
ESTADO DA RADIA
CIIP.J: 1&..41&..15Bi'111.1-87

PROC. ADU 0lJ8QD19- lNElCIGEIl..IlN 004I2Dt9
cm 008f'2019

Termo de COIlbato de prestação de servk;o que
entre si fazem de um lado a PREFEITURA
MUlUClPAl. DE lUIU/BA - Praça Abílio Pereira,
232 Centro - IUIU - BiI, inscriI.a no CNP] .sob NO.
16.416.158/0001-87 neste ato representada pelo
SR. REINALDO BARBOSA DE 60ES - PlefeiID,
portadOI do RG 049.234.403-07 SSP/BA E CPF.:
608.929.435-12 e do outro lado a Empresa
SANTANA DESENVOLVIMEJITO HUMANO
EIREUinscrita no CNPJ32.266.078/_1-49,
para Prestação de Senriços Educadonais
(Pale:staa na lamada Pedagógica 2019).

O MUIIICÍPIO DE lUlU/lIA, pessoa jIriica de direito púbico inteloo, insaitD no CMP)
sob o nO16.416.158/0001-87, am sede na PI'aça Abílio Pereira, 232 - centro, vinculado a
PrefeibJla Municipal de IUIU}BA, aqui repesentado pejo Prefeito Municipal, Sr. REINAlOO
BARBOSA DE GÓES, Brasileiro, casado, servidor púbico, portador da cédula de identidade
nO04923403-07 SSP/BA, insuitu no CPF sob o nO 608..929.435-72, residente e domiciliado
na ddade de IUIUIBA, a seguir denominada simplesmente CONTRATAIfTE e a empIesa
SANTANA DE5ENVOLVIMENTQ lIUMAItO BREU insuita no CNPl
32..266.D78/0001-49, mm sede na Rua Juracy Magalhães, 853, Ponto Central, Feira de

• Santana/BA, CEP 44.015-115, representada pela Sra. Irany Santana Bispo, inscrito no CPF
003.038.715-98 e RG 0750199733, SSP/BA, abaixo assinado, a seguir denominada
simplesmente CONTRATADA, firmam o presente contrato, na forma e condições que se
seguem:

Cl.ÁUSUl.A PRIMEIRA ~ OBJETO

Este CUlUatu tem por finaIdade a Prestação de Senriços Técnicos Especializados por
pessoa jIriica péIIiI reaIzar;ão de PAlESTRA COM ESPECIAUSTA NA JORNADA
PEDAGÓGICA2019 no muníápio de ~ com disponibilz'ação do patestnmte JfN1L
DOS SANTOS LACERDA, para plepalat;ãq,do CDJJO dou::tlle do mUnicípio de luiu/BA para
administrarem aulas no ex:eródo de 2019.
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CI.ÁUSUI.A SE6UNDA - DA EXECUÇÃO DOSSERVIços E PRAZO

ESTADO DA RAmA

Os serviços aludidos na Cláusula éII'ltErior serão executados no dia 06 de fevereiro de 2019
as 19:00 horas no giliÍSio do Colégio Centro Educac::i:lmI Edvaldo Boaventura na sede da
ddade de Iuiu/BA.

... '. tI._ DE PA6AMENTO E VI6ÊNCIA

P_lignltu Plisneilo. O presolte instrumento vigerá pelo periodo de fiO (sersaata) dias,
mntados a partir da daIa de suaassinatura,. iniciando em 11 de janeiro e findando em 12

• demarço de 2019, não podendo ser prorrogado.

Panighlfo Segunda.. O preço global dos serviQls será de R$ 4JNJ8,GO (quatro mil reais),
que deverá ser pago em 01 (uma) ÍIniGJ parcela no valor referendado acima, preço
mrrespondente ao vator oretaido na "",..,. lia 0JnI:nJI:ada ÍIIIIitI1IÍI:Ia na
~ de l.iI:itatf6o 1IIH/2111!1, a qual é parte integrante do presente
COIIbato.

Pirignd'o Ta ...... O pagamento serei rPaizado pelo fundo das açiies do RJNDEB40% e
ariies do Ensino Fundamental, sendo efàuado a empresa contratada através de Depósito
E1etrônim Identificado através deAgência Bancália. em conta espeáfic:a da CoIdlatada.

Paaágaafo QuartD. Nenhum pagamento será efetItado a enspresa oontratada na~~ ,
f'lURJUIUU ta;; qualquer uma das situações abaixo CilJtxitin1lba, ::.au l.p.It: tou yae UIIt:IW

• a alteração de preços ou compensação financ.eila:

Parágaafo QuinID.. Atestação pelo Setor CompetBde, mm relação ao ClIIn(ÃnentO do
objeto desta ~, das notas fiscais emitidas pela lidtalte vencedora;

Parágaafu SexID. O MurIdpio de lU.W/Ba pode deduzir, do montante a pagar, as valores
~ a mulas 00 indeuíl.êlÇÕesdewidas pelo CDNTRATADO,nos termos do Conbatn.

Parágrafo SétisillO. Havendo erro lliI Nola FisGJI e/oo fala de certidões que ~ a
~ de5te mlflato, II)bldo til em ~ a ~ d;:z NoID EbaIf:IIa'Ó ~1iXl w;:
que o mnbatado tome as providêndas ~ ii sua mrl~ Nesta hipótese,. selá
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PROC.Amt0f.l8i'2Dt9 - ~ tJ04QD19
CTR 008t2019COIlSiderada, para efeito de pagarrelto, ii data da reapesettac;ão da Nota Fiscal após ii

~ da sibsação..

CI.ÁUSUI.A QUARTA - DA RS AÇÃOlURÍDlCA DA CONTRATADA

A prestação dos serviços ora CllI1lraIados não impica víncuto ~ nem
exclusividade de alIaboração entre oOONTRATANTE e ii CONTRATADA.,

ParágaafiJ Õnic:u - É de respotlSabildade exdusiva e iflfegral da CONTRATADA, caso se
faça necessário, ii ~ de pei'iiOaI para ii execuc;ão do objeto deste OlIlbato,
incluídos os encargos trabatistas, pretridmeiálios, sociais, fiscais e mmerdais resultantes

• de vínculo ernpregatiào, rujas ónus e obrigações em nenhuma hípÓtese podeJão ser
transferidas para o CllNTRATANTE

CI.ÁUSUI.A QUBlTA - DOS REaIRSOS OIlÇAfIENTÁRlos

As despesas com ii exenÇio dos serviços objeto do presetlte Contrato, na importânóa
prevista na Cláusula afltou cnrrerá à Coota da:

Palágrafo Õnic:u - (Das previsiesOrW;W-dárias) - Fica o Poder Exewtiw obrigado
a fazer prevB", I'e) propostas on;amentárias SI.Ibsequente;, Yigenles durante o tempo de
dlll'aÇâo deste contrato, dotações suficientes para atender as obrigações aqui
estabelecidas•

• ~...ASEXTA- DASOBRI6AÇÓES DACONTRATADA

Correrão JD" conta da CONTRATADA as despesas mm combustiveI, fJospedagern, Viagens,
alimentação e passagens do pessoal da CONTRATADA quando a serviço da PREfEllURA.

C1.ÁUs\_U..,A SÉTIMA- DAS PEIW.JDADEs

Salvo 0CDI1'ênda de força maior, JJIenamente justificáyef na forma do cm, o não
cumprimento de qualquer das cIáw;uIas deste conbato, in .... tará para ii parte faItosa, no
pagamento de multa de 10% (dez per t:enlD) do valor do tnnb:atv_
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU~
ESTADO DA BAmA lUlU

PROC. ADU 008i2019 - !NEXIGIBIUDADE 00412019
CTR 00812019

CLÁUSULAOITAVA - DO REAJUSTE DO PREÇO

Em função do amtrato vigorar por apenas 60 (sessenta) dias, não haverá hipótese de
reajuste no período pactuado.

ClÁUSULA NONA - DO CONTROLE DE FISCAlIZAÇÃO

A execução do presente COIIbatn será avaliada pelos órgãos competentes do
CONTRATANTE, mediante procedimentos de supervisão, os quais observarão o
aJmprimento das cláusulas e condições estabeIeddas neste contrato, e de quaisquere outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA fadlitará ao CONTRATANTE o aampanhamento e
a fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem
soIidtados pelos servidores do CONTRATANTE designados paratal fim.

ParágrafoSegundo - Em qualquer hipótese é assegurado a CONTRATADA amplo direito
de defesa nos termos da Lei Federal de Iidtações e corlbatos administrativos.

cLÁUSULA DÉCIMA

o presente contrato é celebrado com inexigibiIidade de liàtação de acordo com o que
estabelece o art. 25, Inciso nda Lei Federal nO 8.666/93 de 21.06.93.

e cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DARFSCISÃo

Constituem motivo para rescisão do presente wntratn o não OJ1'TU)rimento rlP 1')1~,.,11Pr ti,..

suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a
licitações e mlbatns administrativos, sem prejuízo das multas cominadas na Oáusula
Sétima.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE em
caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos
administrativos.

:):S_,rctcria de Lic.f:t.a:;;.Ce.5 e CClIlt::ra'tos
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C1ÁUSUlA DÉCIMA SE6UNDA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao Muniápio providenciar a pOOIc:ação deste instrumento, por extrato, na
Imprensa Oficial do Município, COl1fmme «i5põe o artigo 61, parágrafo único, da lei nO
8.666/93.

C1ÁUSUlA DÉCIMA TERCElRA - DA l.E6ISl.AÇÃo

o pesente mlhato reger-se-á pelo disposto na lei 8.666/93 e os casos omissos aplicar-e se-á subsidíariament as leis especiais aplicáveis à espécie.

CI.ÁUSUI.A DÉCIMA QUARTA - DO FORO

As partes mlbdlalles elegem o Fórum da Comarca da CARINHANHAIBAr para dirimir
qualquer dúvida do pn:5eIlte mntraID, l'8U1dando a qualquer outro por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem assim jJStos e mnbêUdos, assinam o presente conbato em
duas vias daIiIogrcJradas nos claros, tDdas de igual forma e teor, CDllbatalte e CDldJatada,
na presellÇa de duas te.slenulhas a tudo presetltes.
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Prefeitura Municipal de IUIU/BA - Ratificação de Inexigibilidade de Licitação. Em
cumprimento às disposições do art. 26, da Lei 8.666/93, RATIFICO a Inexigibilidade de
Licitação 004/2019, formalizado através do Processo 008/2019 pela Comissão Permanente
de Licitações, com base no inciso II, art. 25 da lei 8.666/93 corroborado com inciso III do art.
13 da mesma lei. Objeto: Prestação de Serviços Técnicos Especializados por pessoa jurídica
para realização de PALESTRA COM ESPECIALISTA NA JORNADA PEDAGÓGICA 2019 no
município de Iuiu/BA, com disponibilização do palestrante JOVAL DOSSANTOSLACERDA,para
preparação do corpo docente do município de Iuiu/BA para administrarem aulas no exercício
de 2019; através da PessoaJurídica: SANTANADESENVOLVIMENTOHUMANOEIRELI
inscrita no CNPJ 32.266.078/0001-49, com sede na Rua Juracy Magalhães, 853, Ponto
Central, Feira de Santana/BA, CEP44.075-115, pelo valor global de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais). IUIU(BA), 11 de janeiro de 2019. Reinaldo Barbosa de Góes - Prefeito Municipal.
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DI.ÁRIO OFICIAL DO MUNI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU/BA - EXTRATO CONTRATO N° 008/2019. Em
cumprimento às disposições do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93, torna-se público a
síntese do Contrato Adm. de Prestação de Serviços de PALESTRACOM ESPECIALISTA NA
JORNADA PEDAGÓGICA 2019, com quatorze cláusulas, celebrado com a seguinte Pessoa
Juridica: SANTANA DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI inscrita no CNPJ
32.266.078/0001-49, no valor global de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Objeto: Objeto:
Prestação de Serviços Técnicos Especializados por pessoa jurídica para realização de PALESTRA
COM ESPECIALISTA NA JORNADA PEDAGÓGICA 2019 no município de Iuiu/BA, com
disponibilização do palestrante JOVAL DOS SANTOS LACERDA, para preparação do corpo
docente do município de Iuiu/BA para administrarem aulas no exercício de 2019. Data Contrato:
11/01/2019 Vigência: 11/01/2019 a 12/03/2019 Dotação Orçamentária:
01.04.2011/3.3.9.0.39.00. Origem do Contrato: Processo Adm. 008/2019 -Inexigibilidade
de Licitação 004/2019, art. 25, Inciso II da Lei 8.666/93, corroborado com Inciso III, art. 13
da mesma Lei. Assinaturas: pelo Contratado: Irany Santana Bispo; pela Contratante Reinaldo
Barbosa de Góes, Prefeito Municipal.


