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9oNTRATO DE PRESTAçAO DE SERWçOS N" 017/2023P5-PMSS

REF. DTSPENSA DE LtCtrAçÃO No 017/2023PMSSDI

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOUTO SOARES E A EMPRESA
ADALCI PEREIRA GUIMARÁES SILVA,

Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOÁRES, Estado da Bahia, inscita no
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o no. 13.922.554/0001'98, localizada à
Avenida José Sampaio, 08, Centro, Souto Soares-B a, representado nesÍê aÍo pelo Prefeito
Municipal, o senhor. ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CÁRDOSq porÍador do RG n.' 746013930/SSP'
BA, e CPF n" 916.397.19í04, residente e domiciliado na Rua Glória Sampaio, M 47, Centro,
nesta Cidade, doravante denominado NTRATAN e do outro lado a empresa ADALCI
PERETRA GUTMARAÊS SiLVA, inscrita no CNPJ - n" 19.714.405/0001-10, residente e

domicíliada à Rua Rosatvo Félix, 239, Casa, Centro, Souto Soares - BA, CEP: 46.990-000'
dorav a nte denom in ad a CO NTRAÍADA. onde a CONTRAÍAN
tegais, artigo 24, inciso lt, da Lei 8.666 de 21 de iunho de 1993 e afterações posteiores, resolvem
e acordam na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as cláusulas a
seguir:

CLÁUSULA I- DO OBJETIVO E REGIME DE EXECUçÃO:

O presente contrato tem por objetivo a prestação de seNiços de omamentação, incluindo locação
de mateiais para suprir demanda do referido serviço em eventos, conferências e reuniões durante
o ano de 2023 promovidas pelas diversas secreÍanas, de interesse da Secretaria Municipal de

Adm inistraç ão, de ste Município.

§ í": Os se/viços serão executados com o regime descrito no aft. 6", inciso Vlll, letra (a), da Lei

8.666/1993.

CAUSULA II - DO VALOR E CONDICOES DE PAGAMENTO:

Para cumpimento do que trata a CLATJSIJLA l, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o
valor de R$ 17.335,00 ídezesseÍe mil, trezentos e tinta e cinco reais), conforme proposta

vencedora anexa.

Unidade Orçamentária: 02.02.01 - Secretarta Municipal de Administração Gêral.
Ação: 2008- Desenv. e Manutenção das Ações da Secretaria de Administração.
Classificação Econômica:339039 - OuÍros Servlgos Terceiros - Pessoa Jurídica.
Fonte: 1 500

CLAUSULA III - DO PERIODO DE VIGENCIA:

O presente contrato se inicia no dia 17/01/2023 e expira-se no dia 31/1A2023, término dos

serviços, findo este prazo as pa es não terão nenhuma obigação para com a outra, salvo
pagamentos que por ventura esteiam em atraso.

CLASULA IV- DO CRÉDITO ORçAMÉNTARIO:

Ás despesas de correntes da execução deste contrato conerão por conta da seguinte dotação:

utilizando suas prenogativas
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SLAUSULA v- DA NEcATtvA DE RELAçÃo DE EMPREoo.

O presente contrato não tem nem gera quaisquer vínculos empregatícios, significando tão-
somente prestação de serviços.

CLAUSULA W - DA RESCISÁO:

O presente contrato será rescindido na ocorrência das hrpóÍeses previstas em especial nos
Attigos 77 e 78, bem como a qualquer dispositivo da Lei n" 8.666n3 e suas posteriores alterações
e, ainda nos segurnÍes casos:

§ 1" - lnadimplência de qualquer cláusula ou condição deste contrato, por infração de uma das
paftes, quando notificado por escrito pela pafte não infratora e não atendida no prazo de 30 (tinta)
dias;

§ 2' - Transferência das obrigações aqui contratadas, parciais ou totalmente, a terceiros, sem a
expressa autoização e concordância de ambas as parÍes, por escrito;

§ 3" - Por qualquer uma das paftes, através de aviso prévio por escrito com antecedência mínima
de 60 (sessenta) dras;

§ 4" - Por atraso supeior a 30 (Tnnb) dias dos pagamentos devidos pela Administração conforme
previsto na Lei 8.666193, de 21 .06.93, aft. 78, inciso W;

CAUSULA VII - DO REAJUSTE E ADITAMENTO:

CLAUSULA VIII - DAS PENALIDADES:

O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93 a qual as parÍes se suieitam para resolução dos
casos em gue esÍe instrumento for omisso, aplicando as penalidades prevlsÍas nos Artigos 86 a
88, da mencionada Lei, que as paftes declaram ter pleno conhecimento do teor e ainda.
t - Advertência escita, quando se tratar de infração leve, a iuízo da CONTRATANTE;
tl - Mutta diária equivalente a 2% (dois por cento) do valor global do contrato;
/// - Suspensã o temporáia de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administraçáo Pública Municipal, por até 02 (dois) anos.

CLAUSULA IX- DA FUNDAMENTAÇÂO LEGAL:

O presente contrato tem fulcro legal no Aft. 37, inciso lX da CF, na Lei Municipal no. 02772001
Aft.?, rtem V, alíneas "a" e "b" e Legislação Previdenciáia e Fiscal, lei 8666193 e suas alterações
posÍerlores.

Parágrafo único. Pelos servços enumerados nos iÍeÍrs acima, esclarece-se que as despesas
serãõ computadas da seguinte forma: 5096 (cinqüenta) por cento dos servlços serão computados
em pessoal e 50% (cinqüenta) por cento, serão computados em ,,hsumos, no intuito de não ser
contabilizado todo o valor dentro do timite estipulado no aft. da Lei 101/00 de Responsabilidade
Fiscal.

CLAUSIJLAX_ DA ALTÉNAçÁO DO CONTRATO:

O presente contrato poderá ser reajustado deste que ocona fator econômico que afete o equilíbio
econômico do mesmo, sendo tal reajuste no limite do índice inflacionáio oficial, divulgado pelo
Govemo Federal, mediante a celebração de Termo Aditivo.
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O presente termo poderá ser alterado de comum acordo, mediante a celebração de termo aditivo

âLA|JSULA Xt - DA FISCALIZAçAO DO CONTRATO:

A prestação de serviços deste contrato será fiscalizada pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade,
inscito no CPF de n.o 035.303.54í97, poftador da Matricula de n.o 571, para exercer as
atibuições de Gestor de Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme
Decreto Municipal de n." 172, de 26 de agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no
Diáio Oficial do Município.

CLÁUSULA XII - DO FORO:

Fica eleito o Foro desta Comarca de Souto Soares para diimir eventuais duvidas deconentes da
exe c u ção d e ste contrato.

As parÍes contratantes obigam-se por si e por seus sucessores, a qualquer título, cumpir o
presente contrato. E, por estarem justos e contratados, assrham o presente instrumento em 03
(três) vias de igual teor, o representante da CONTRATANTE e a CONTRATADA. iuntamente com
as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para que se produzam os efeÍos /egars.

Souto Soares-8Á, 17 de Janeiro de 2023.

s-!t*
ANDR LUIZ
Prefeito Municipal
CONTRAÍANTE

TESTEMUNHAS:

CARDOSO
ru^\q

ADALCI PEREIRA GUIMA
CN PJ : 1 9.71 4.405/0001 -1 0
CONTRATADA

Ye.
W:V-jTt VZ-2T 97'7'

I -s
SILVA
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EXTRATo oE DISPENSA DE LICTÍAçÁO

Procesao de Dispênsa de Licitação no 017r2023PMSSDl
Contratante: Município de Souto Soares - Estado da Bahia
Objeto: PÍestaÉo de serviços de ornamentação, incluindo locâÉo de materiais para supÍir demanda
do reÍerido seÍviÇo em eventos, conÍerências e reuniões durante o ano de 2023 promovidas pelas
diversas secretarias, de interesse da Secretaria Municipal de Administraçáo, deste Município.
ConÍratado: ADÂLC| PEREIRA GUIMARÃES SILVA, inscrita no CNPJ - no 19.714.405/0001-10,
residente e domiciliada à Rua Rosalvo Félix, 239, Casa, Centro, Souto Soares - BA, CEP: 46.99G000.
Valor Homologado: RS '17.335,00 (dezessete mil, trezentos e tÍinta e cinco reais).
Embasamento Lêgal:Art.24, inciso ll, da Lei n.o 8.666/93 e suas posteriores alterações.
HomologaçãoiRatifiçaçào: 17 lO1 12023.

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

CN PJIIíF: I 3.922.554/0001-98

contrato N' 017i2023PS-PMSS - Processo de Dispensa de Licitação no 017/2023PMSSDl
Conlratante: Prefeitura Municipal de Souto Soares- Bahiâ.
Obleto: Prestação de serviços de omamentação, incluindo locaçáo de materiais para suprir demanda
do reÍerido seÍviço em eventos, conÍerências e reuniões durante o ano de 2023 promovidas pelas
diversas secretarias, de interessê da SecÍetaria Municipâlde AdministraÉo, deste Município.
Propqnente/Homologado: ADALCI PEREIRA GUIMARÃES SlLvA, inscrita no CNPJ - no

19.714.405/000'lí0. residente ê domiciliada à Rua Rosalvo Fé|ix,239, Casa, Centro, Souto Soares -
BA, CEP: 46.99G000.
valor Homologado: R$ '17.335,00 (dezessete mil,lrezentos e trinta e cinco reais),
Embasamento Legal: Art. 24, inciso ll, da Lei n.o 8.666/93 e suas poslerioÍes alteraÉes.
Unidade Orçamantá]iat O2.O2.o1- Secretaria Municipal de Administraçáo Geral-
Açãoi 2008 - Oesenv. e Manutençáo das Ações da Secretariâ de Administração.
Classiticação Econômica: 339039 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídicâ.
Fontê: 1500
Prazo de Vigência: 1710'112023 a31112.12023.
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