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Processo Adm. 036/2017 Inexigibilidade 02/2017

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS "GERENCIAMENTO ADM. E FINANC.
MONIT. OBRAS REC. FEDERAIS" N°. 035/2017

Termo de Contrato de prestação de serviço que entre si
fazem de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
IUIU/BA - Praça Abílio Pereira, 232 Centro - IUIU -
Ba, inscrita no CNPJsob N°. 16.416.158/0001-87 neste
ato representada pelo SR. REINALDO BARBOSA DE
GÓES - Prefeito, portador do RG 049.234.403-07
SSP/BA E CPF.: 608.929.435-72 e do outro lado a
Empresa CLAUDIO FELIPE HOFFMANN JUNIOR,
regularmente inscrita no CNPJ sob N0.
12.310.201/0001-74, sediada na Tv. Sisinio Viana,
13 A, São Cristovão, CEP 46430-000, Caculé/BA,
representada por Claudio Felipe Hoffmann Junior,
portador do RG 02.649.299-77 SSP/BA, CPF.:
505.839.725-00, residente e domiciliado na Tv. Sisinio
Viana, 13 A, São Cristovão, CEP46430-000, Caculé/BA,
doravante denominados simplesmente de
CONTRATANTEe CONTRATADA,respectivamente, para
execução de serviços técnicos de natureza jurídica de
acordo com as Cláusulase condições seguintes:

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Este contrato tem por finalidade o Gerenciamento Administrativo e Financeiro no
monitoramento de obras nas plataformas SICONV, SIMEC e SISMOB e prestação de
constas dos recursos do FNDE no SIGPC. Contrato este que consiste na execução de
serviços que envolvem o acompanhamento da execução de obras executadas com
recursos transferidos pela união, através de seus órgãos, e respectivamente do Fundo
Nacional da Educaçãoe do Fundo Nacional da Saúde. /;1
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Será realizado por parte do contratado, dos os seguintes serviços:

• Inclusão de proposta de acordo os programas disponibilizados pelo ministério que
venha atender as necessidadesdo município;

• Orientação e supervisão:
• Na elaboração dos editais para a realização dos pactos firmados

oriundos do cadastramento efetuado;
• Nos pagamentos a serem efetuados
• Na elaboração de relatórios de questionamentos emanados pelos

órgãos cedentes
• Inclusão de documentos nos sistemas;
• Prestaçãode contas parciais e finais;
• Interlocução junto aos órgãos cedentes e instituições financeiras representantes da

União.

cLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO

Os serviços aludidos na Cláusula anterior serão executados dentro dos prazos
estabelecidos em Lei, quando for o caso ou nas datas especificadas. Este contrato tem
início na data da assinatura, com duração até 31 de Dezembro de 2017, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses,
observadas as disposições do inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E VIGÊNCIA

O preço global dos serviços será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em 10 (dez
parcelas) mensais pela execução dos serviços objeto correspondentes à área de autuação,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada.

cLÁUSULA QUARTA - DA RELAÇÃO JURÍDICA DA CONTRATADA

A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTEe a CONTRATADA.
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Parágrafo Único - É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA,caso se
faça necessário, a utilização de pessoal para a execução do objeto deste contrato,
incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes
de vínculo empregatício, cujos Ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser
transferidas para o CONTRATANTE.

cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução dos serviços objeto do presente Contrato, na importância
prevista na Cláusula anterior correrá à Conta da:

Unidade Orçamentária - 01.09.2038/3.3.9.0.39.00 - Fonte - 00. Gestão das Ações da
SAFIP

Parágrafo Único - (Das previsões Orçamentárias) - Fica o Poder Executivo obrigado
a fazer prever, nas propostas orçamentárias subsequentes, vigentes durante o tempo de
duração deste contrato, dotações suficientes para atender as obrigações aqui
estabelecidas.

cLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Correrão por conta da CONTRATADAas despesas com combustível e hospedagem do
pessoal da CONTRATADAquando a serviço da PREFEITURA.

cLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Salvo ocorrência de força maior, plenamente justificável na forma do CCB, o não
cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, importará para a parte faltosa, no
pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

cLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DO PREÇO

Os valores estipulados na Cláusula Terceira serão reajustados na mesma proporção e
índice da inflação utilizado pelo Governo Federal na atualização de suas obrigações,
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garantido sempre o equilíbrio económico financeiro do contrato, nos termos e normas
gerais da Lei Federal No. 8.666/93 de Licitaçõese contratos administrativos.

cLÁUSULA NONA - DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO

A execução do presente contrato será avaliada pelos órgãos competentes do
CONTRATANTE, mediante procedimentos de supervisão, os quais observarão o
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer
outros dados necessáriosao controle e avaliação dos serviços prestados.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADAfacilitará ao CONTRATANTEo acompanhamento e
a fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem
solicitados pelos servidores do CONTRATANTEdesignados para tal fim.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese é assegurado a CONTRATADAamplo direito
de defesa nos termos da Lei Federal de licitações e contratos administrativos.

cLÁUSULA DÉCIMA

O presente contrato é celebrado com inexigibilidade de licitação de acordo com o que
estabelece o art. 25, Inciso II da Lei Federal nO8.666/93 de 21.06.93.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento de qualquer de
suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a
licitações e contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula
Sétima.

Parágrafo Único - A CONTRATADAreconhece desde já os direitos do CONTRATANTEem
caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos
administrativos.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

O presente contrato será afixado no mural da Prefeitura Municipal, bem como no D.O.M.
(Diário Oficial do Município) por meio eletrônico, no prazo de 20 dias, contados da data de
sua assinatura. ./
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cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO

o presente contrato reger-se-á pelo disposto na Lei 8.666/93 e os casos omissos aplicar
se-á subsidiariamente as leis especiais aplicáveis à espécie.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

As partes contratantes elegem o Fórum da Comarca da CARINHANHA/BA, para dirimir
qualquer dúvida do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em
duas vias datilografadas nos claros, todas de igual forma e teor, contratante e contratada,
na presença de duas testemunhas a tudo presentes.

Pre eltura Municipal de lUlU
Reinaldo Barbosa de qóes - Prefeito

Muni9pal
CONTRATAf..ITE

/' /'
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CLAUDIO F.~. E HOF~~ANffjUNIOR
'CNPl nO, 12:31Q.•.261/0001-74

Claudio Felipe Hoff ann f:}ul11or - Proprietário
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

a) ~~~~-------------
Dilson Pereira Mon Ivão Júnior - CPF: 038.975.875-21

b) ---f/----P---L~=~~/illb~----
UGclênia Donato de Barros - CPF: 595.662.565-15
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