
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av, José Sampaio, ne 08, le ândar, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.99G000
cNPJ 13.922.554/0qt1-98 - Têlefax: (07513r39-2lso I 2L28

âaNTRATO DE PRESTAçÃO DE SERWçO No 165/2022P5-PMSS
Ref... DIsPEÂtsÁ DE LICITAçÃO No 103/2022PMSSD|

INSTRUMENÍO CONTRATUAL QUE
CELEBRAM EA'TRE S' A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES E A
EMPRESA ROOSÉyELT LOPES P'RES,

Nesta daÍa, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOÁRES, Estado da Bahia, inscrita no
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o no. 13.922.554/0001-98, localizada à
Avenida José Sampaio,.a9, Centro, Soufo Soares-8 a, representado neste ato pelo Prefeito
Municipat, o Sr. ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO, poftador do RG n" 746013930/SSP-BA
SSP/BA, e CPF n" 91.639.719-504, residente e domiciliado na Rua Glóia Sampaio, M 47,

Centro, nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa
ROOSEVELT LOPES PTRES, inscrita no CNPJ sob no 14.834.229/0001-36, com sede à Rua Luna
Freire, 22, Casa, Centro, SouÍo Soares-BA, CEP: 46.99G000, doravante denominada
CONTRATADA, onde o CONTRATANTE, utilizando suas prenogativas /egars, com base no aftigo
24, lnciso ll da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, resolvem e acordam na
celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as cláusulas a seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
1.1 O presente contrato tem por objetivo a contratação de empresa especializada na realização de
pinturas de desenho aúístico infantil para a inauguração da binquedoteca municipal, com data
prevista para 30/09/2022 (tinta de setembro, de dois mil e vinte e dois), conforme lrÍeresse desÍe
município.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA OBRIGAÇÁO DAS PÁRTES
2.1 Alem das obrigações resultantes da obseruância da Lei 8.66Ü93, são obigações da

CONTRATADA:

I Prestar os serv,Ços objeto deste contrato, observado as normas e exigências, Dispensa de

Licitação n" 0972022PMSSD| a ele vinculado;
ll Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização,
quatquer anormatidade verificada, inctusive de ordem funcional, para que seiam adotadas as

providências de regulaização necessárias;' 
t Atender com prõntidão as rectamações por parte do recebedor dos serviÇos, obieto do presente

contrato.
lV Manter todas as condições de habilitação exigidas na dispensa de licitação:

2.2 - Atém das obiga[ões resultantes da observância da Lei 8.66ü93, são obigações da
CONTRATANTE.

I Cumprir todos os compromissos fnancerios assumidos com a CONTRATADA;
It Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as inegularidades observadas no
cu mpime nto deste Contrato.
ttt Notificar a CONTRATADA por escríto e com antecedência, sobre multas, penalidades e

quaisquer débitos de sua responsabilidade;
lV Apticar as sanções administrativas contratuais peftinentes, em caso de inadimplemento.
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CLAUSULA TERCEIRA. FORMA DE EXECUçÃO DO FORNECIMENTO
3.1 O contratado executará os serviços, mediante recebimento de ordem de compra emitida pela
Secretaria de Administração Geral, deste Município.

CLAUSULA QUARTA. DO VALOR E CONDIçOES DE PAGAMENÍO
4.7. O valor global dos serviços, ora prestados é de R$ 4.380,00 (quatro mil, trezentos e oitenta
reais), conforme orçamento anexo.

4.2. No valor pactuado estão lnclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da
operação adjudicatóia concluída, inclusive despesas com fretes e outros.

4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (tinta) dias, a contar da efetiva atestação dos seÍores
competentes sobre a execução dos servlços a cada mês vencido, mediante apresentação da
respectiva Nota Fiscal.

4.4 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obigatoiamente
com o mesmo número de inscição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das
propostas de preços, bem como da Nota de Empenho;

1.5 - Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento
passará a fluir apÓs a sua reapresentação.

5 - DO PRÉçO E DO REAJUSTE:
5.í - Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade fixo e ineaiustável.

5.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbio
econômico financeiro do Contrato, conforme d,sposÍo no Aft. 65, alínea "d" da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEXIÁ. DO PRAZO
6.1. O prazo do contrato será até 31/12/2022, podendo ser proffogado mediante acordo entre as
paftes e nos termos da Leí 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - RECURSO ORÇAMENTARIO :
7.7. As despesas deconentes da execução do objeto do presente contrato conerão a cargo da

seg u i nte d ot aç ã o orç a me ntá ri a :

lJnidade Orçamentáia: 02.02.01 - Secretaia Municipal de Administração Geral
Projeto/Atividade: 2008 - Manutenção e Desenv. das agões da Sec. de Administraçáo Geral
Elemento de Despesa: 3390.39 - OuÍros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Fonte: 00

tJnidade Orçamentária: 02.06.01 - Secretaia Municipal de Ação Social
Projeto/Atividade: 2087 - Manutenção e Desenv. das ações da Sec. Municipal de Ação Socíal

Etemento de Despesa: 3390.39 - OuÍros Se/viços de Terceiros - Pessoa Jurídica'
Fonte: 00
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8 - CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADÉS:
8.í - Nos termos do aft. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por
cento) sobre o valor inadimplido, a título de mufta de mora, por dia de atraso injustiticado no
fomecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.

8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumpimento de
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita âs seguinÍes penalidades nos
termos do aft. 87 da Lei n. 8.666R3:

I - adveftência;
ll - multa de 10?6 (dez por cento) do valor do contrato,
lll - suspensáo temporáia de paiicipar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não supeior a 2 (dois) anos e,

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

8,3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o ceftame, enseiar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a Uniâo, EsÍados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.4. As penalidades somenÍe poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoidade competente
apticando-se o Principio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em
fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da
pena.

8.5 - Ás multas de que trata este capitulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta
corrente em agência bancáia devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05
(cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada iudicialmente.

8.6 - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente
devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela

adjudicatária em conta corrente em agência bancáia devidamente credenciada pelo município no
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado
judicialmente.

CLÁUSULA NONA. DÁ RESC'SÁO CONTRATUAL
9.7 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração,

nos casos enumerados nos incisos l, Xll e Wll do art. 78 da Lei Federal no 8'66683:

CLÁUSULA DÉCIMA. DA PUBLICAçÁO
1O.1. Dentro do prazo tegat, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a

publicaçáo de resumo deste Contrato na imprensa oÍícial do município-

CLÁUSULA DÉC,MA PRIMEIRA - DAWGÊNCIA
11.1. O presente Contrato vigorará do dia 13/09/2022 a 31/12/2022.

CAUSULA DÉCIMA SEGUNDA_ DA FISCALIZAçÃO DO CONTRATO:
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A prestação de servrços desÍe contrato será fiscatizada pelo servidor Rodigo vieira Andrade'

iníciio'io CpF de n:o N5.903.54U97, poftador da Maticula de n.o 571, para exercer as
'iiiiiíçoã"â" 

aittà, de contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, coníorme

tieãíeíi Uunicipat de n.o 172, de 26 de agosto de 2021, pubticado em 26 de Agosto de 2021 no

Diáio Ofícial do MunicíPio.

CLAUSUIA DÉCIMA TERCEIRA. DO FORO
-lZ.t-. pi6 eleito o Foro desta Comarca para diimir questões oiundas deste Contrato'

E por estarem de acordo, Iavrou-se o presente t9n7o, en 03 (ttês) vias .de igual teor e forma, as

ãíai íiii* ttaiã àssinaáas peta s paies contratantes, na presença de duas testemunhas.

CARDOSO

SouÍo Soares-B A, 13 de Setemhro de 2022'

TLOAND
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

Testemunhas:

C N P J : I 4.834.229/0001 -36
CONTRATADA

H(,. L> RG;
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terça-feir4 13 de setembro de 2022 | Ano YII - Edição n" (X)934 
| Cademo I

Procêsso dê Dltpona! dG LlcltaÉo n' í03/2022P SSD|
Contratanta: Preíoiturã Municipal de Souto SoaÍes - Estado da Bahia'
Obrato: Conb8taÉo de omprêsa espacializada na realizaçáo de pinturas do d€senho artístico inÍanül
paà a inauguraÉo da brinquedoteca municipal, com dala pÍBvista para 3UO9aO22 (n1nla ds
sot6mbro, ds dois mil o üntê € dob), coníorm6 lnteÍÊsse dsStô munlcÍÉio.
contrâtado: RoOSEVELT LOPES PIRES, inscÍitia no CNPJ sob no í4'834.2291000136' coír sede à
Rua Luna Fíeirs, 22, Casa, Cenúo, Soulo Soares-8A. CEP; 46,990000.
Valo. Homologado: R$ 4.380,00 (quabo mil, fezentos e oitenta r6ais).
Embas.mento L.gal: An. 24, inciso ll, da Lei n.o 8.666/93 e §uas posterbÍes 8lt6râçó€s.
Homolog!ÉorR ttfi c.Éo. 13ng2o»,

EÍADO DA BAHIA
PREFEMJRA MUÍ{ICIPAL DE SOUTO SOÂRES

Av. ,oré s.mp.lo, l|. 08, 1l .nd.], ClntÍo, Souto so.tc6 - 8.h1., CEP i16.99(X[o

cÍ{PJ tl.9zr.55,V(ro0l€8 - Í.lcÍ.i: (0751 333$2150 / 2121

EXTRAÍO DE OISPENSA DE LICÍTAçÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA UI{ICIPAL DE SOUTO SOARES

CNPJ F: í3.922.55t 000í{8

Contrsto l{' í&T2OZIPS+ SS - Procôsso do Disp6rca de LicitreÉo no 103/2022PMSSDI
ContÍatlnle: PÍ€fêitJra Municipal de Souto Soares- Bahia.
ObFto: crntrdlaÉo de empÍ€sâ espocializada na í€al2ação de pinturas de ds§ênho ârtÍíi:o inÍantil
para â inauguraçáo da brinquedoieca municipal, com data prBüsta para 30/092022 (Úinta de

sgtgmbro, de dois mil e ünte E doi§), çonforme intsr§s€ d€sto municítio.
Codr.t do: RqBE\,ELT LOPE3 PIRES, inscÍita no CNPJ sob n' í'1.834229/0(x)1-3€, coín 3Ôd6 à Ruâ Lom
Fíêilr, 22, Cssa, CôntD, Souto So6íos+À CEP: 46.99GO(x).

Vllor glob.l: Rl, 4.380,00 (quatÍo mit, EÊzento§ e dtanta íqais)
Embaaamanto Lalrt AÍt 24, indso ll, d,a Loi n.o E.6ô6/93 6 st 88 po51srtcr86 altoaaçó€&

DotaÉo: UnE!ã! O]famenúd!: 02.02.0í - S€cr.tarl8 tluniclpal dê Adminlírtáo Gêrll
PÍotáorAttyid.d.: 2008 - Manubnçáo ê Ír6anv. dss aÉo8 da Sec. de Mministraçáo Gêrâl

Ebmento do Dôspos8: 3390.39 - Ouüos SsMçoo d6 Terceiros - Pes.soa Juídica.
Fonta: 00
t nldad€ Orçamentárh: 02.06.0'l - SecÍêtaria Municipâl de AÉo Social
ProlôtoJAtlvidrda: 2087 - Manuiênção e Do86nv. das aÉ66 da Sec. Municipal de Açáo Sociâl

Ehmonto d. Dctp€68: 3390,39 - Oufos Seryiços de Têrcairos - Posso€ JurÍdica.

Fontê: 00
Prazo do vlgôncl.:1ulgno22 à 3111Ü2022.

E3te dooJm6nto íoi assinsdo digitálmênto po. SEFIÂSA E4€riân
2c386E399CEE466071 530AA648701 D5

DióÍio Oficiol dó

Prefeitura Mun de Souto Soares
Contsato

Ruâ Eutâdo Vieira viana | 0 I C€ntro I Souto §oares.Ba


