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ATO DE PRESTAÇÃO OE SERVIÇO M" 034(2013 -DISPENSA N° 031(201!CONTRA"

Contrato de Prestação de Serviço que
entre si celebram o MUNICÍPIO DE
IBIQUERA e a ANA MARTHA ALMEIDA
BRANDÃO.

APREFEITURA MUNICIPAL «IQU^I^AH^»
com sede na Praça Sáo Jo^ 32, C^T^sident'rSte Ibíquera. Bahia, de agora
Prefeito M^iapal,S;;outrebdo aANA MARTHA ALMEIDA BRANDAO, comemdiarrtedenomiriadeCONTWTANTEeto^^ 46.880-000, insoita no CNPJ sob on»
endereço a Rua Genesio Lopes, g^^My^ftjriA ALMEIDA BRANDAO, inscnto no
27.b23.740/0001-63, "e®*® ®tó representóda ^to ^
CPF sob on' 638,465,865-87, asegue deriommada Adminisbativo
Contrato de proteção de ®;;!'̂ 3'̂ ;20l'9 com tondamento juridico conforme odisposto no

sí'.2S s;rcírd.Su™si., =«"1 •»»»
Município.

CLÁUSULA r-DA DISPENSA OEUCITAÇÃO n-iT/jniq Disnensa de Uciíação ri®
oBre..dte Conll^ wro oo.«« .ut í.cootíM. . did«nsB ía

CLÀUSULA 3" - DO REGIME DE EXECUÇÃO
oRegime de execução deste contratoéIndireta eempreitada por Preço glob ,
ri ÁUSULA 4' - DO VALOR ECONDIÇÕES DE PAGAMENTOJ.^0 ?^nte contrato tem ovalor global de R$ 17.000,00 (dezessete m.l reats),
42Ovalor de^do àCONTRATADA deverá ser pago em parcelas pela
nnresentacâo da nota fiscaWatura até oaté o5" (auitdo) dia do mês subseouente.
condições estabelecidas neste contrato, obedecido aLei n4.320/54.
43Hav-Aodo em, na Nota Fiscal/Fatura r^ descumpnmento das ««"'f Ts

•pRAÇ^SÀOJOSÉ.^ZCENTRO .aiüUER^BA-CEP 46 B40^00 -CHPJ 1S,7ie.6ri«00.^
(í>íc>juai.o>4-P
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data da reapresentaçâo do documento em questão, conigido eatestado.

44Opreço global aser pago àCONTRATADA será lixo eirreaiuslàvel, incluindo todas as despesas
para aexeaiçâo do contrato.

«^gfnd^do será de 10 (dez) meses compreendido entre ®
01/12/3019. Findo este prazo as partes não terão nenhuma obngação uma para com aoutra, salvo
pagamentos ematraso.

Parágrafo Único - Opresente instrumento, acritério da CONTRATANTE poderâ. aooSado mètote t^o addivo. de acordo com as pressões constantes na Ler Federal n
8.666/93.

o'̂ 4"OTLtódfseiá exS constantes neste contrato, de acordo com os valores
constantes na proposta apresentada peia CONTRATADA.

^m^s^s por íenfura dl°^do^^^ razão do faturamento de serviços atragid^ este Contrato,
Ster rS^^ ptia íonte pagadora, na ocasião do pagamento da Nota Fiscalff^atura.
ClJkUSUtJk8»-DO CREDITO ORÇAMENTÁRIO
As despesas para conter opresente, correrão por conta da dotação orçamentãna.
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3.3.9.0.39,00

3.3.9.G.39.0G

3.3.9.0.39.00
"3^9^.39.00
3.3.9.0.39.00

3.3.9.0.39.00

UNK)ADi

0401

0402

0601

0701

0701

PROSEJQlkWIS
2049

1032

~ 2035
2091
2100
2100

FOWTE

01

19

02

14

00

29

em função do objeto do contrato firmado.

92 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
serviços, oe aiè 25% (vinte ednco por cento) do valor imcial atualizado do contrato.

93indenizar, inclusive aterceiros, em conseqüência de eventuais danos ^is ou institucionais,
causados pelo CONTRATADO ou seus prepostos, na execução de suas atividades.

3.4 Manter durante toda aexecução do contrato as mesmas condições exigidas no momento da
contratação.

95OContratado será responsável petos danos que venha causar ao patrin^do Município, por
imprudência ou negligencia espedalmenie quando aquele estiver sob seus cuidados.
CLÁUSUU10- -DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
10.1 Dar dênda àCONTRATADA de quaisquer modificações que venham aocorrer neste con

PBAÇiSiOJOSe 32 CIltTRO IBIQUERP-BA-CEP «8M4I00 -CHPJ 13 fSSZOWtl/^^^^^jaJULCÍcc...p /^
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10.2 Efetuar todos os pagamentos nas condições pactuadas.

CLAUSULA11' - DA RECISÃO . , . . _
Ooresente contrato será rescindido na ocorrência das hipóteses previstas, em espwaal nos Artigos
77 e78 bem como em qualquer outro dispositivo da Lei n" B.666/93 esuas posteriores attera^es, ou
mediante iniciativa expressa por escrito, de uma das partes com antecedência mmima de 30 dias.

CLAUSULA 12* - DAS PENALIDADES EMULTAS
Nos casos de atraso injustificado ou Inexecuçâo total ou parcial do compromisso assumido com o
contratante as sanções administrativas aplicadas acontratada serão;

12.1 -Advertência sempre que forem constatatfos infrações leves,

12.2 -Muita por atraso imotivado no cumprimento do d^eto deste contrato será aplicado odisposto
do parágrafo primeiro da cláusula décima segunda;

12 3 - Suspen^r. iPfnporá.ri?- de p3.rtiâpsr de Hcitações e impedimento de -
Administração Por um período de até 02 (dois) anos. conforme disposto no inciso III do art. 87 de Lei
Federal 8.666/93.

12.4 -Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com aAdministração Publica conforme o
disposto no indso IV do art. 87 da Lei Federal 8.666/93.

Parágrafo primeiro -Oatraso inju^cado no prazo de conciusào dos servi^ implicará apliraç^
de multa correspondente a1% por dia de atraso, calculada sobre ovalor total do contrato, ate olimite
de 30% desse valor.

Parágrafo segundo -Na hipótese da subdáusula anterior, oatraso injustificado por período supenor
a 30 dias caractenzarà odescumpnmento total da obngação, punivel com as sanções previstas nos
incisos III e IV do caput desta cláusula.

Parágrafo terceiro - Serão considerados injustificados, os a^sos não comunicados
lempesuvamenie einoevidameme funoameniados. eaacehação das justificativas ficarão acnteno oo
Contratante.

Parágrafo quarto -Sempre que não houver prejuízo para oCoi^tante, às penalidades impostas
poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, aseu critério.

Parágrafo quinto -Aaplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de
ampla defesa por parte da Contratada, na forma da lei.

CLAUSULA13*-DA LEGISLAÇÃO , _ .
n rnntratr, £ ron^A peJa Leí h" B.666/93 2q'J2! as partes se sujeitam para resotoçao dos
râ^rem quVe^ instTumento for omisso, aplicando as penalidades previstas nos artigos 86 a88 da
mencionada Lei. que aspartes declaram ter pleno conhecimento do teor.

CLÃUSULA14'-DAELEIÇÃO DE FORO ^
As partes elegem oForo da Comarca de Ruy Barbosa^A para dirimir quaisquer duvidas decorrentes

PSAÇA SÀO JOSÉ 12. CENTSO 101QUE RA^BA -CE P-6 S40.CM - C«PJ t3.7iefi71«H)01-34
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dopresente contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam opresente em 03 (três) vias de igual teor, para
só fim em presença das testemunhas abaixo assinadas.

loiquera-BA. Oi de março de 2ú i9.

Ww(#WeibíqOera
i"2r./Clá'jdÍe de Aimsãte
' ' cÓntratakte

Testemunha

CONIKAIAÜA -—:

RG®"Sp V?.880-000

t.ltcfecS

CEHTRO ieiOUERAeA-C£P46»«»-000-CNPJ 137í8.6TlíOOOt-34praça SÃO JOSl .32
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