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corvrRATo DE PRESTAçÃO DE SERVTÇOS N" U íaOZ3?S-FME.
REF. DrSpE 

'SÁ 
DE UC/,TAçÃO tf UlnoXtFtiEDt

CONTRATO QUE ENTRÉ SI CÉLEBRAHI O FUNOO
MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SOUrO SOÁRES E Á
EfrPREsA ANANDA BÂSTOS PERETRA CÂRDOSO.

Nesta data, o FltNüO ,tt NiCiPAL DE EDUCAçÁO, Estado da Bahia, insr;Íita no CNPJ -
Cadasto Nacr'ofla, de Pessoas Juríüas, soô o no. 3o.6o7.38iltn01-32 lmlizacla à Avenida
José P. Samparo, no I, Centrc,, ,elprcsentada nesÍe aÍo pela sr,nhora ZAIRA BARBOSA DE
SOIIZA ANDRA,DE, brasilein, pattadora do RG n" 07.5U.88H7 SSP€,4 SSPrAÁ e CPF n.'
oo1.i19.99í16, resdenb e ct,miciliaú na Rua Glóda Sanpaio, no &4, Cenbo, nesta Cidade,
dotavante &nuúndo COrúfRAfÂilIE. e do oulm la& a Empe.sa AilANDA BÁSÍOS
PEREIRA CÂRDOSO, insdita no CNPJ soô o n" 27.@8.(Bú@0146, @m sede na Rua Setê de
SeÍemôo, sht, Centm, Souto Soarasr&A, CÉP 46.99GO00, doavante denominada
CONTRATADA. omle a CONTRATÀtíTÉ utifizando suas petmgalivas legais, com base no aftigo
24, incie tl da Lei 8.866 cle 21 & ju,ttto de í993 ê arrerações posêíroÍê§ /É,§,y'tte,n e ffirdam na
celúafio do pE,§f,nte INSTRIJMENÍO CONTRATUAI- ntsúantê as dáu$las a soguír:

ctÁusuLA t- Do oBJETNo ÉRÉGfitE DE aG,cuçÁo:

O presente Núab tem por objetiw a contratação de emyesa especializada em Ássessoz'a
Ed$Âciona! pan desenwlvimento ptr/frssional e geÊncial nas ações da hmda Pedagôgica'
am exanção de res o,tâhas, dvídida em ffis grupos, con catgd hotáia de I t?r.ras âda, para

educadorcs de rcde municipat de ensino da souto soares, coí,pura ndo 24 hotãs de tabalho

Municipal de E&rcaçáo, deste Munictpio.

§ í"i Os serúços seáo exe tados com o Egime descrrto no aí 6', inciso Vill, leta (a), da Lei

8.666/1993.

CLÁUSULA II- DOVALOR E CONDICOES DEPAGATTENTO:

Pan anmpámenh cto we fr'ata d clÁuslJlÂ r, a corÚIRÂIeilTE Fgaá a CONTRAÍADA o

,àt* Oo[a (te R:§ n:g6O,OO (doze mil, noyec€níos ê sesseí,tla Êais), cÚ,.tíofilto pngosta de

preç.os anexa.

CLÁUSUI,,Á 
"'- 

DO PÉRIODO DEVIGENCIA:

o gesente conbulto se inicia no clia 0uo1l2Ü23 e exfira-sa no dia 31nyw23, tümino dos

"ráiços, 
frnb este pÊzo as paúes náo terão nenhima obigaçáo Wra q)m a outra' salw

pagamentos que por ventun esleiam em aíaso.

ctÁsuLA M - Do cRÉDtfo oRçAt ENÍÁR o:

Asdespesasde@nentesdaexecUçãodesteír,ntato@neáoporantadasseguinlesdotafies:

lhnidade Oryamentáia: 02.04.02 - Fundo Municipal de Edu@çáo'

eçao: ioal - uanutençáo das ASes do Ensino Fundamenlal'.

Ciassifração Econ6nià: $go:i) - Outos Seruiços de le'Eai'as - Pessoâ "htídca'
Fonte: 15fo - T,r,nsfeÍénda do SaláiàÉducâçá,o

\@
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CUíUSUI.A v- DA NECATMA DE RÊUIçÃO DE ffiPÉGO.

O presente @nbato não tem nem gera quaisquer vlnanlos empregatÍcios, signifrcando lão'
sornenle pÊs{açÂo de seM'ços.

c LÁus utÂ u- aÁ REscrsão.'

O pÍesenüs coniaÍo será Êsr;inddo na oconê.ncia das fuÉlêsês píeüsÉs ern e§pecia, nos
Atligos 7 e 78, bem @no a qualguer ü§posiliw da Lei Í,' 8.66683 ê §ras posÍeaores alleraçóes

e, ainda trcs seguinÍes casos.'

§ 1" - Inadind/êncie de qualqter dáusula ou íf,tdiçáo &ste @ntÊto, pot in@o & uma das

partes, qnndo noffiâdo pr ewíto pela paúe náo inlíatoa e náo atenúda no prazo de 30 (uinta)

ctras;

§ 2" - TransfeÉnsa das oâÍigagõe.s qui @ntatadas, parciais ou totalmente, a b,ceims, sem a

expres§ autoúzaçáo e @n@ídância de ambas as pades, Pr e*dto;

§ 3. - Por q,rdquü uma das pattes, aÍravés de aviso p révio por escito am antwdência mÍnima

de 60 ísessenra) dias;

§ 4" - Por abaso supeior a gO (Tdnta) dias dos pryamentos devidas pela Admini*ação @nfome
prcvisto na Lei 8.66A93, de 21.06.93, aÊ 78, inciso Xv;

C/.ÁI'SUIÁ W' - DO REAJUSTE E ADITAIÚENTO:

O prcsente @ntEito Ndeíá ser rcaiustaclo deste que 9@na fator e@nômico qle afe!9 o. eAyilíbtío

"ãiO^t* 
do n:esáo, sendo tat ÍeaiusÍe no limite do tndi@ inf,acionáio ofrciat, divutgado Élo

Govemo Fedenl, medante a cf,,leb/?,fio de Teino Aútivo.

CIÁT'SUI-A WII - DAS PENAHDADES :

o pE,§f,nte @lbato é Êgi& pata Lei 8.6ô6t93 a qual as paÍb.9 s9 suieitam paa rc§luçáo dos

;G;;r" a*e insuinqtio lor uniss, a4catdo as pnüú&s previdas oosáíügos 86 a

88, da mefuada Lei, que as pattes declanm ter plerc cqhecimento do teor a ainda'

I - Actvedência e§rjita, quanú * tratar & infnçáo leve, a iuho da CONTRATAI\ÍTE;

tt - Multa ú&ia equivaténte a 2% (dois pr cento) do valor ektbal do coúato;
,/, - suspensáo' temryéda de'pailicipaso em licitafio e impedímento de conbatar @fl|

Adninístução Ptlblia Muítcipal, por até 02 (dais) anos.

ctÁa/§Ut;A x- DA FUNDA*1ÉNrAçAO LEGAL:

o prcsente @nfrato lem futçlo tegal no Ail. 37, tnciso D(.ctd cF, na Lei Municipat no. 02.77n001

Ài"r, it", v, attneas.a. e,o, ií"giJaÉó páriaenaa,ia e Fisât, ,ei 8666yg,3 e suss arÍeraçôes

posÍenores.

Paágrrfo únbo. Pehs serwços enumeriados nos ílerrs aoma, esdareese ^ry-a$.f*
seÉo @mputadas A seguinte-íõtÃá, dlaiqint"l W.cento dos se,çls serão qpnputatus

em pessoa, e so% (cinq0enta)';;;;;í.;,-;;,áà-ài'pit"a.s em insumosl no intuito de não sar

contabitizado todo o vator denhí-Aiíirli" àstipulatu'no att. da Lei 101,iOO de Responsabilida&

Fiscal.

clÁusu,A x - on a77p1uÇÁa Do aoNTRATO: \t@
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ESTADO DA BAHIA
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O presente temo pderá ser altenfu de @mum a@dq mediante a celúnção de temo adttivo.

CLAUSULA N - DA HSCALIZAçÃO DO CONTRATO:

Este contnto seÉ frsceitizado pelo seNidor Rodtígo WeiÉ Andnde, in*rito no CPF & n'o
035.303.54*97, fr,rtador da Maticala de n.o 571, pan exercer as aÍrôuigões de Gestor de
Contleitos AdministÉlivos do Mt Exeartivo Municipal, @nÍofire Decreto Municipal de n.o 172,

de 26 cte agosto de 2021, publiado em 26 de Agosto de 2021 no Üátio Ofrcial do MunicÍpio-

CIÁUSUAru.DOFORO:

Fica eteito o Foío desÍa Comarca de SouÍo Soares para ctiimir ettentuais duvklas doanentes da
exe+ução deste cE,nt,n,,to.

As paftes cgntratantes obigam-se por s, e por seus sucessoÍes, a qualquer tlfulo, cumprir o
presente @nb'ato. E, W esta@n juslos e contr€Íados, assinam o Prcsente in§Úunento em 03
(ffis) vias de igual teor, o representante da COEIBág4NIÉã a CONIEUPA, iuntamente com
as ÍesleÍnurhas, abaüo e a tudo üesentes, pan que * produzam os eíeitos legais.

SouÍo Soarce8Á, os de Janelro de 2023.

Zain de Souza Andrade Amanda Cardaso
S*ratáría de CNPJ:27.898.O3$UW16

CONTRAÍ,Ú)A

ÍESTEMUNHAS
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Prefeitura Munici I de Souto Soares
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EsÍAOO DA BAH!A

Fur{oo MuÍ{lctpAt- DE EDUcAçÃo DE souro soAREs
Av. ,oaé Sâmpaio, nr 08, Centro, Souto So.Íes - Bahiâ, CEP 46.EX}{n0
CNP,I 30.607.38í()(x,l-32 - Têlêf.* (075) 3339-2150 l2L2A

Processo de Dispênsa de Licilação no 01ír2023FMEDl
Contratântê: Fundo Municipal dê Educação de Souto Soares - Estado da Bahia.
Obleto: Contratação ds empresa especializada em Assêssoria Educacional para

desenvolvimento prolissional e geíencial nâs ações da Jomada Pedagôgica, com execução
de três oÍicinas, dividida em três grupos, com carga horária de I horas cada, para

educ€dores dê rede municipal de ensino dê Souto SôaÍes, mmputando 24 horas de
trabalho prêsencial, a realizâr-sê no dia 02 d€ Fevereiro de 2023, conÍoÍme interessê da
Secretaria Municipal de Educação, deste MunicÍpio.
Proponenlê Homologado: AMÂNOA BÂSTOS PEREIRÂ CARDOSO, inscrila no CNPJ
sob o n' 27.89E.035/0001-46, com sede na Rua Sete de Sêtembro, s/n, G8ntro, Souto
SoareíBA. CEP 46.990-000.
Valor Homologado: RS 12.960,00 (doze mil, novecentos e sessenta reais).
Embasâmento Logal: Aí.24, inciso l, da Lêi n.o 8.6ô6/93 e suas posleÍiores altêrâções.
Homologação/Ratif icaçáo: O5n 1 12023.

EXTRAÍO DE CONTRÂTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES

CNPJ/MF: 30.607.38í/0001 €2

Contrato N' 01 1/2O23PS-FME - Processo de Dispensa de Licitação n" 011/2023FMED|.
Contratanle: Fundo Municipal d€ EducaÉo de Souto Soares- Bahiâ.
Obreto: Contrateção de empresa especializada êm Assessoria Educácional para

desenvolvimento profissional e gerencial nas agôes da Jomadâ Pedagôgica, com execução
de três oíicinâs, dividida em três grupos, com carga horária de I horas cada, para

educador€s de rede municipal dê ensino de Souto Soares, clmputando 24 horas de
trabalho presencial, a Íealizar-se no dia 02 de Fevereiro de 2023, conioÍme interesse da

Sesetaria Municipal de EducaÉo, deste MunicÍpio.
Conlralado: AMÂNDA BASTOS PEREIRA CARDOSO, inscÍita no CNPJ sob o n'
27.898.035/OOOí -46, com sede na Rua Sete de Setembro, 5/n, Centro, Souto Soares/BA,
cEP 46.990-000.
Valor Global: R$ 12.960,00 (doze mil, novecentos e sessenia rêais).
Émbasamênto Lê9ali Aí7.24, inciso l, da Lei n." 8.666/93 e suas posteriores altêraçõês.
Unldadê Orçamântária: 02.04.02 - Fundo Municipal dê Educação.
Ação: 2067 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental.
Cíassificação Econômica: 339039 - Outros Sêrviços d€ TeÍcêiros - Pessoa Jurídica.
Fonte: 155{, - TÍansferência do SaláriG,Educação
Prazo de Vlgêncla: o5lo1l2O23 a 3110312023.

Rua Eutacio ViêiÍa Vianâ | 0 I C€ntto I Soulo Soarês8a
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Est€ doqJínênto Íor assinado dil'lâlm€nte po. SERASÂ E)aenan
1Â257855E5.1E8FCC417C94D55D289835

EXTRÂTO DE DISPENSA DE UCITAçÃO


