
ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO OE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahie, CEP 46.990-000

CNPJ 30.607.3811OOO1-32 -Telefax: (075) 3339-2150/ 2128

âoNTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS No 026/2023P5-FME

Ref..' DíSPEIVSÁ DÉ LICITAçÃO N' 023/2023FMÉD|

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE
CELEBRAM ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL
DÉ EDUCAçÁO DE SOUTO SOARES E Á SR'
REGIANE MARIA DOS SÁ'ITOS.

t- CONIRAIÁNIES: O FUNDO M|JN|CIPAL DE EDUCAçAO DE SOUIO SOÁRES, Pessoa

Jurídica de Direito Púbtico tntemo, com sede na Av. José Sampaio, no 08, Prédio, Centro, inscito no
)NPJ/MF sob o n." 30.607.381/0001-32, doravante denominado 9oNTRATANTE e a senhora

REG/,ANÉ MAR/,A DOS SÁilrOS, inscrita no cPF - Cadastro de Pessoa Física sob o no

033.965.77*82 e RG no 362673007 SSP-BA, residente e domiciliada à Rua Planalto, 10, Centro,

SouÍo Soares - BA, CEP: 46.990-000.

II . REPRESENIANIES: REPTESENÍA O CONTRATANIE A SÉ ZAIR,A BARBOSA DE SOUTA
ANDRADE, brasiteira, poiadora do RG no 07.584.888-07 SSP-BA SSP/84 e CPF no 001.319.99í16,
residente e domicitiada na Rua Glóia Sampaio, no 64, Centro, nesta Cidade'

ilt - DA AUTORTZAçÃO DA DTSPENSA: O presente contrato é celebrado em deconência do
processo Administrativo no 0232023, que faz pafte integrante e complementar deste Contrato, como

se nele esÍlVesse contido.

tV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas,
pela Lei 8.66ü93, e demais normas legais pedinentes.

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

1.1 Objetivo a prestação de serulços referente a refoma de estofamento em bancos de ônibus

escolaies, peftencentes à frota do transpofte escolar do município de Souto Soares, de interesse da

Secretaia Municipal de Educação, deste Município.

CLAUSULA SEGUNDA- DA OBRIGAçÁO DAS PÁR7ES

2.1 Atém das obigaçôes resultantes da observância da Lei 8.666193, são obigações da

CONTRATADA:

t Prestar os servlços objeto deste contrato, obseruado as normas e exigências constantes na

Dlspensa de Licitação no lXnonFMEDl a ele vinculado:
ll Óomunicar imecliatamente e por escito a Administração Municipal, através da Fiscalização,
quatquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que seiam adotadas as
providências de regul aização necessárãs;'tlt 

Atender com prõntidão as reclamações por pafte do recebedor dos servços, obieto do presente

contrato.
tV Manter todas as condr'ções de habilitação exigidas na dispensa de licitação:

2.2 - Além das obigações resu/Íanles da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da

CONTRATANTE

t Cumpir todos os compromissos financeiros assurndos com a CONTRATADA;
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ll Notificar, formal e tempestivamente, a })NTRATADA sobre as inegularidades observadas no

c u m prime nto de ste Co ntrato.
ii rtoiinru, a CONTRAiÃDA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e

quaisquer débitos de sua responsabilidade;

ivÀiiiá, áí,rnçoe" aomíi["írativas contiatuais peftinentes, em caso de inadimplemento.

CLAUSULA TERCEIRA. FORMA DE EXECUçAO DOS SERY'çOS

S.TAcontratadaexecutaráosseíviçosdefinidospelacontratantenos,ocais,compreendendona
prestação de serv,ços qrr?'iiino"íZ ;'"*;;"'d; Dispensa de Licitação no 023/2023FMED|'

vinculado a este contrato.

CLAUSI.'LA QUARTA. DO VALOR E CONDIçOÉS DE PAGAMENTO

4.1. os vatores g/oáa,s dos seÍyiços ora contrata.dos são de R$ 7.339,00 (sete mil' trezentos e

trinta e nove reais), 
"endo 

o-ràioÜelativo aos itens constante da proposta do licitante, conforme

planilha abaixo:

4.2. No valor pactuado esÍão rnclusos Íodos os tibutos e' ou encargos sociais' resultantes da

;;;;çã"';;ir;i;;i;i" conctuída, inctusive despesas com rretes e outros'

4.3.opagamentoseráefetuadoematé30(trinta)di?s,acontaldaefetivaatestaçãodossetores
competentes sobrc a ,,""ííáá;;";;;ç* 

''cada 
mês vencido' mediante apresentação da

respectiva Nota Fiscal.

4.4 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela licita.nte vencedora/contratada' obigatoiamente

com o mesmo número de ;;;;ç;;'r; ci;íàiresentaao nos documentos de habititação e das

propostas de preços, bem como da Nota cle Empenno:

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

flui após a sua reaqresentação'

4.6. O pagamento só será efetuado apÓs a comprova.ção p.elo con'trat9 1"--1'-:-::^9:*ntra 
em dia

com suas obigações para **íí"t ãiaá segiriaaa-e social, mediante apresentação das cettidões

Neoativas de Débtto prr, íoiii'íir"iãasíeoerat, Estaãual e Municipat, para com o FGIS e

CeítiAao Negativa de Debitos Trabalhistas'

5 - DO PREçO É DO REAJUSTE:

5.1 - Os preços deverão ser expressos em reais' fixos e ineaiustáveis'

5.2 - Fica ressalvada a possibitidade de atteração 
-dos 

preços' c?s9 o.cPIl^o*sequilíbrio econômico

íir-"niiiÃ dãConírato, óonriàààíipà"to no Ãr1' 65' aiínea "d" da Lei8 666/e3'

2

VL. TOTALVL. UNIT.UNDQrvroDESITEM
R$ 7.339.00R$ 179,00Und41

óNrBUs EscoLÁREs , PERTENâENÍE' À FRorA Do

A'SPORTE ESCOLá R OO MUNICIPIO DE SOUTO SOARES'

BÁNCOS DEMENTO EMDE ÉSTOFAsenvtço oe REFORMA

TRA
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CLAUSULA SEXÍA. DO PRAZO

6.l.oprazodocontratoseráaté31/05/2023,podendoserprorrogadomedianteacordoentreas
patÍes e nos termos a, bi A.AéA6,i, observaido o quanto estabetecido no a,7. 24, ll, da Lei no

CLÁUSUI/ SÉTIMA. RECURSO ORçAMENTÁRIO :

7.1. As despesas deconentes da execução do obieto do presente contrato conerão a cargo da

seg u i nte dotaç ão orç amentária :

UNIDADE ORçAMENTÁRIA:
Ü ;;í;à;ô;;;áiiiiria: oz.ot' o2 - F undo Municipat de-Educação'

proieto/ Atividade: 2062 - ur,iit"niçàoir9 Açõés do Fundo Municipal de-Educação'.

7É;:;rG'.;;D;JpÃã ss.ó0.áã. óó'.oo lõrt*t servços de rerceiros - Pessoa Física

Fonte: 1500

8 . CLAUSULA OITAVA. DAS PENALIDADES:

g.í _ Nos teímos do aft. g6 da Lei n. g.666n3, frca estiputado o percentuat de 0,5/o (meio por cento)

sobre o vator inadimptido, , ii;;';; ;;k; ã"' *olr, pór lii oe atraso iniustificado no tomecimento do

;bt;i" d";i; ;;;;à;:;íe'o tiii"-i" 10% (dez Por cento) do vator empenhado'

S,2.Emcasodeinexecuçãototalouparcialdopactua.do,emrazãododescumpimentodequalquer
das condições avençadas, ,;;rtr"trã; i;àÀ tfu"itu às seguintes penatidades nos termos do aft' 87

da Lei n. 8.66Ü93:

I - adveftência;
tt - muita de t0% ldez por cento) do valor do contrato'

,t _ suspensão ,"^poriiá"-ir-íàÃWpái a" ficiíação e impedimento de contratar com a

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

lv _ declaração oe iniaoneíiaáá'iárá tirir', ou óontratar com a Administração Pública-

8.3. Quem convocada dentro do prazo de ualjdade.d.a.sua proposta''1t::!"::1':-:ontrato' deixar

de entregar ou apresentar io"í,ã"Ãàçào falsa exigida-paia ó celtam.e, enseiar o.retardamento da

execucão de seu obieto, ;á;";;;;;;;- "-i*po"íg, 
fathar ou fraudar na execução do contrato,

z;';;;;;r"r; ;;;;ã; ;;d;;;"'ôí làÃ"t",'ir"ide fiscat, ncará impedida de ticitar e contratar com a

i;;:,{;,";;i;ã;;';;t'iÃ; ;;à;^;;,-ur,,iipio" peto.prazo de até'í (cinco) anos' sem preiuízo das

;;í;;;;;;ã*àm eaitat e io contrato e das demais.cominacões tesais'

8.1. As penatidao"" 
"o*",á"iiaãiái..;!;,;;rcy1y.-ou 

àbnuaias peta autoidade competente

aplicando-se o pincípio oa iroporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos

reais e comprovados, descte que formutadas por escito i no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis

da data em que for oficiadaz'irái*"aà àa Actministração no sentido da aplícação da pena'

g.5 - Ás multas de que trata este capítulo, deverão .ser recolhidas pelas adiudicatáias em conta

corrente em agência orniài"-ãária{ràit" credenciaia pelo municipio.n.o pr?zo máximo de 05

i;;;;;) , iànüJa oata aríitiriiãçao, ou quando ror o caso' cobrada iudiciatmente'

8.6 - As multas de que trata este capitulo' serão descontadas do pagamento eventualmente devido

peta Administração ou na i^;;ãrií;;à; ãá ier teito o desconto, iecothida pela adiudicatáia em
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conta coffente em agência bancáia devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05
(cinco) dias a contar da notificação, ou quando íor o caso, cobrado iudicialmente.

CLÁUSULA NONA. DA RESC'SÁO CONTRATIIAL

9,7 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos

casos enumerados nos,Írcisos l, Xll e XVll do aft.78 da Lei Federal no 8.666t93;

CLAUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAçÃO

70.1. Dentro do prazo legat, contado de sua ass,hatura, o CONTRATANTE providenciará a

pubticação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do municÍpio.

1LÁU,ULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA WGÊNCIA

11.1. O presente Contrato vigorará do dia 22/03/2023 a 31/0il2023.

CLAIJSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO FORO

12.1. Fica eteito 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 tida e assinadas petas parÍes contratantes, na presença de duas testemunhas.

SouÍo Soares-8A , 22 de Março de 2023'

l-
ZAIRA BARB É SOUZA ANDRADE RE RIA DOS SA,VToS

Secretária de Edu
Contratante

Testemunhas:

ção CPF: 033.965.77*82
Contratada

íq :O\o .Gu .Gys -o1)
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quinta-feira, 23 de março de 2023 | Ano YItr - Edição n'01041 | Cademo I

Proce$o ds Dlspensa de Llcltação no 023/2023FMEDl
Contratanto: Fundo Municipal de EducaÉo de Souto Soares - Estado da Bahia.

Obreto: Prestação d€ serviços ref€rente a reÍorma de estofamênto em ban@s de ônibus

escolares, peÍtencentês à frota do transporlê escolar do município dê Souto Soar6s' de

intsressô da SecÍêtaÍia Municipal ds Educâção, doste Município.
Proponontâ Homologado: REGI,ANE MARIA DOS SANTOS, inscritâ no cPF - cadastÍo
de Êessoa FÍsica sob o n" 033.965.77542 ê RG no 362673007 SSP-BA, residentê e

domiciliada à Rua Planalto. 10, Centro, Souto Soarês - BA, CEP: 46.990{00.
ValoÍ Homologado: Ri 7.339,00 (Sêto mll, tÍêz.nto3 3 trlnta . nov. r3ais).
Embasamento Legal: Art.24, inciso l, dâ Lsi n.o 8.666/93 o sua§ posteriores altsraçõ€s-
Homo logação/R8tifrâçâot 22 03 n023.

ESTADO DA BAHIA

FUt{OO MUNTCIPAL DE EDUCAçÃO DE sOUÍO SOAR€s

Ây. ,losé Sanpalo, na 08, cênt o, souto soarrs - 8ãhlr, cEP a6.gl9Gqx,

cÍ{PJ 30.6o7.:ttvmol-32 - T.leÍa* 10751 333}2150 I 2l2a

EXTRATO DE OISPENSA DE LICITAçÃO

EXTRATO DE CONTRATO
FUNDO IUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUTO SOARES

Ci{PJ,HF: 30.607.38 1/0001 32

Contralo N' 026/2O23PS-FME - Procêsso d6 Oispensa de Licitâção no 023/2023FMED|

Contratanle: Fundo Municipal de Educagáo de Souto Soarês- Bahiâ.
Objsto: PrsstaÉo de serviços reÍerente a reforma de estoÍamento em bancos dê ônibus

esóhrss, pertáncentes à frotra do transpoÍle sscolar do município do Souto Soares, do

int€re-sse da Secrêtaria Municipal da EducaÉo, dêsto MunicÍpio.
Contratado: REGIANE MARIÂ DOS SANTOS, inscÍita no CPF - Cadastro de Pessoa

FÍsica sob o no 033.965.775{2 e RG no 362673007 SSP-BA, residentê ê domiciliada à Rua

Planalto. 10. Centro, Souto Soares - BA, CEP: 46.990-000.
Valor Globâl: R$ 7.339,00 (Sete mil, trozentos e trinta s nove reais).
Embasamônto Lege|; M.24, inciso l, da Lsi n.o 8.666/93 ê sues posteriores alteraÉ€s.
UNIDAI)E ORçAiIENTÁRlA:
Unidade Orçamôntária: 02.04.02 - Fundo Municipal dê EducaÉo.
Poeto/ Atividado: 2062 - Manutençáo das Açõês do Fundo Municipal dê-Educação.

Elomênto dê Dsspesa: 33.90.36.00.00 - Outros Serviços dê Terceiros - Pessoa FÍsica.

Fonte: 1500
Prazo de vlgáncia: 2210312023 a 31 10512023.
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