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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO H" 017/2020 •DISPENSA N° 017/2020

Contrato de Prestação de Serviço que
entre si celebram o MUNICÍPIO DE
IBIQUERA e a CRISTIANE SÁ TELES
SAMPAIO-ME.

APREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA/BAHIA, inscrita no CNPJ sob on' 13.716.671 Üüü i-34.
com sede na Praça São José. 32, Centro, Ibiquera, Bahia, CEP: 46.840-000. aqui representada pelo
Prefeito Municipal, Sr. Ivan Cláudio de Almeida, residente nesta cidade de Ibiquera, Bahia, de ago^
em diante denominado CONTRATANTE e do outro lado a CRISTIANE SA TELES SAMPAIO-ME.
com endereço àTravessa Do Conselho, s/n, !o]a. Terreo, centro. Andarai. CNPJ n 07.324.876/0001-
32, neste ato representada pelo Sr(a) Cristiane Sá Teles Sampaio, portador da carteira de identidade
RG n" 08.187.400-60, inscrito no CPF sob o 786.767.115-34, a seguir denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de prestação de serviços, autorizado nelo
despacho constante no Processo Administrativo n" 019/2020, Dispensa de Licitação 017,2020.
com fundamento jurídico conforme o disposto no artigo 24. inciso II, da Lei Federal 8666'93
mediante condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1'-DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para aquisição de bolsas para atender aSecretaria Municipal
de Educação na Jornada Pedagógica do ano de 2020.

CLÁUSULA 2» - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
integram o presente Contrato o Processo Administrativo if 01D/202Ü. Dispensa de Liciiaçáu n
017/2020, com a proposta da CONTRATADA, bem como o parecer que reconhece a dispensa da
licitação, conforme odisposto no art. 24. inciso II da Lei if8.666/93.

CLÁUSULA 3'- DO REGIME DE EXECUÇÃO
ORegime de execução deste contrato è indireUi eempreitada por Preço global.

CLÁUSULA 4' - DO VALOR ECONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 Opresente contrato tem ovalor global de R$ 2.800.00 (dois mil eoitocentos reais).

4.2 O valor devido à CONTRATADA deverá ser pago de acordo com a solicitação pela
CONTRATANTE. Após apresentação da nota fiscal/fatura atè o até o 5° (quinto) dia do mês
subsequente, no valor econdições estabelecidas neste contrato, obedecido aLei n° 4.320/64;

43Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimenlo das condições pactuadas, no todo ou em
parte, a tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as
providências necessárias àsua correção, passando aser considerada, para efeito de pagamento, a
data da reapresenlaçâo do documento em questão, corrigido eatestado, /I

PRAÇA SÃO JQSc :: CITRC. iÇa-íO-COD -CNPJ l3.7I&.eTl/M0I-s/



ESTAUO DA BAHIA -i
Prpfoiíufn r.liintf t|>ri| rjct /H

4 -1 ijlohíll ,1 fun jvhj.» ,i ('í >NIi'MAl 'A m-m l»*n •« ififlM»fi if, IoíJ.i . i, , i
pni.l .1 r\(U'llV'̂ '* lio lMlllt.ll;»

CLÁUSUU5"-DA VIGÊNCIA
A do prt?R«nlo insiiuiiiuiiU» símà d(.' \}2 (iJoln) iriüfios Cüinf»reen(J»do fjritro fií)i'fjir/ij>í; h
0P 03 /OAi. Findo üsIo ptn/o :ir. partes ndo torao nonhurtin obrigat;íio uma para coro a oiiira ".alvo o'.
pagarnontos ern .itraso.

Parágrafo Único - Opresente insliiunoMlo, naitério da CONTRATANTE, poderá. ao seu finai,
proirogailo mediante ternin .iditivo, ile .icoido noni ;ij» previsões fxjnslantes na Lei Federal n''
fi.í>66/93.

CLÁUSULA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO
Oobjeto contratado será executado nos termos constantes neste contrato, de acordo com os valores
constatites na proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA V~DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS
Os impostos por ventura devidos, em razão do faturamento de serviços abrangidos por este Contrato,
deverão ser retidos pela fonte pagadora, na ocasião do pagamento da Nota Fiscal/Fatura.

CLÁUSULA 8=* - DO CREDITO ORÇAMENTÁRIO
As despesas para conter opresente, correrão por conta da dotação orçamentária.

Secretarias Municipal de Educação
Órgão/Unidade: 0401
Atividade; 1032; 2049; 2042
Elemento de despesa: 3.3.9.0.30.00
Fonte: 19, 01 e 15

CLÁUSULA 9" - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
9.1 Responder, por quaisquer danos que verihan. acausar àUnião, Estado. Município ou alerceiros
em função do objeto do contrato firmado.

9.2 Aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem n„.
serviços, de até 25% (vinte ecinco por cento) do valor inicial atualizado do contraio,

9.3 Indenizar, inclusive alerceiros, em conseqüência de eventuais danos matenais ou institucionais
causados pelo CONTRATADOou seus preposlos, na execução de suas atividades

ciaSál,"™"" da
9,5 OContratado sorá rasponsável pelos danos nue venha raivar an n^trimí. j m •
imprudénda ou negligencia especialmente quando aquele estiver sob seus cuidadSs, °

responsabilidades dacontratante

ir ? ĉontratada üe quaisquer modificações que venham aocorrer nestt contraio10,2 Efetuar todos os pagamentos nas condições pactuadas, 7]
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CLAUSULA11'-DARECISÀ0
0 prosenle conlrato será rcjcmcliOo n,i or.orrwiLia dar. hipòtef-RS pfOvisUns em especigl ri'.s Ar':?*,'. ,
/ li 7H, bem como em iiii.iK]iinr ouliu iIis|ioí;4iv(í da i.m rr í! GGC/9'í e suas (josleriores /.

medifinle inicialiva expressa por esciilo de uiita das parles com anleceríénri;.! mifuma de 'iU -jias

CLAUSULA12» -DAS PENALIDADES E MULTAS
Nos casos de alraso injustificado ou iiiexecuçao lotai ou parcial do compromisso assumido com o
contratante as sanções administrativas aplicadas á contratada serão:

12.1 •Advertência sempre que forem constatadas infrações leves:

12.2 - Multa por atraso imolivado no cumprimento do objeto deste conlralo será aplicado o disposto
do parágrafo primeiro da cláusula décima segunda,

12.3 - Suspensão temporána de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração Por um período de até 02 (dois) anos, conforme disposto no inciso III do an. 37 de Lei
Federal 8.666/93.

12.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica conforme o
disposto noinciso IV do arl, B7 da Lei Federal 8.666/93;

Parágrafo primeiro • Oatraso injustificado no prazo de conclusão dos serviços implicará aplicação
de multa correspondente-a 1% por dia de atraso, calculada sobre ovalor lota! do contrato, até olimite
de 30% desse valor.

Parágrafo segundo • Na hipótese da subcláusuta anterior, oatraso injustificado por período superior
a 30 dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punivel com as sanções previstas nos
incisos III e IV do caput desta cláusula,

Parágrafo terceiro - Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados
tempestivamente eindevidamente fundamentados, eaaceitação das justificativas ficarão acriíéno do
Contratante.

Parágrafo quarto • Sempre que não houver prejuízo para oContratante, 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,

CLAUSULA 13® - DA LEGISLAÇÃO
Opresente contrato é regido pela Lei n° 8.666/93 aqual as partes se sujeitam para resolução dos
casos em que este instrumento for omisso, aplicando as penalidades previstas nos artigos 86 a88, da
mencionada Lei, que as partes declaram ter pleno conhecimento do teor.

CLÁUSULA 14»-DAELEIÇÃO DE FORO . /I
As partes elegem oForo da Comarca de Ruy Barbosa/BA, para dirimir quaisquer dúvidas cMorrentes
do presente contrato. 11 *. /
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E. por estarem assim, justos e contratados, assinam opresente em 03 (tr^ls) viar. de igual teor, para
um só fim em presençadas testemunhar, abaixo assinadas. /

Ibiquera-BA, 09 de janeiro de 2020.

Testemunhas;

MUNICÍPpte IWQUERA
Ivan Cli^Oraja/Almeida
^ COÍiTfWANTE

CRISTIANE SÂ^^MP-AIO-ME
Rep. CRISTIANE SAfItES SAMPAIO^

CONTRATADA

CPF.aM.w-_L2Sjií
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