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Pelo presente Contrato de Prestação de 
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃ
CNPJ sob n° 04.214.419/0001-05, com a s 
Jardim Primavera, Luís Eduardo Magaihc 
Prefeito Municipal Sr. OZIEL ALVES 
agropecuarista, portador da Carteira 
inscrito no CPF sob n° 502.801.809-00, resi 
MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA 1 
Sr. FÁBIO DA ROCHA CARDOSO, residei 
juridicamente peio Procurador Gera! do 
MOTTA, brasileiro, casado, advogado, 
10.158.469-24 SSP/RS, inscrito no CPF scb 
44.338, residente e domiciliado nesta cidbd 
lado, a empresa ASSOCIAÇÃO DOS 
pessoa jurídica de direito privado, inscritch n 
Rua Xique Xique, n° 496, Bairro Cidcde 
Magaihães/BA, representada pela Sd. C !El 
n° 732171235-49, portadora do RG n° 2<j58 
de Luís Eduardo Magalhães -  BA, dorpv 
ajustado o presente Contrato, submetehd 
Lei Federal n° 8.666/1993, e as Cláusulas 0 c
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CLAUSULA PRIMEIRA -  DA PRESTAÇAO DE SE
1.1. Contratação de empresa especia!iz<bd< ] 
crochê, bordado e pintura em tecidos ps 
atendendo as necessidades da Secretor a

CLAUSULA SEGUNDA -  FORMA DE SERVIÇOS
2.1, Os serviços a serem executados senão 
peio CONTRATADA, conforme abaixo disbo

ITEM CURSOS

Corte e costura sob 
medida

Ma tut

lÂNÇÂBÜNO W£i

N° (35C - M i ?

[>E LUÍS ÊOÜAftDO esrJoc UA bamía

}  NS 136/2019 
URATIVO N9 1121/2019 

DUDENS 037/2019

QL
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Serviços, que entre si fazem, de um lado o 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
à Rua José Ramos de Anchieta, n° 187, Bairro 

BA, neste ato representada pelo Excelentíssimo 
OLIVEIRA, brasil eiro, casado, empresário e 
Identidade RG sob n° 11.673.945-26 SSP/BA, 
te e domiciliado nesta cidade, e a SECRETARIA 
IAL, neste ato representada por seu Secretário, 
e domiciliado nesta cidade, ambos assistidos 
nicípío, Dr. TEÓFILO JERÔNIMO PENNO DA SILVA 
fador da Carteira de Identidade RG sob n° 
3 132.307.510-00 e inscrito na OAB/BA sob n° 
, denominada como CONTRATANTE e do outro 

£OS DA ARTE DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES 
CNPJ sob nc 04.314.271 /0001 -72, com sede na 
Santa Cruz l, na cidade de Luís Eduardo 

ZA MARIA CUNHA, brasileira, inscrita no CPF sob 
31 SSP/BA, residente e domiciliada na cidade 

mte denominada CONTRATADA, têm entre sí 
) as partes aos preceitos legais instituídos peia 
undições seguintes:

VIÇO
para execução dos cursos de corte e costura, 

mulheres em estado de vulnerabilidade social, 
Ájnicipal de Trabalho e Assistência Social

todos os elencados na Proposta apresentad; 
to:
ANT. VAGAS
no Vespertino

2 0

HORAS/D1Â HORAS/MÊS

8 0

Crochê 20 20 80
Bordado

Pintura em tecido
1 8 0

m
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;
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ite forma;
8h/dia, durante três vezes na semana, nos dois

2.2. Os cursos serão desenvolvidos da sebu 
a} Curso de corte e costura sob medida 
turnos.
b} Cursos de crochê, Bordado e Pintura ferr 
sendo dois cursos diferentes em cada tjrnu  
cursos diferentes.
c) As turmas serão divididas da seguirjte forma - r  Turma: Segunda/Quarta/Sexta e 2 
Turma; Terça/Quínta/Sabádo.

Tecido -  4h/dia, durante três vezes na semana, 
, podendo a mesma pessoa participar de dois

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.] Serão pagos pela prestação de serj/ 
vinte auatro reais), conforme abaixo

valor global de R$ 90.024,00 (noventa mil e
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CLAUSUIA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1. O presente Contrato tem vigência d 
assinatura, podendo ser prorrogado, a c 
pertinente.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇA
5d . As despesas decorrentes deste Cont
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ORGAO/UNIDADE: 02.08.100 -  FUNDO ML 
Projeto/Atividade: 08.122.050.2044 -  G 
SOCiAL -  REC LIVRE
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.OO.OOdOOtOO -  OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -  PESSOA 
JURÍDICA.
Fonte de Recurso: 00 -  RECURSOS ORDiN AR

CLAUSULA SEXTA -  DO GESTOR
6.1 Fica nomeado como Gestor deste Cjo 
Assistência Social, Sr. FÁBIO DA ROCHA CAi 
acompanhamento do fiel cumprimento) do 
67 da Lei Federal n,° 8.666/93.
6.2. A fiscalização e o acompanhamenl 
da SC. ROSINETE DE OLIVEIRA PORTO, D: 
9084, indicada pelo secretário, que 
cumprimento das obrigações contratadbs.
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CLAUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CO
7.!. Obriga-se, ainda a CONTRATADA, se 
Prefeito e da proposta, naquilo que não
a) Realizar o objeto deste contrato, rep 
apresentada.
b) Disponibilizar os profissionais necessári|)
c) Disponibilizar os materiais didáticos 
realização do curso, conforme estabele
d) Responsabilizar-se pelos encargos fisèai 
mão de obra que contratar para a exe<p 
por haver, de acordo com a legislação 
acidentes de trabalho, isentando a outr4i 
relação aos empregados de cada pa 
com a outra.
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6 (seis) meses, contados a partir da data de sua 
rio da Administração, nos moldes da legislação

3 correrão por conta das seguintes dotações:

:iPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. ASSISTÊNCIA

OS

ntrato o Secretário Municipal de Trabalho e 
DOSO, a quem caberá designar o fiscal para a 
■s termos acordados, conforme dispõe o artiao

da execução deste instrumento ficarão a cargo 
rjetora de Programas Governamentais, Matrícula n° 

verificará a sua perfeita execução e o fiei

NT JATADA
xejuízo do constante nas solicitações do Senhor 

oulrariar as disposições deste instrumento: 
undo o cronograma estabelecido na Proposta

>ara a execução das atividades, 
onsumo necessários para o desenvolvimento e 
na Proposta apresentada, 
trabalhistas e previdencíários decorrentes da 

ão deste contrato, seguros e outros havidos ou 
vigor, inclusive no que diz respeito a eventuais 

urte de qualquer responsabilidade, inclusive em 
que não terão nenhuma espécie de vínculo

ü
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f) Expedir o certificado de conclusão dcf> c|urso aos participantes que a ele fizerem jus, no 
prazo de 30 dias.
g) Disponibilizar máquinas e equipament
h) Disponibilizar instalações comp 
responsabilizando-se pelas instalações 
incluindo a manutenção, vigilância, 
encaminhar ao CONTRATANTE os pré-r^qt 
curso, consoante definido no Anexo I da

os 
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fí: 
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CLAUSULA OiTAVA -  OBRIGAÇÕES DA CÕN
a) Acompanhar e fiscalizar todos os prc 
Serviço do presente Contrato, 
b} Responsabilizar-se pela seleção e 
documentação necessária para cadasti 
respeitando os pré-requisitos e quaiti 
CONTRATADA, consoante Proposta de Pr 
c} Efetuar o pagamento dos serviços ora 
d} Notificar a CONTRATADA, por escritcj> 
irregularidades na execução dos serviço
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CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO
9 .1 .0  pagamento será efetuado peia C 
Nota Fiscal atestada pelo Fiscal do Co 
trabalhista.

trab

CLAUSULA DECIMA -  DOS INADIMPLEMEN
10.1. Pelo inadimpiemento das obrigoç 
seguinte:
a) multa de 0,33% (trinta e três décimos 
de atraso no início da execução dos
b) além da multa aludida na letra “a", 
aplicar a CONTRATANTE, na hipótese c 
seguintes sanções; 
b.l) advertência; 
b.2) multa de 10% (dez por cento) sobr 
que ensejarem sua rescisão determinada 
b.3) suspensão temporária de participaç 
Administração Pública, por prazo não su 
b.4) declaração de inidoneidade pare 
enquanto perdurarem os motivos determi 
b.o) as sanções previstas nos subitens

Dara realizações das práticas. j
reís com as necessidades dos cursos |
Icas, onde o programa será desenvolvido, j
rgia elétrica, água e limpeza dos mesmos; j 
ísitos necessários para seleção dos alunos do | 

Prèposta apresentada. j

OIS

aminhamenío dos alunos, bem como todo j 
do mesmo, com 10 (dez) dias de antecedência, | 

ade de alunos por turma definidos pela j 
ds apresentada. j

dntratados em parcelas mensais, j
das ocorrências de quaisquer imperfeições ou ] 
dntratados, fixando prazo para sua correção. I
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RATANTE j
cedimentos da CONTRATADA, pertinentes ao I

TRATANTE até 30 (trinta) dias após protocolo da ] 
to e acompanhado da regularidade fiscal e !

ITO£ E SANÇÕES 
oâs contratuais., sujeitar-se-á a ao

enio) sobre o valor global do serviço, por dia 
dos;

C ONTRATADA poderá, garantida ampía defesa, 
nexecução total ou parcial da obrigação, as

valor nao execuiado do contrato, nos casos \ 
Ho CONTRATANTE; !

j

em licitação e impedimento de contratar com ] 
or a 02 (dois) anos; |
ditar ou contratar com Administração Pública 

nantes da punição;
b.3 e b.4, poderão ser aplicadas juntamente

LUÍS E D U A R D « MACALHAE:
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com a prevista no b.2.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DA RESCISÃO
11 .1 .0  presente Contrato poderá ser resbin 
Lei Federai n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -  DO FORO
12.1. Fica eleito o Foro da comarca de Li 
dúvidas oriundas do presente instrumente

E, para firmeza do que foi pactuado, asjs 
teor e um só efeito, na presença das teste

Luís Edu nrdo Magaihaes - BA. 23 de dezembro de 2019,

OZ
PjéU

TEÓFILO JERÔN j/tíq
Procurador Ge'

P. DA SILVA MOTTÀ
ai do Município

ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS
C

TESTEMUNHAS:

ís i duardo Magalhães -- BA, para dirimir quaisquer

,in ]m este instrumento em 03 (três) vias, de igual 
■m jnhas abaixo assinadas.

OLIVEIRA
eitc

DA

FDUÀftOO

dico na forma e nas hipóteses do artigo 78, da

Municipal

> DA ROCHA CARDOSO
Secretário Mun.de Trabalho e Assistência 

/  Social

//d "
^RTÉ DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES

or tratada
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