
PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU
ESTADO DA BAHIA IUI

E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

PROC. ADM 084/2015 - DISP. LlCITACÃO 046/2015
CTR 110/2016

CONTRATO ADM. DEPREST.DESERViÇO DEASSESSORIA EMASSIST. SOCIAl- N° 110/2011
PROCESSOADMINISTRATIVOW 0.084/2017 DISPENSALICITAÇÃOW046/2017

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIODE lUIU/BA, PROMOVIDAPELA
PREFEITURA DE IUIÚ/BA: CONTRATO
VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
DE lUlU - CNPJ 14.081.205/0001-53;
neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Sr. Reinaldo Barbosa de Góes e
pela Secretária da SEDES Sra. Nucivalda
Américada Silva,denominadossimplesmente
de Contratante, e de outro lado a Sra.
ANDREIA ANTUNES RIBEIRO NOGUEIRA -
CPF 076.745.266-66.
Celebramo 1° Pacto dos itens vencidos no
D.L. 046/2017 - P.A. 084/2017, conforme o
que se segue:

o MUNICÍPIO DE IUIÚ/BA, neste ato representado pelo FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE lUlU, pessoajurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJsob o nO14.081.205/0001-53,com sede na PraçaPrefeito Abílio Pereira, 232,
aqui representadopelo PrefeitoMunicipal,Sr. REINALDOBARBOSADEGÓES,brasileiro, casado,
servidor público, portador da cédula de identidade nO04923403-07, inscrito no CPFsob o nO
608.929.435-72, residente e domiciliado na cidade de IUIÚ/BA, e pela Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza NUCIVALDAAMÉRICADA SILVA, brasileira,
casada, servidora pública, portador da cédula de identidade nO5.925.591, inscrito no CPFsob o
nO625.271.775-49, residente e domiciliada na cidade de IUIÚ/BA, denominada simplesmente
CONTRATANTE, e, do outro, ANDREIA ANTUNES RIBEIRO NOGUEIRA, brasileira, solteira,
portadora do CPF nO076.745.266-66, RGnOMG-13.613.067SSP/BA,residentee domiciliadana
Rua 15 de Novembro, 85, Centro, Palmas de Monte Alto/BA, doravante denominada
Contratada, firmam o presentecontrato, na forma e condiçõesque se seguem:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato presta-se a Contrataçãode pessoa física para a prestação de serviço de
ASSESSORIADE ASSISTÊNCIASOCIALjunto ao CRASdo Municípiode IUIU/BA, solicitado pela
Secretaria Municipal de DesenvolvimentoSocial e Combate a Pobreza.Conforme detalhamento
abaixo:

• Orientaçãotécnica para os trabalhadoresque atuam no SUAS;

• Orientaçãoe suporte técnico nasConferênciasMunicipais;

• Orientaçãodo usodos recursosFederal,Estaduale Municipal;
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Orientação organizacional (CRAS, CREAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO

DE VÍNCULOS, BENEFÍCIOSEVENTUAISe outros);

Orientação aos Conselhos Municipais ligados a área de Assistência Social;

Suporte Técnico na elaboração de projetos Sociais;

Suporte técnico no preenchimento do Plano de ação e Demonstrativo Físico Financeiro

(Federal e Estadual).

•

•
•

cLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

A Execução do presente Contrato será em conformidade com todas as condições requisitadas
inicialmente, conforme descrito na Cláusula Primeira - Objeto, sendo de total
responsabilidade da contratada todos os custos com locomoção, estadia e etc. A inexecução
parcial ou total e os casos omissos deste contrato, oriundos do Processo Administrativo de
Licitação nO 084/2017 - Dispensa de Licitação nO046/2017, serão tratados baseando-se na Lei
8.666/93 e suas alterações.

cLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência aproximadamente de 226 (duzentos e vinte e seis)
dias, tendo início em 19/05/2017 e findando em 31/12/2017, podendo ser prorrogado
através de termo aditivo, observada a legislação vigente.

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global do presente acordo é de R$ 7.520,00 (sete mil quinhentos e vinte reais),
onde o pagamento efetivar-se-á, após a prestação do serviço, com posterior atesto pelo
Departamento de Execução de Contratos em parceria com a SEDES. O valor global deverá ser
pago em oito parcelas mensais fixas de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais), ficando
convencionado que a Contratada deverá prestar o serviço em uma carga horária de 40
(quarenta) horas mensais, que serão divididas conforme demanda da Secretaria. O valor
determinado é fixo e irreajustável.

Parágrafo Único. Havendo erro de certidões que comprovem a irregularidade deste contrato,
no todo ou em parte, a tramitação do pagamento será suspenso até que a contratada tome as
providências necessárias à sua correção. Nesta hipótese, será considerada, para efeito de
pagamento, a data da reapresentação das certidões após a regularização da situação.

cLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal vigente, ou seja Exercício 2017.
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DOTACÃO VIGENTE EM 2017:
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L01.11.2040/33903600 Fonte: 00

cLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

6.1 -DA CONTRATADA:

6.1.1- A CONTRATADA prestará os serviços conforme a cláusula primeira obedecendo a cada
subitem;

6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não se
vinculando a CONTRATANTEa qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.

6.1.5 - A CONTRATADAobriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos
serviços prestados, os quais deverão está íntegros de forma a atender ao que se destinam;

6.1.6 - A CONTRATADAobriga-se a comunicar à Contratante qualquer anormalidade que interfira
na normal prestação dos serviços, inclusive indicado os problemas ocorridos;

6.1. 7 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
Artigo 77 da Lei 8.666/93;

6.1.8 - O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda. execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na fase inicial do contrato.

6.2 - DA CONTRATANTE:

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

6.2.2. Dar ciência ao CONTRATADOquando da não necessidade de realização do serviço.

6.2.3. Prestar verbalmente ou por escrito ao CONTRATADO informações que visem esclarecer a
forma dos serviços a serem prestados.

6.2.4. A fiscalização da prestação do serviço será por equipe designada pela CONTRATANTE.
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6.2.6. Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam
atendidas, dentro de 12 (doze) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções
que possam se aplicar ao CONTRATADO.

cLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O recebimento do serviço pela CONTRATANTE, se dará após a Prestação dos Serviços de acordo
com o objeto contratado, via depósito bancário.

cLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte do CONTRATADO:

8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações
ou prazos;

8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTEa comprovar a impossibilidade
da realização dos serviços contratados, nos prazos e condições estipulados;

8.1.3 - O atraso injustificado para execução do serviço;

8.1.4 - A paralisação da prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;

8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;

8.1.6 - O desatendimento pelo CONTRATADO das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;

8.1. 7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;

8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:

8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.7, ou outros contidos na Lei NO.8666/93 de 21/06/93;

8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES,desde que haja conveniência para
a CONTRATANTE;

8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;

8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito~a: 7
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a) Pagamentosdevidosdespesasem função de deslocamentos,e outros;

8.2.3 - Judicial, nostermos da legislaçãoem vigor.

cLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS

PROC. ADM 084/2015 - DISP. LICITAÇÃO 046/2015
ÇTR 110/2016

9.1 - A CONTRATANTEreserva-seo direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessáriopor conveniênciados serviçosou da Administração, respeitadosos
limites legaise os direitos asseguradosa CONTRATADA;

9.2 - Integram o presente Contrato, independentementede transcrição, todos documentos que
instruírama dispensade licitaçãoe a Propostade Preçosdo CONTRATADA;

9.3- Não será permitidos a CONTRATADA,sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;

9.4 - Este contrato é regido pela Lei nO.8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos
omissos.

CLAUSULA DÉCIMA - FORO

As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarcade Carinhanhado Estadoda
Bahia, com renúncia expressaa qualquer outro, por mais privilegiado e seja. E . estarem
justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) '.t as e igual eor e único
efeito, na presençadas testemunhasabaixo. , \

IU-BA, 19d maio de 2017.
. i,

POBREZA - SEDES
NUCIVALDA MÉRICA DA SILVA

/". CRETO NO 11/2017

~~éw ~t~.:2/V~
ANt>REIA ANTUNES RIBEIRO NOGUEIRA ~6.745.266-66

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Dilson Pereir~ \

~~
2- ~~~~~------------------

unior - CPF038.975.875-21
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