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^ ESTADO DA BAHIA ^
Prefeitura Municipal de ÍBIOU^í^-^

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N® 017/2019 - DISPENSA N° 016/2019

Contrato de Prestação de Serviço que
entre si celebram o MUNICÍPIO DE
IBIQUERA e a lESTE • INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO ETECNOLOGIA

APREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA,'BAHIA, inscrita no CNPJ sob o n" 13.710,671/0001-34,
com sede na Praça Sáa José. 32. Centro, Ibiquera, Bahia, CEP, 46.840-000, aqui representada pelo
Prefeito Municipal. Sr. Ivan Cláudio de Almeioa, residente nesta cidade de Ibiquera, Bahia, de agora
em disnle denominado CONTRATANTE e do outro lado a INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E
TECNOLOGIA, com endereço à Rua Paz e Liberdade n® 54. Bairro - Palmeira - Jaguaquara - BA,
Inscíiía no CNPJ sob o 09.589.731/0001-99, neste ato representada pelo Sr. Francisco Carlos de
Aguiar Neto, inscrito no CPF sob o n'' 561,719.005-91 a seguir denominado CONTRATADO,
resolvem celebrar opresente Contrato de prestação de serviços, autorizado pelo despacho constante
no processo Administrativo n"* 017/2019. Dispensa de Licitação n" 016/2019. com fundamento jundico
cortorme o disposto no artigo 24. mclso II da Lei Federal n' 8.666/93. mediante ixndições e
cláusula-s seguintes:

CLÁUSULAS-DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de palestras, ofionas
pedagógicas com respectivo material pedagógico para realização de lomada pedagógica do
município de Ibtquera-BA.

CLÁUSULA 2^ - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Integram o presente Contrato o Processo Administrativo 017/2019, Dispensa de Licitação n°
016/2019. com a proposta da CONTRATADA, t>em como oparecer que reconhece 3dispensa da
licitação, conforme odisposto no art, 24. inciso Hda Lei 8.666/93.
CLÁUSULAS' - DO REGIME DE EXECUÇÃO
ORegime de execução deste contrato é Inoireía eempreitada por Preço global.
CLÁUSULA 4" - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 O[irfesente contrato tem o valor global de R$ 9.0Ü0.Ü0 (nove mil reais).

4.2 Ovalor devido à CONTRATADA deverá ser pago em 01 (uma) parcela pela CONTRATANTE,
após apresentação da nota fiscal/fatura ate oaté o5"^ (quinto) dia do més subsequente, no valor e
condições estabelecidas neste contrato, obedecido a Lei 4,320/64;
4.3 Havendo erro na Nota Fiscal.T^atura ou descumprimento das condições pactuadas no todo ou em
parte, a tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as
providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para efeito de pagamento, a
data da reapreseniaçáo do documento em questão, corrigido eatestado.
44Opreço global a ser pago ã CONTRATADA será fixo e írreajustável. incluindo todas as despesas
paraa execução do contrato.

CLÁUSUU 5' - DA VIGÊNCIA
A ^igênoa do preseme instaimenlo será tíe 01 (um) mês compreendido enire 21/01'2ü'9 a
26/02./2Ü19. Findo este prazo as partes não leràn nenhuma obrigação uma para com a outra salve- os
pagamentos em atraso. / / -/
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consiantes na proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA 7' - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS _ abrangidos por este Contrato.

Órgào IUnidade; 0402
Proieto / Atividade; 2049
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39,00

Òtgão / Unidade: 0402
Projeto / Atividade: 1032
Elemento de Despesa. 3.3 9.0.39.00
Fontes Ü1 e ^9

em função do objeta do contrato firmado.

14 . W" »• """ "™ ""™~ "

10.2 Efetuar todos os pagamentos nas condiçoes paUuadas.
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te 0»^ inexecução lotai ou compromisso assumido
con« as sanções adm,n,strat,vas af^icadas acontratada serão.12.1- Advertência sempre que forem constatadas .nfrações leves; .
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