
ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46,990-000

CNPJ 15.420.29410001-88 - Telefax: (075) t339-215O I 2L28

9aNTRATO DE PRESTAçÁO DE SERVIçO No (D9/2023P5'FMAS.

Ref... DtsPEÍr/sÁ DE LtCtÍAçÁO No 009/2023FMASD|.

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE
CELEBR,AM ENTRE SI O MUNICíPIO DE SOUTO
SOÁRES EÁ EMPRESA LIGIA ARAUJO WÉIRA.

I- CONrRÁIÁNIES: O FIINDO MUNICIPAL DE ÁSS'STÉ'VCIA SOCIAL DE SOUTO

SOÁRES, Pessoa Jurídica de Dieito Púbtico tntemo, com sede na Av. José Sampaio, no 08, Prédio,

Centro, inscito no CNPJ/MF sob o n.o 15.420.294/0001-88, doravante denominado CANTRATANTE

e a Empresa LIGIA ARAUJO WEIRA, inscrito no )NPJ sob o no 32.927.114/0001-78, com sede à

Praça Dr. Otto Atencar, s/n, Loja, centro, souto soares - BA, Cep: 46990-000. doravante

deiominada CONTRAÍADA, onde o CONTRATANTE, utilizando suas preffogativas legais, com base

no attigo 24, tnciso lt da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteiores, resolvem e

acord;m na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL.

1- REpRESENIANIES: Representa o CONTRATANTE a Senhora ÂNeete PEREIRA

GUSMAO, brasiteira, inscrita no'CPF - Cadastro de Pessoas Físicas soó o no 011'407-08í70 e
joúadora'do RG n" ô8.484.12+94 S9P-BA, residente e domicitiada na Travessa Dr. Otto Alencar, 20,

Centro.

til - DA AUTORTZAÇÃO DÁ D/SPENSA: O presente contrato é celebrado em deconência do

É.r""".o de Dispensa de Licitação no 009/2023FMASD|, que faz pafte integrante e complementar

deste Contrato, como se nele estivesse contido.

tV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas ctáusulas e condiçôes nele contidas,

pela Lei 8.66Ü93, e demais normas legais peftinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Obietivando a contratação de empresa esOeclatiza!1 em- seviços voltadg: P?r-a-? 
beleza da mulher' a

iiíem prestaaos na realizaçáo da 4" Noite Social da Mulher, no dia 09n3/2023, conforme ,hÍeresse

da Secretaia Municipal de Assistência Social, deste Município'

GúUSULA SEGUNDA - DA OBRIGAçÃO DAS PARTES

2.1 Atém das obrigações resultantes da obseNância da Lei 8.666t93, são obigações da

CONTRATADA:

I Comunicar imediatamente e por escito a Administração Municipal, através .da Fiscalização'

qi"tqr* anormatidade verificada, inctusive de ordem funcional, para que seiam adotadas as

providê ncias de regulaização necessán'as;
'1 

Atender com pro-ntidáo is rectamações por parte do recebedor dos produtos, obieto do presente

contrato.
ii Manter toaas as condições de habilitação exigidas na dispensa de lícitação:

2.2 - Além das obigaçôes resuttantes da observância da Lei 8.666n3, são obigações da

CONTRATANTE
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It Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as inegulaidades oÓservadas no

cu mprime nto deste Contrato.
lll Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e

quaisquer débitos de sua responsabilidade;
iV Aplicar as sanções administrativas contratuais peftinentes, em caso de inadimplemento.

âLAUSULA TERCÉIRA - FORMA DE EXECUçAO DOS SERy,çOS

3.1 A contratada fomecerá os mateiais definidos pela contratante, compreendendo no fomecimento,

que oiginou no Processo de Dispensa de Licitação n" 009/2023FMASD|, vinculado a este contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIçOES DE PAGAMENÍO

4.1. O vator global do seyiço ora contratado é de R$ 3.000,@ (Trés mil reais), valor este fixo e

irreajustável, relativo aos itens consÍantes da proposta do licitante:

4.2. No vator pactuado estão ,nclusos Íodos os tibutos e, ou encargos sociais, resultantes da

operaçáo adjudicatóia concluída, inclusive despesas com frctes e outros'

4.g. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva atestação dos seÚores

,orpei"ríes sobre a exe1ução dos servÇos a cada mês vencido, mediante apresentação da

re spe ctiv a Nota F i scal.

4.4 - A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente

com o mesmo número de inscição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das

propostas de preços, bem como da Nota de Empenho;

4.5 - Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para coneção, o prazo para pagamento passará a

fluir após a sua reapresentação.

4.6. O pagamento só será efetuado apÓs a comprovação peto contrato de que se encontra em dia

com suas-obrigações para com o sistema de seguidade sociat, mediante apresentação das Ceftidões

iegativas de-Dêbito'para com as Fazendas Éederal, Estaduat e Municipal, para com o FGIS 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, fixo e ineaiustável'

5.2 - Fica ressalvada a possibilidade de atteração dos preços, caso ocona 
-o-desequilíbio 

econômico

iiianceiro do Contrato, conforme dlsposfo no Art. 65, alínea'd" da Lei 8'666n3'

CLÁUSULA SÉXTA - DO PRAZO

ô.1. O prazo do contrato será até os/05/2023, podendo ser pronogado. mediante 
-a.cordo 

entre as

ii4tri E nos termos da Lei 8.666/93, observando o quanto estabelecido no aft. 24, lV, da Lei no

8.666R3.

CLAUSULA SÉTIMA - RECURSO ORçAMÉNTÁRIO:
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7.7. As despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato coÍrerão a cargo da

se g u i nte dot aç ã o orçame ntári a :

Itnidade Orçamentária: 02.06.01 - Secretaria Municipal de Açáo Social.
Projeto/Atividade: 2087 - Manutenção das Ações da Secretaia Municipal de Ação Social.

Etemento de Despesa: 3390.39 - Outros Seruços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Fonte: 1500

8 - CLAUSULA OITAVA. DAS PENALIDADES:

8., - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666193, fica estipulado o percentual de 0,576 (meio por cento)

sobre o valor inadimplido, a tituto de multa de mora, por dia de atraso iniustificado no fornecimento do

objeto deste pregão, até o timite de ltrÁ (dez por centQ do valor empenhado'

g.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumpimento de qualquer

das condições avençadas, a contratada ficará suieita âs segurnÍes pe nalidades nos lermos do aft. 87

da Lei n. 8.66ü93:

I - advertência;
tl - mutta de 10% (dez Por cento) do valor do contrato'
/// - suspensá o' temporâia de paúicipar de ticitação e impedimento de contratar com a

Administração por prazo não supeior a 2 (dois) anos e'

lV - declaràçãó de'inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração P(tblica.

8.g. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixat

iã 
"iir"gu, 

o, apresentar documentação fatsa exigida para o ceftame, enseiar o retardamento da

éírirçàio a, se| obieto, não mantier a propost?, fa.lhar ou fraudar na execução do contrato,

io*iàiàr-", de modô inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a

iniíi, istaaos, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem preiuízo das

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais'

8.4. As penatidades somente poderão ser relevadas_ ou atenuadas pela autoidade competente

áiiiirrio|,ç-à pincípio da proporcionatidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos

,ãài" 
"-io*p.rados, 

desde qie formuladas por escritg e no prazo máximg de_5 (ginco) dias úteis

Ji Orn 
"*'que 

for oiiciada a pretensão da Administração no sentido da aplicaçáo da pena'

8.5 - As multas de que trata este capítuto, deveráo ser recolhidas pelas adiudicatáias em conta

ií*"Áii em àgcncia' nancária- ieviaàmenie credenciada pelo município n.o prazo máximo de 05

iáiníoi-u iontaí da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada iudicialmente.

8.6-Ásmultasdequetrataestecapítuto,serãodescontadasdopagamentoeventua.lmentedevido
iàta e,àministração'ou na impissioiioaoá de ser feito o desconto, recothida pela adiudicatária em
'ráirt" ioiàit" àm agência úráára a"iiarmente credenciada pelo munictpio no prazo máximo de 05

tiinioi à^" " 
contaída notificação, ou quando for o caso, cobrado iudicialmente.

CLAUSULA NONA. DÁ RESC'SÁO CONTRATUAL

9.1 - A rescisão contratual poderá ser deteminada por ato unitaterat e escrito da Administração, nos

í'i"o" 
"nrr"r"dos 

nos incisos l, X1 e XVl do aft. 7g da Lei Federal no 8.666/93:
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SOUrO SOÁRES-8A, 08 Março de 2023-

GUS o RAUJO VIEIRA

Secretária de AssisÍência Socia, CN PJ : 32.927.1 1 4/0001'7 I
ContratadaContratante

Testemunhas:

c :e à- Itta

CLÁUSULA DÉCIMA. DA PUBLICAçÁO

10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua asstnatura, o CONTRATANTE providenciará a

publicaçáo de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.

}LÁUSULA DÉCIMA PRIÍITEIRA. DA VIGÊNCIA

11 .1 . O presente Contrato vigorará do dia 08/03/2023 a 0Ü05t'2023'

CLAUSULA DÉCITIIA SEGUNDA- DA FISCALIZAçÃO DO CONTRATO:

O fomecimento deste contrato será ftscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF

de n.o 035.303.545i97, poftador da Matricuta de n.o 571, para exercer as atribuiç_ões de Gestor de

Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipat, conforme Decreto Municipal de n.o 172, de

26 de agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diáio oficial do Município.

CLAUS'ILA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

12.1. Fica eteito o Foro desta cOmarca para diimir questões oiundas deste contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o prcsente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as

qiais toram lida e assinadas pelas paftes contratantes, na presença de duas testemunhas.

ANG
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quãÍta-feir4 8 de março de2023 | Ano VIII - Edição n" 01031 lCademo I

Proc..!o de Dispen$ ds LlcitaÉo n'009f2023F ASO|
ConlÍltlnts: Fundo Municipal de A8sistânciâ Social do Souto Soarss - Eslâdo da Bahia.

Oblato: Contrataçáo ds empnêaa espgciallzâda €m soMços voltados rara a bElsza da mulh6r, a sarem
pre;tados na rs€lização ds 4'Noite Social da Mulher, no dla 09/03f2023, conÍoÍme intêrÊss€ da secretariã
Municipal de Assistôncia Socjal, d6sta Muni€Ípio.
Contrrtada: LIGIA AR^UJO VlElRA, inscÍito no CNPJ sob o nc 32.927.1'liUm01-78, com 8ôd6 à Praça Dr.

O[o Alencar, S/n, Loj8, C€nuo, Souto Soaros - BÀ Cep: 46990-000.
valor Homologado: R$ 3.000,00 OÉs mil rsais).
Etnbatlmsnto Lêgâl:&t. 24, inciso ll, da Lei n.o 8.6ô6y'93 e §uas posteriore§ alterâções.
HomologaçãoJRatlfi caçao: 06/032023.

ESTADO OA BAHIA

FUNDO MUNICIPAT DE A§SISTÊí{CIA SOCIAL DE SOUTO SOARES

Av, José Sampalo, ne 08, Prédlo, CentÍo, Souto Soares- Bahia, CEP 46.99(HPO

CÍ{PJ 15.420,29410001{8 - TeleÍâr: (0751 1319-2150 I 2L2A

EXTRATO DE DISPENSA DE LIC]TAçÁO

EXTRATO DE CONÍRATO
FUNDO UINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/ F: í 5.,lil0r9í000í {8

Conblto N' Oogl2O23PSfliIAS - Prccôsso de Disponsa de LidtaÉo no 009/2023FMASD|.

Coítrrtant : Fundo Munldpal de Assl8tância Social de Souto Soares- Bahiâ.

Objrto: Contratação ds smpresa €§pecializada êm seívlços volÍEdc para a bdeza da mulher, a serem
póiados na realizaçáo da 4. NoitÊ Social ds Mulher, no diâ 09/03/2023, coníorme interêsss da SecretaÍia
Municipal de Assistênciâ Sociâ|, dests Município.
contritrd.: LIGIA ARAUJo vtElRÀ inscÍito no CNPJ sob o no 32.927.í 14y'000'l-78' com 8ôd6 â Praça Dr'

Otto AlencaÍ, S/n, Loj8, Canfo, Soub Soares - BA, C€p: 4699G000.
valoÍ Globrl: R$ 3.000,00 (Írês mil r6âis).
Embaa.mrnto L.g.l: AIL 24, inciso ll, da Lei n.o 8.66ô/93 ê suas po§t6ÍioÍê8 alleraÉ€8.
Dot!Éo: UnldâdtOrçrmontáÍla: 02'06'0í - SocÍêtaÍt. [unlc]pãl do Âçao 8oêlâ1.

ProjeÍcúAtMdade: 208, - Manutenção das AÉes da S6crotarla Municipal de A9áo sodal.
Elem6nio de Despê64: 3390.39 - Oufos Sêrviços de Tarcêiro6 - Pq§soa Jurldba.
Font6: 1500
Pr.zo dr VlgÉnci.: 0UO3/,2O23 dOBnSf2O23.

Elto do@monto foi úshado digitâlmonta por SERÂSA E-xp€íiân
ABCT í 8AAFAB24442355DsCCB5A8MA6B

Diório Oficiol do Itr

Prefeitura de Souto Soares
Conbato

Rua Eutacio Moira Viana I o I C€ntro I Sarto SoâÍos€a


