
ESTADO DA BAHIA

FUNDo MUNrcrpAt oE AsstsrÊtrtcn socnl DE souro soAREs
Av. José Sampaio, ne 08, Prédio, centro, Souto soares - Bahia, CEP 46'990-000

CNPJ 15.420.294|OOO1-88 - Telefax: {075} 3339-2150 I 2L28

INSÍRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAÍ,
EilTRE S' O MUNICíPIO DE SOUTO SOÁRES E Á
EMPRESA S'STEN'A ASSESSOR'Á E
PRESTAçÀO DE SERWçOS EIRELI.

I. COIVIRÁIANIES: O FIINDO I|UNICIPAL DE ASS'STÉ'VC'A SOCIAL DE SOUTO SOÁRES,

Pessoa Jurídica de Direito Púbtico lntemo, com sede na Av. José Sampaio, no 08, Prédio, Centro, inscrito

no cNPJ/tllF sob o n.o 15.420.294/0001-88, doravante denominado ooNTRATANTE e a empresa

STSTEMA ASSESSOR A E PRESTAçÃO DE SERyIçOS ElRELt, inscrrta no CNPJ n" 40.496.490/0001-

83, com sede na Rua Dr Aloisio Borges, 300, BaiÍo Santa Rita, AmaryosalBA, CEP: 45.30G000'

tt- RE1RESENTANTEST Represenfa o CONTRATANTE a Senhora ÂNGELA PEREIRA GUSIilÁO,

brasileira, inscrita no CPF - Cadastro de Pessoas Físrbas sob o no 011.407.08170 e poftadora do RG n"

08.4A4.124-94 SSP-8Á, rcsidente e domicitiada na Travessa Dr. Otto Alencar, 20, Centro, nesta Cidade e

a ?)NTRATADA o Sto JATLTON FERNANDES CHAGAS, bmsileiro, inscrito no cPF: 995.766.35*00 e
poiador da CNH no 03014540385, residente e domiciliado na Rua Dr Aloisio Boryes, 300, Bairro Santa

Rita, Amargosa/BA, CEP: 45.300000.

llt - DA AUTORIZAçÁ1 DA DISqENSA: o presênte Contrato é celebrado em deconência do Processo de

Dispensa de Licitaçáo no O2O|2O22FMASDI, que faz pafte integrante e complementar deste Contrato,

como se nele estivesse conÍrdo.

tV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contnto é regido pelas cláusulas ê condiÇões nele contidas, pela

Lei 8.666/93, e demais normas legais peiinentes.

CLÁUSULA PRIIüEIRA. DO OBJETO

1.1 Objetivando a contratação de empresa para Preygç?o lP sêNiços para elaboração de Diagnostico

Sociotenitoiat do Sisfema unico de A;sisténcla Social do Municlpio dê Soufo SoareszBÁ, através de

coteta de dados, apresentando o peiil socioeconômico das famílias e o mapeamento das srtuaçÚes de

vutnerabilídade e risco súial no município na sua área de abrangência, definindo suas mêÍas, estratégias

e aÇões para o apimoramento e etetivação dos se/yi9os socloassisÍenc/ais no município, conforme

lnteiesse da Secretaia Municipat de Assistência Soc,ar, deste MunicÍpio'

CúUSULA SEGUNDA - DA OBRIGAçÃO DAS PARTES

2.1 Alén das obigações resultantes da observáncia da Lei 8.666n3, são obigações da ooNTRATADA:

t Comunicar imediatamente e por escito a Administraçáo Municipal, através da .Fiscalização, 
qualquer

anormalidade vetificada, inclisive de odem funçional, para que seiam adotadas as providências de

reg u I arização nece ss á ri a s;
lÀtendei com prontidão as reclamaçôes por parte do recebedor dos produtos, obieto do presente

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

2,2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666n3, são obigaçóes da

CONTRATANTE

t Cumpirtodos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA:
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ll Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA soÔre as i egulaidades observadas no

cumpimento deste Contrcto.
t Notificar a CONTRATADA por escito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer

débitos de sua responsabilidade:
M Apticar as sanções administrativas contratuais peftinerÍes, em caso de inadimplemento'

CLÀUSUIA TERCEIR,A. FOR'TA DE ilECUçÃO DOS SERWçOS

g.1 A contratada irá prestar os seviços no período dos mesês de setembro a novembro do conente ano,

conforme cronograma de execução anexo.

CLÁUSULA QIIARTA . DO VALOR E CONDIçOES DE PAGAMENTO

1.1. O vator gtobat do seyiço ora contratado é de R$ 17.160,N (dezessete mil, ceírÍo e sossenÍa reaiq,
pago em duas parcelas iguais de R$8.580,00 (oito mil, quinhentos e oitenta reais) a serem pagas nos

meies de outubro e dezembro, valor este frxo e ineajustável, relativo aos itens constantes da prcposta do

licitante:

4.2. No valor pactuado estão lnclosos Íodos os tibutos e, ou encargos sociâis, resultantes da operação

adjudicatóia concluída, inclusive despêsas com fretes ê outros.

1.3. O pagamento será efetuado em até 30 (tinta) dias, a contar da efetiva atestação dos sefores

compegníes sobre a execução dos servÍços a cada mês vêncido, mediante apresentaçáo da respectiva

Nota Fiscal.

l.l - A Nota FiscalFatura, deverá ser emitida peta licitante vencedora/contratada, obigatoriamente com o

mesmo número de inscição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e dâs proposfas de

preços, bem como da Nota de Emqenho:

1.5 - Em caso de devolução da Nota FiscalFatura para coneção, o prazo pan pagamento passará a íluir

após a sua reapresentação.

4.6. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontn em dia com

suas obilgaçóes parêt com o slsÍerna de seguidade sociat, mediante apresentação das Ceftidões

Negativai dé Débito para com as Fazendas Feãeral, Estadual e Municipal, para com o FGTS ê Cedidáo

Negativa de Débitos lraÔaltisÍas.

5 - DO PREçO E DO REAJUSTE:

5.1 - os preços deveráo ser express os em reais, fixo e ineaiustável'

5.2 - Fica ressalvada a possibitidade de atteraçáo dos preços, caso ocoÍa o desequillbio econômico

tinanceiÍo do Contrato, conforme disposto no A,t. 65, allnea "Ü da Lei 8 666Á3'

CLÁUSULA SüTA - DO PRAZO

6.1. O pnzo do contrato será até 01/12í2022, podendo ser pronogado mediante acotdo entre^_as paÍes e

nos teimos da Lei A.606/93, obse1nando o quanto estabelecido no aft. 24, lV, da Lei no 8.66 93.

clÁusu^ sÉTtMA - REc.JRso oRçAtt ENTARIo :

7.í. Ás despêsas deconentes da execução do obiêto do presente contrato correrão a cargo da seguinte

dotação otçamentáia:
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Unidade Orçamentária: 02.06.02 - Fundo Municipal de Ação Social.
Projeto/Atividade: 2098 - Manutenção das Ações de PSE - Proteção Especial
Pqeb/Atividade: 2039 - Manutenção das Ações de Proteção Socra/ 8ásica.
Etemento de Despesa: 3390.39 - Outros Serv,ços de lercelros - Pessoa Jurídica
Fonte: 29

S . CLÁUSULA OITAVA . DAS PENALIDADES:

8.í - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666t93, fica estipulado o percentual de 0,5?6 (mêio Por cento)
sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fomecimento do

objeto deste pregão, até o limite de ,096 (dez Por cento) do valor empenhado.

B.Z. Em caso de inexecução total ou parciat do pactuado, em razão do descumpimento de qualquer das

condições avençadas, a contratada ficará sujeita ás sêgu,/,tes pen alidades nos termos do art. 87 da Lei n.

8.666/93:

I - advertência;
ll - multa de ,oyo (dez por cento) do valor do contrato,
lll - suspensão tempórária de pa,licipar de licitação e impedimento de contmtar com a Administração
por prazo náo supeior a 2 (dois) anos e,'lV 

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública.

8,3- euem convocada dentro do prazo de vatidade da sua proposta, não cilebrar o contrato, deixar de

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o ceftame, enseiar o retardamento da execução

de sãu objeto, não mantiver a propôsta, fathar ou fraudar na execução do contrato, compoftar-se de modo

inidôneo ôu comete, fnude fiscàI, ficará impedida de licitar e contratar com a lJnião, Estados, Distrito

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

contrato e das demais cominaçôes legais.

g.1. As penatidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-

se o pincípio da Proporcionatidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos rcais e
comprovados, desde que formuladas por escito e no prazo máximo de 5 (cinco) dies útêis dâ data em

que for oficiada a pretensáo da Admínistração no sentido da aplicação da pena.

B.S - As muttas de que tÍata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adiudicatáias em conta conente

em agência bancáia devidamente credenciada peto município no prazo máximo de 05 (cinco) a contar da

data da notiticação, ou quando Íor o caso, cobrada iudicialmente.

g.6 - Ás multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente.devido pela

Administração ou ia impossibilidade de ser ferto o desconto, recolhida pela adiudicatáia em conta

conente e'm agência bancáia devidamente credenciada pelo município no pÊzo máximo de 05 (cinco)

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

CLAUSULA NONA. DA RESC'SÁO CONTRATUAL

g.1 - A rescisáo contratuat poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da AdminisÍração, ,os casos

ênumerados nos incisos l, Xll e XVll do aft. 78 da Lei Federal no 8-666/93;

àLÁUSULA DÉCIITA. DA PUBLICAçÃO

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

resumo desfe Contnto na imprensa oficial do município.
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SOUIO SOÁRES-BA, 01 de setembro de 2022.

Al nPM
A PEREIRA G
Secretáia Munic. de ÁssísÍét cia Socra,
Contratante

CPF, b6 a)<..55ç-t,Ll

CN PJ no 10.496.190/0001 -83
contratada ao-aíi'gryulr §

*tir. rri{thr. i *tíql
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àLÁUSULA OÉCME PP//HEIRA. DA VIGÊNCIA

11.1. O presente Contrcto vigorará do dia 01/09/2022 a 01/12.12022.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA FISCALITr'.çÁO DO CONTRATO:

O fomecimento deste contrato será fiscalizado peto sevidor Rodrigo Vieira Andnde, inscrito no CPF de n.o

035.303. í97, portador da Maticula de n.o 571, para exercer as atibuições de Gestgl de contntos
Administntivos ao poler Executivo Municipal, conforme Decrcto Municipal de n.o 172, de 26 de agosto de

2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário OÍicial do Município.

CLAI,ISUIJA DÉCI'TA TERCEIRA ' DO FORO

12.1. Fica eteito o Foro desta Comarca para didmir questões oriundas deste Contnto.

E por estarem de acotdo, lavrou-se o presente temo, em 03 (ttês) vias de igual teor e forma, as quais

fonm lida e assinadas petas paftes contntantes, na prcsença de duas testemunhas.

Testemunhas:
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ExTRÂTo DE DISPENSA OE LICITAçÂO

EXTRATO DE CONTRATO
FUNDo MUINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJTUF: 15.420.29410001 -88

PÍocêsso dê Ditp€r3a de Licltação n' 020/2022FfrASDl
Contratente: Fundo Municipal de Assistência Socialde Soúo Soares - Estado da Bahia.

Objgtoi Contataçáo de êmpresa para pÍesbÉo de serviços para elaboraÉo de Diagnosüco
Socioteíntorial do Sistema Único dê AssÉtência Social do Município dê Souto Soarês/ElA, através de

coletâ de dados, apres€ntândo o perfil socioeconômico das Íamílias e o mapeamento das situaçôes de
vulnêrabilidadê e risco socialno municipiona sua área de abrangência, dêfnindo suasmeta§, eslÉtégias
e aÉgs para o aprimorahgnto 6 efetivaÉo dos sêrviços socioa§§istênciais no município' @níorme
interesse da Secretaia Municipal de Assistência Social, dêstê Munic-Ípio.

Proponente Homologado: Sl'STEl a aSSESSORIA E PRESTAçÂO DE SERVIçOS ElRELl, inscrita
no CNPJ n' 40.496.490/0001-83, côm s6de nâ Ruâ Dr Aloisio Boíges, 300, BairÍo Sânta Rita.

Amargosa/BA, CEP: 45.30G000.
VabaHomologado: Rl 17.í60,00 (dêzêsssle mil, cgnto ê 6e3sent. rêais), pago êm duas paícêlas

iquais dê R$4.580,00 (oito mil, quinhentos ê oitenta reais).
Enbaramento Legal: ArL 24, inciso ll, dâ Lêi n.o 8.666/93 e suas postêriores altgraçFes,

HomologâQãorRetlfi ca çáo i 0 1 ng I 2022.

contrato N" 0202022PS-FMAS - Prccesso de Oispensâ de Licibção no 0202022FMASD|.
Cont.atantê: Fundo Municipal dê Assistência Social de Soúo Soaí6§- Bahia'
Obiêto: ContrataÇão de êmpÍesâ para prêstâçáo de sêNiços paíâ êlâboração de Diagnostico

S;ioterÍitorial do Sislema Único de Assistência Social do Município de Souto Soares/BA, através de

coleta de dados, apresentando o perfil sodoâconômico das Íamília§ ê o mapgamento das situaçôês de

vulnerabilidade e ri;cô socialno município na suaáreâ de abrangência, definindosuas mêtas, êstrdtégiás

e açóes para o aprimordmento ê efewagão dos soíviços §ocioassisl6ncjais no município, coníorme

intêresse dâ Sectetaía Municipaldê Assistênciâ Social, deste Município.
contratâdo: stsrcml lssÊssoatA E PRESTAçÂO DE SERVIçOS ElRELl. inscdta no CNPJ n'
40.496.490/000143, com sede nâ Rua Dr Aloisio Bo€ês, 300' BaiíÍo Santiâ Ril'a, Amaígosâ/BA, CEP:

45.30G000.
ValorGilobal: R$ í7.160,00 (d€zêssêtê mlt, cênto e ses!ênta rqals), pago em duas parcelas iguais de

R$6.580,00 (oito mil, quinhentos o oitenta reais).
Embôramento Lsg.l: aÍt. 24, inciso ll, da Lei n.o 8.66ô/93 ê suas posterior€s alt€raçõ€s'

Ootâção: Unidâdto.çamênúriai 0206.02 - Fuído irunicipal dG Açáo Socisl'
Prolei.,/Atividade: 2098 - ManutênÉo das AÉes de PSE - ProleÉo 

-EspecialProietc'/AlMdade: 2039 - Manul€nÇáo das AÇoes dê ProteÉo Social Básicâ.

Elemenlo de Despesa: 3390.39 - Oúros SeMços de Terceiros - Pessoa JurÍdicâ'
Fontg: 29
Praro dê Vigêncla: 01 l\gl2022 a 01n2no22.

Rua Eutacio Viêi.a Viana I 0 I Centro I Soulo Soares-Ba

Esi€ dosJm€nto Íoi ãssinâdo diq€lm€nl€ por SERASA E&€dan
DBAF5DB6Ea6FE05BE41 91 0CCOCF75Fil4
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