE DE EDUCAÇÃO
2023 - GESTÃO DO ENSINOESPECIAL
3390 39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
1 - Educação 25%

Unidade orçamentaria 1;
Projeto atividade 1:
C!a$siflcaeáo económica 1:
Fonte de Recurso 1:r\

Vil-CLÁUSULA SÉTIMA- DAS PENALIDADES.
7.1 -Nos termí»do art.Ô6daLdn.6.666/93, flcaesbpJadoo percentotf cte 0^%(metoporcento)«*reo valor

madimdldo a titulo de mufia de mexa, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato,eté oMts(te
10%(dez por cento) do vator empenhado

7,2.Emcaso de inexecuçãototal ou parcialdo pactuado,emrazãodo descumprfmenfo de <
avençada a contratada ficará sujeita às seguintes penaWades nos termos do art 87 da lan,

! -advertência;
II - multa de10% {dez por cento) do valor do contrato,
III - suspensão temporária de participar de licitação e impedimento (te contratar com a Administraçãopor prazonão

superior a 2 (dois) anos e,
IV - declaraçãode inteoneidade para heitar ou contratar com a AdministraçãoPública.

7,3 Quem cofî cxaKte cterrtro do Dfazodte validade da sua proposta* não celebrar o contrato, deixar d
a|»eswtird̂ «Wwrt^|o:l8tea:ie3egW8-pê»ab o retardamento da execuçãodeseuobj
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-sedemodo Wdôneo ou corrateffraude
de liáter e contratar com a União,Estados, Distrito Federa!ouMunícipios pelo prazo de até 5|ctoco) anos, semprejuízo das
multasprevistas^7.4.As penalidades somente poderão ser relevadas ouatenuadas pela autoridade competente aplicando-se oPrincípio da
Proporciona,:dade, em razão de circunstâncias fundamentados em tatos reais e comprovados,desde que formuladas por
escritoena prestorrtómode§fetec©)teúteisda«tela emqueforoMadaM«pretensãodaÁiriÉitóapBito«iÍtlo<te
aplicação da pena*

7.5 - As multas de que traía este capitulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência
bancária devidamente credenciada pelo munidpio no prazo máximo de 05(cinco) a contar da datada notificação,ouquando
í

_
»ií:- íJíUMí*:- •• rt T,4B nft rrln f.nlf.iitiliM) fjiilt tfitor 0 casor coDraaa juacjaimerHe,

7.6 - Asmuitosdeque trataesto c^ftulo, serãodescontadas do pagamento eventualmente devido pela Administraçãoou
na rmftossibilidade de ser feito odesconto,recolhida peto adjutflcatària em contecarentem agência bancária devidamente
credenciada pelo município no prazomáximo de 05pico)dm a contar da notificação,o«quando forocaso,cobrado
judiciatmente.

VIII-CLÁUSULA OÍTAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL.
8.1-A rescisão contratual poderá ser determinada por aio unilateral e escrito da Administração,nos casos enumerados nos

incisosI,XII e XVII «to art. 78 da Lei Federal n°8.686/93;
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IX-CLÁUSULA NONA - DA PUBUCAÇÁO.

9.1. Dentro do prazo legai, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação «te resumo deste
Contrato na imprensa oficial do município.

X-CLÁUSULA DÉCIMA- DA VIGÊNCIA.

Opresente Contraio vigorará do dia 23/09/2021 até 30/09/2021,
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XI-CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- FORO.

As partes elegem o Foro da ctdade de Seabra - BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mass privilegiado que seja, pare
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) was de igual teor e forma na presença,
que subscrevem depois de lido e achado conforme.

,, 23 de Setembro de 2021

FABK)MIRANDA DE OUVÉIRA
Contratante 1
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PUBLICAÇÃO

Nos termos do art. 26 e parágrafo único
art. 61 da Lei Federal n°8.666/93 a
Prefeitura Municipal de Seabra-BA
publica o presente instrumento em local
apropriado paxa que seja dado o fiel
cumprimento para produção dos seus
efeitos de direito.

PARECER JURÍDICO

Em análise ao presente contrato
constatei que o mesmo se encontra em
plena conformidade cora os ditames
estabelecidos pela lei 8666/93
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Assessôflurídico
OAB Ivan Sá Teles Conceição

Secretário Municipal de Administração
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