
ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNIOPÂI DE ASSI'TÊNOA SOOAT DE §OUTO SOARES

Av. José Sampalo, n! (}B, PrÉdlo, Cêntro, Souto Soares - 8ahla, €EP 46.9!XF{XXI

CNPJ 15.420.294/ü[r{8 - Telefar {075} 333$2150 | 2L28

co^/TRÁro DE PRESTAçÃO DE SERVTçA tf Oz2noz2FOR'FllÁS.

Reí.: DÍSPEíVSÁ DÊ UCITAçAA lf 0221í022FMASD|.

I. CONIMIÁNIES: O H/INDO NUMCIPAL DE ÁSS'SIÉ'ÚC'Á SOCIAL DE SOUTO SOÁRES,
Pessoa Juddíca de Ditrl,ito P(rbtico tntemo, com sede na Av. José Sampaio, no 08, Ptédio, Cento, inscrÍto
no CNPJ4MF sob o n.o 15.420,294rA00148, donvanE denomtnddo CONÍRAÍANTE e a emrysa NOBI
8R rVK, irscrta no CNPJ n' 12.631.870/000148, com sede ,a Rua Aq,olo, 67, Baim São Miguel'
Baríei n slBA, C EP: 47. 8W02.

It- REPRESEVIÁNIES: Repíesentâ o CONTRATANTE a Senhon ÂNGEL PERE//RA GUSnÃo,
ôras,Ieira, inscíita no CPF- Cad;sro de Pessoas Frsr'c8§ sob o nc 011.407.08í70 e Nrtadaâ do RG n'
08.4u.12+94 SSP&4, ,esdenÍe e donictttada ra fratêssa Dr. Otto Alencan 20, Centtu, nesta Cidade e

a CONTRATADA a S,' C|AIJDIO SOUTA MOREIRA, bnsilcito, inscdh no CPF: 009.286.38í02 e

N ador da CNH no a4112131810, íesderte e domiciliado na Rua Apoh, 67, Bahro São Miguel,

BalÍe,râs8Á, CEP: 47. 80f-.-02.

Itl - DA AUTORITÁÇÂO DÁ DTSpENSA: O presênle Contnto é cctebndo em decoÍêncla do Pmcesso de
Drspensa de ücitaçáo nc OZ?raO22FMASDI que faz paâe integnnte e complementar deste Contrato,
como se ,ere esÍrvessê conldo.

w - FIJNDAMENfO I.EGÁL' O pre§ente Contôto é rerda petas cláusulas e condições nele canlidas, Pela
Le, 8.66&93, e deínais noÍmas êgais pert ,entês.

CIIUSUI-Á PRIITEIRA. N OSJEÍO

í,í Obielivando a @ntrataçáo dê en14fÊ,sa paâ fomecimento de fuinquedos play grcund e Fiscina de
ôoliaàas g,ne seráo deúnados a Biryedoteca nuntcipal, §,viço de conveniência e íoáal*iínento de
vÍnculos - SCFV da Prcteção Sooa, 8ásica coníome iÍ,reÍessê da Seqetada ,/lunici,€l de ÁssisÍénaa
§ooal des€ MunhíçÍo.

CúUSULA SEGUNDA - DA OBRIGAçÃO DAS PARÍES

2.1 Atém das oúiga@s resulÍanÍes da obs€,rvância da Lü 8.666/93, sáo obtigaúes da CONTRATADA:

t Comunhar imediatamente e pot esüito a Admini§tação Municipal, alravês da FiscalLaçáo, qualqueí
anofinalidade vetifrcada, inclusive de odem funcional, Nn que seiam adotadas as prc,vidências de
rcg u I a iz ação n ecess á i a q
tt Atendet com pantidão as /Ecramagões pot paáe do rccebedar dos pt"dt tos, objeto clo prcsente
@ntrato.
ttt Manter todas as condições de haülitaçáo exigiclas nâ dispensa de licitaçáo:

2.2 - Além das
CONTRATANTE

da Lei 8.666/93, são oôíigações dâ

a CONTRATADA;
soôÍê ;rs ineguladades oôseryadas no
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INSTRII'TENTO CONTRATUÀL QUE CELEBRAII
E'VTRE S' O ITUNICIPIO DE SOWO SOÁRES E Á
E'IPRESÀ MOBI BRINK.
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Itt Noüfrcar à CON'IRAÍADA wr êsc/ilo ê @rn antecedâncie, §oàÍa murÍss penofrdades e qraiwct
déôÍlos de süa ,?sporsadrídsde,'
lV Ap/icar as sanf,es sdÍrlní:rfraÍivias @otratuars peífneítês, ern caso de inadinPlêoÊnto.

clÁusulÁ TERCE//RÀ - FORi{A DE AG,CUçÀO DO CONTRAÍA

3.1 A @ntratada irá ômêccr os píDdüÍDs no pedodo dos nesês dê setemôío s dezembm do @nente ano,

confafine cronrglama 6 ereclção ancxo.

CTÁUSULÁ QIJÀRÍA. DO VÀLOR E CO'ÚD'ÇôÉS DE ?AGAHENTO

1.1. 0 vator globa, do§ pmdulos ora frntatado é de R8 ,7.2a5,20 (dozesseír mit, duzsíÍos e sês§€nta
e cínco rcals a vtnta r!en0aros). yâror esle frxo e tnealuslávet, Êlatiw aos ikns conslarfes da píoposía

do ,hüanre:

1.2 tlo vak/r ,slfuado esrào incrusos toós o§ tóütos e, ou encatgos §ociâis, Ie§urláríes da opeÍação

adiurlicatüia @nduíd8, irrcfusrê despesas ú!m r?eÍês e oulros.

1.3. O paga,,Êno serd erbíuado en até 30 (iínta) dias, a @fitar da etetfoa €restr9áo dos §ê,oíês

oompetàates so*e a execÍ,ção do§ seMços a cada mês vencido, nedíante apesentafio da respediva
,úoÍa Í?scar.

{,{ - Á íVotr ãsca yFahría, de,iP',rá §r enifita !f;la fra:tarúe verceúEbnffid| obrbaÚoy',anente @m o

fires6o nún;p;to de ,nsçli&ão tto CNPJ apÊsêntado rcs docufilr.l rúos çle ha litaçáo e da§ píoposlas dê

$eps, En @rno da ilab de EnÊnho;

1.6 - Em c8s dê ttewtüçáo da l,lôta Fisca,fatura pan corcçáo, o Pnzo pata paçpnet to passaá a fruiÍ

após a sua raapresenÍat'o.

4.6. A Fganento ú §FJrá elefuado aÚs a @nprovqção pelo @ífua.,lo de flre se enc,,nfra em dia com

suas oOnleps Fo com o o§ema de segÜ/idade social, mediante apíBsenárÇáo d_a_s Cedidües

Uqatir6idá Oe6;l1o pafi, @n es Fazendas Hem[ Ê§aduat e Munlcipl, parâ co6 o FG7S e Ceíidào

Negativa de Détltos Tnbalhidx.

6. DO PREçOÉDO REAJUSTÉ:

5. í - Os píeços deveráo ser erpíEssos em reas, frxo e ineaiustável'

5.2 - Flca fessalvada a pssiÚlldade de a,teÊção dos pr"çoq ca§o ocoíria o clese,qri$bio e@n6mico

frnanceitu do Conbdto, @n/r,íne di§r,osrc. no AÍL 65, alÍnea'{ da Lel 8'66il93'

CLÁUSULA SAí:TÀ. DO PRfrZO

6.1. O pnzo do contrto será até 3 l enlÍe as paltes e

nos teÍmos de Lel 8. 666193.

CLÀUSULA

7.1 . As
dotaçáo

confato coÍerão a ca.g,o da seguinle
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da cdançe e do adolescente'Unidade Orçamentárla:
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Ptohbl tividade: 2025 - Manutend/o dâs Âdes dê r}í[tnaçáo, ,frl|bçeo e dêÍê§ da cdênp e do
adorÀsc?rÍe.
E en êrrto de Dêspesa : u90.52 - Eqí,rí,€,nanio e Mateial Pe nanentc.
funte:29

S . CLIUSUTÁ OIÍAVA. DAS PENAUDADES:

8.í - ,Vos Íeímos do atl B6 da Lei n. 8,ô6Af,3, frca estiputado o Ftcentuat 6e 0,6% (rnelo Pu cento)
sobre o valor lnadinplido, a tttu,o dê mutft de firoi?, W dta de atraso injusüfrado no íomecimento do
oôÊto dêsle píegúo, até o frmite de lf/. Fez Nr cailo) do valot enpenhado.

8.2. Em caso de inexeÇuçáo tatal ou pardat do pacluada, êm razáo do descumyimento de qualqueí das
condrções alerçãdas, a conhatlda íicará vleila às segulntes penalidades nos temos da aft. 87 da Lei n'
8.666133:

I - adved,éncia:
ll - mulÍa de ,86 (dez pr cento) 60 valot clo conüato,
,r, - suspensáo temrr,átia de pailidpr de $eftaçeo e imrPJdimento de contatar com a Adninistraçáo
Nt píazo náo suÊôor a 2 (dds) anos e,
lv - decraâçáo de inidoneuade Nra licitar ou .ontratdr con ê Adminlstração PúUica.

8.3. Quem convocada deftuo do pazo de validadd da sua prlposh, não elebnr o confrato, deixar de
entíegar ou agesentat dcf,;unentação fat.§á exigida Nra o ceftanlF, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, nío man(Ner a olr.,rlsta, fahar ou fnudat na exedrção do curuato, compotta1se de modo
inidâneo ou @fireEr fraude frscat, frâÍá impetl*la de llcil e contrat$ com a União, EsÍados, Di§ÚriÍo

Fedeal ou Munlclfios pb yazo de até 6 (cineo) a1tc, sem gejulzo das mu,f"§ píeysÍas em edital e no
contrato e das deÍnais cotilhaçJes ,espis.

8.4. As penalidades sF,nente @deráo ser rerevadas ou atenuadas pela autoidade competente aplicando-
se o fuinctrio da Prcporchnalidade, em nzáo de ci,f/.rn§âncias íundamentados em fatos Éais e
comr,rc/vados, dêsde gue foímulsdas Nt escÍtto e no Pn;zo máxino de 6 (cineo) di&§ úters da data em
que íor af,ciada a ,r']tensâo da Administraçáo no senlido da aplicação da pena.

8.5 - As multas de qle úab este capí rlo, deveáo ser rcçolhiclas *las adjuclicatádds em conta conente
em agência bancáda dev?Jaínente dedenciada ,f,la municÍdo no pazo máximo de 05 (cinco) a contar da
data da notifrcaçáo. ou quando lor o caso, @bada ludicialmente.

B.O - As multas de que trata este capÍtulo, seáo des@ntadas do pagamento evenludlmente devido pela

Administíaçáo w na inryssibllidade de seÍ {eito o desconto, realhitla pela adiudicaÉna em conta
conente ein agéncia baocááa devidamente crcdenciada re,lo munhlpio no píazo máximo de 05 (cinco)

dias a contar da notifrcaçÁo, ou quando lor o caso, @bado iudicialmente.

CLÁUSUIA NONA. OA RÉSCISÃO COffTRATUAL

9.1 - A rcsdsão contatual Nderá set deteminada por ato unilateâl e esüito da Administraçáo, nos casos
enuÍ,eados nos incisos l, Xll e XVil do aft. 78 da Lei Fedenl no 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCINA. DA PIIBUCAçÁO

10.1. Denba da p@zo o CONTRATANTE píovidenciaá a publicação de
resumo deste Cantato na
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CLÁUSULA DÉCI'TA
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íí. r. O pÍêsenÍB Contato vigonrá do dia 22rn9no22 a 31h2D022.

CLÁUSULÁ DÉCIMA SEGUÀ'OÃ - DÁ FISCALIZAçÁO DO CONTRAÍO:

A fomecinenlo dêsÍo cofllreb sêrá ,isatrzádo peto *nitlor Rdig V,eiÊ Andts<b, in*ríto tb CPF de n.c
035.303.54597, Wfiado, da ttatidla da n.o 571, paíê êxêrDaí as ebbui*s do 6rslo/ & Cor,ÍÍr,Us
Ádr,14ísÍrãfircs & Wt ãeclrürlp Muniopal, anfome D*reto ,tlunicioEl do n." l7Z & 26 de áEoslo de
2421, ptbl*xdo em 26 de agoslo de 2021 no Diário Ofeiat b Municlpio.

CLAUSULA DÉC//ITA TERCETRÂ. OOFORO

12.1. Fica êreiÍo o Foro d6sta Conarca pan dilnir queslões odundas desÍe CorrüraÍo.

E por e.sfarcm de acoÍdq ,awDÉsê o presente tenno, em 03 ítíés, vias de igtal teor e íoma, as quais
íoram lida e assiradâs perâs paíbs Gortrabnúês, na presênça da duas ,âíerrurrras.

SOUIO SOÁRES.8/A, 22 dê setêmbo de 2022.

PERÊ'RÁ o MOBI BRINK
Secratárfa líunic. de
Contrarante

fesremuí,àas:

Socie, Ci{PJ no, 2.631.870/0ú, 4
Contrateda

ítz.ae1.stotooo1-4ãl
CLÁUOIO SOUZA ITOREIRA.ME

HOB' AR'NK
Ru. 

^oolo, 
ÍI' 57 ' Slo Ulaual

lJlEP: .7.r00..02 / rrrrrlrrr'8!l

k
cPF: abg a1q.5rc) (,y í/ á77k í- 77/
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ESTADO DA BAHIA
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAçÃO

Proc6!3o dB Dlspensa de Llcltaçáo n' 02Z2022F ASD|
Cont.atânt6: Fuhdo Municipal de Assistência Social dê Soúo Soâres - Estado da Bahiâ.
Obloto: Contrátaçâo dê empÉ6a para fomêôimento de brinquedos play ground ê piscina de bolinhas que
serão desünados â BÍinquedotecâ municipâ|, seMço de convêniêncie e fortalêcimento dê vÍnculos _
SCFV da PÍoteÉo SocialBásjc€ conforme interesse da SecÍetaria Municipalde A§sistência Social, desto
MunicÍpio.
Proponento Homologado: OBI BRINK, inscita no CNPJ n' 12.63'1'E70/0001-48. com sede na Rua
Apolo, 67, Baino Sáo Miguel, Bsnoiras/BA, CEP| 47.8/Jc-4,02.
Vrlor Homologádo: R3 í7.265,20 (d.zêssêtê mil, dur.ntos. aês3enta. cinco íêais. vint
centavos).
EmblsaÍnênto LGgll: Art 24. inciso ll, da Lei n." 8.666/93 I suas posteÍiore§ altêraçóos.
Homologaçâo/Ratlfr ca çào | 2A 09 I 2022.

EXTRATO DE CONTRATO
FUNDo MUINICIPAL DE ASSISTÊNCüÀ SOCI,AL

CNPJ/MF: í5.,120.294/000í{8

CorrtraloN' 0?212022FOR+MAS - Processo dê Oi§pensa dê UcitaÉo nô O22I2022FMASOI,
Contratante: Fundo Munkipal de Assistância Social dg Souto Soârs+ Bahia.
Obloto: ContÍatação do êmpEsa para fomêcimento da brinquedo§ play gÍound . plscinâ d€ bolinhas
quo sêráo dEstinados 6 Brinquodolsca municipâ1, sgíviço d€ convoníânciâ E Íottal€ciÍÍÉnto dê vÍnculos

- SCFV da PrcteÉo Social Báska conforme inteÍêsse d6 Secretranâ Municipal dê Assistência Social,
deste Municipio.
Cont.ôtado: tloBl BRINK, inscíita no CNPJ n" t 2.63í.870/0001-48, com ssde na Rua Apolo' 67, BairÍo
Sáo Miguel, BansiradBA, CEP: 47.80H02.
v.lor Global: R3 í7.265,20 (dszesseto mil, duzsntoa e sossenta s cinco ,eais ê ünts cêÍrlavo§),
Embasâm.nto Legal: AÍt.24, inciso ll. dâ Lei n.o 8.666/93 e suas posteriorês allerações.
DotrÉo: Uôidâdê Orçamsntáíiâ: 02.06.03 - Fundo Municjpal dos direitos da cÍiança I do
adolescênte.
Proieto/Atiüdade: 2025 - ManutênÉo das Ações dê pÍomoçáo, proteção ô deÍêsa da criança e do

adolescent6.
Elemento dg Dêspesa: ,1490.52 - Equipamênto e Matêdal Pêrmanonte.
Fonto: 29
Pr8zo de Vlgônclâ: 22091202. a 3111212022.

Rua Eutacio Vi€ira Viana I 0 | C€ntro I Souto SoaresSâ

Eltê dodrrnento Íol assinado dlgrl,almênte poÍ SERÂ§q Epêrlân
n §rc3sDOC 1 226F 3241 29038D2676 1 0


