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CONTRATO N,° 217/2018.
INEXIGIBILIDADE N° 012/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 200/201&

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, 
DE UM LADO, COMO 
CONTRATANTE, A PREFEITURA DE 
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - 
BAHIA, DO OUTRO COMO 
CONTRATADA, À EMPRESA B & Z 
EDITORA LTDA -  M E.

Compromisso celebrado entre o M UNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, pcssoajurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ sob n.D 04.214.419/0001-05, com sede na Av. Barreiras, n° 825, Centro, Luís Eduardo 
Magalhães, Estado da Bahia, CEP: 47.850-000, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. OZ1EL ALVES DE 
OLIVEIRA, Carteira de Identidade RG n° H67394526 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n°. 502.801.809-00, 
residente e domiciliado nesta cidade, e SECRETARIA M UNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, neste ato representada por sua Secretária, Sra. ROSE MÁRIÃ SCHROEDER SANDERSON, 
brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade RG sob n° 08.464.395-17 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob 
n° 513.417.439-34, residente e domiciliada neste cidade, doravante denominados CONTRATANTES, ambos 
assistidos juridicamente peio Procurador Geral do Município, Dr. TEÓFÍLO JERÔNIM O PENNO DA SILVA 
MOTTA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na ÜAB/BA sob o i f 44.338, residente e domiciliado nesta cidade, 
e a empresa B & Z EDITORA LTDA -  ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita na CNPJ-MF sob on° 
07.826,070/0001-42, com sede na SBS, quadra. 02, Bloco E, lote 15, sala 206, parte N10, Edifício Prime, - Asa 
Sul, Brasília -  DF, neste ate representada pelo senhor: ELLEN AMANCIO M , SILVA SCHELB, brasileira, 
casada, portador(a) da C a rtd ra  de Identidade -  RG n° 00243739103 e d« CPF n° 69809291191, doravante 
denominada CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo descrito tem enlre si ajustado o presente 
CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei n.° 8.666, de 21/06/93, e as Cláusulas 
e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIM EIRA -  RA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Constitui serviço deste instrumento a C ontratação de em presa especializada, p a ra  m in istrar palestra com ós 
tem as: A Prevenção ao Abuso Sexual e Depois dó Abuso Sexual, a ser realizada no d ia 22 de m aio de 2018, 
atendendo as necessidades da Rede de Proteção à  C riança e ao Adolescente do m unicípio de Luís Eduardo 
M agalhães-B A .
CLAUSULA SEGUNDA -  FORMA DE SERVIÇOS
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Os serviços deverão ser realizados de forma imediata, após o recebimento da ordem de serviço atuando sempre 
que necéssário em audiências, defesas, manifestações e pareceres técnicos.
Os serviços a serem executados serão todos os elencados na Proposta apresentado pela Contratada.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Serão pagos pela prestação de serviço o valor de R$ 5.000,00 (cinco m il reais).
Parágrafo único. As despesas com hospedagem e transporte e por conta do contratante,
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA
O Contrato a  ser firmado terá vigência da data de sua assinatura até dia 23 de maio dé 2018.
CLÁUSULA QU IN TA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações:
ORGÀO/ UNIDADE 02.08.100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -  FMAS.

* Projeto/Atividade: 08.244.050.204! -  Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Media 
Complexidade.
* Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00:00—Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.
* Fonte dc Recurso: 28 - FEAS.
* Fonte dé Recurso: 29—FNAS.

CLÁUSULA SEXTA -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Obriga-se, ainda a  contratada, sem prejuízo do constante nas solicitações do Senhor Prefeito e da proposta naquilo 
que não contrariar as disposições deste instrumento:
a) Fornecer o Serviço mantendo todas as condições de qualidade originais.
b) Cumprir todas as cláusulas c condições deste contrato.
c) Atender prontamente as Ordens de Serviços, instalação dos mesmos, expedindo a competente nota dc prestação 
de serviços.
d) Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de negligencia, imperícia, 
imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos decorrentes da qualidade do Serviço.
e) Arcar com os tributos, que incidam ou venham incidir sobre o respectivo contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA; OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos da Contratada, pertinentes ao Serviço do presente Contrato;
b) Efetuar pagamento cm moeda corrente nacional após apresentação da Nota de Prestação de serviços,
c) As despesas com hospedagem e transporte,
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
Opagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo máximo de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar



dá solicitação de pagamento pela CONTRATADA, 
á) Nota Fiscal /  Fatura;
o) Certidão Negativa de Débitos relativa às Contribuições Prcvidenciárias e às de Terceiros - INSS, com validade 
compatível com a data do pagamento (Lei ré 8.212/91);
c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, com validade compatíveí 
corá a  data do pagamento (Lei n° 8.036/90);
d) Certidão Negativa dé Débitos Trabalhistas (CNDT).
e) Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e  Federal, com validade compatível com a data do pagamento 
(Lei 2.231/1962 e Lei ré 7.799/2002);
Parágrafo prim eiro. A nota íiscai/fatura será conferidae atestada pelo Fiscal do Contrato.
CLÁUSULA NONA -  DOS INADIMPLEMENTOS E SANÇÕES
Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, sujeitar-se-á a Contratada ao seguinte:
a) Multa de 0>33% (trinta e três centésimo por eento) sobre o valor global do serviço, por dia de atraso no 
inicio da execução dos trabalhos;
b) Além da multa aludida na letra “a”, a Contratada poderá, garantida arnpía defesa, aplicar ao Contratante, na 
hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções;
b .l) advertência;
b.2) multa de 10% (dez pór cento) sobre o valor não executado do contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão 
determina da pelo Contratante;
b.3) suspensão temporária de participação em Ucítaçao e impedimento de contratar com Administração Publica, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
b,4) declatação de inidoneídade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os 
motive« determinantes da punição;
b.5) as sanções previstas nos subitens b .l, b.3 e  b.4, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no b.2. 
CLÁUSULA DÉCLWA -  DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nas hipóteses do art. 78, da Lei n ° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIM EIRA -  DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente contrato não poderá ser Serviço de cessão oti transferência no lodo ou em parte, a não ser com prévio 
e  expresso consentimento dó Contratante e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser



CLÁUSULA DÉCIMA SECUNDA: DO FORO
Fica eleito o Foro desta cidade de Laís Eduardo Magalhães (BA), para dirim ir quaisquer duvidas oriundas do 
presente instrumento,
E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual tepr e  um só efeito, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas.

Luís Eduardo Magalhães/BA, 09 de maio de 2018.

OZIEL OLIVEIRA ^  r
Prefeito Municipal
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