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TUNICIPIO DE PALMAS DE TONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA à,flJNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FII.IANçAS
sEÍoR DE LrCÍTAç0€S E CONTRATOS

PREFÊIIURA M UI{lOPAL 2OT7.2O?O

ilr.rsErotÍtEtuo

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 038'20í g.DI'PMA
DISPENSA N" 038/20íg.OUPTA

PROCESSO ADMINISTRÂTIVO Dl No í 1rU20í 9-DI/PUA

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM
E/VIRE S/ O MUNICIPIO DE PALMAS DE
MONTE ALTO . BA E A EMPRESÁ SEiVÁT
SERY/ÇOS NACIONAL DE APREDIZAGEM DO
TRASPORTE,

o iluNlcÍPlo DE PALMAS DE MONTE ALTO, Estado da Bahia, pes6oe jurÍdica de direito
público interno, por intermédio da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o n.o
13.982.590/0001-47, sito à PraÇa da Bandeiía, n. 30, Cenko, neste Município de Palmas de
Monte Alto, Estado da Bahia, CEP: 46.460-000, representado nesle ato pelo Chefe do Poder
Executivo, Senhor MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ, brasileiro, casado, com endereço
residencial sito à Praça de Boníim, no 16, Bonfim, - Munrcípio de Palmas de Monte Alto, estado
da Bahia, CEP: 46.460-000, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob no 1 17.756.88S34,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa SENAT
SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM DO TRASPORTE, inscrita no CNPJ de no.

73.471 ,963/006269, com sede na Avenida Brasil, no 692, Bairro Candeias, Vitoria da
Conqufsta, Bahia, CEP: 45.028-265, neste alo representado por Petruska Baneto Fenaz,
brasileira, cesado, portador do CPF de no 658.119.505-78, RG de 5169837.41, doravante
denominada simplesmente de CONTRATADA, em decoÍrência do Processo de Dispensa no

038/2019-DUPMA, mediante sujeiÉo mútua às normas constantes da Lei No 8.666, de
21106193, com aplicaçáo das alteraÇões posterioÍes e às seguintes mediante as cláusulas e
condições a seguir âjustadas:

t. OBJETO
1,1. ContrataÉo de empresa especializada em prestaÉo de curso especializado pera

condúores de veículos de transporte escolar, do municipio de Palmas de Monte Alto.

2. REGIHE DE EXECUçÃO

2.1 . O regime de ExecuÉo do presente Contrato é poÍ empÍeita a PÍeço Globel, em
obediência ao PROCESSO DE DISPENSA No. 038/201g-DUPMA, que a este integra,
rndependentemente de tÍanscriÉo, e à Lei Federal No 8.666 de 21106/1993, e suas
alterações introduzidas pêla Lei Federal No 8.883/94.

3. UGÊNCIA
3.1. O prazo do presente contrato será da date da assinatura ale 2211012019, contados de

sua assinatura, podendo ser pÍoÍrogado, observadas as disposições do art. 57 da Lei
8.666/93.

4. PREçO, CONDIçÔES DE PAGAHENTO

4.1. O valor do presente Contrato será de R$ 8.738,00 (oito mil setecentos e trinta e oito

reais).

5. DO REGriiE DE EXECUçÃO
5.1 . A contratada ficará suieita as s€guint€s condiÉes:

MUNICíP|O 0E PALUA! 0E OiITE ALÍO'BA - CÍiPJ: I t.tC2.lt0/000í47
PÍscr de Brnd.kâ, no, 230, C.nlro, P.lm.]d. Monl. Alto.BA, CEP; tl8,a0&000
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a) Dâr prioridade ao MUNICÍP|O DE PALMAS DE MONTE ALTO, para as
solicitações dos serviços contratados;

b) A cumprir fielmente as detas solicitadas para a entrega dos serviços
contratados.

c) Manter, durante toda a execuÇáo do contrato, todes as condições
estabelecidas, inclusive com a mânutenção dentro de seu quadío de pessoal,
de técnicos devidamente qualificados e aptos à ministração de aulas teóÍicâs
do curso Especielizado para Condutores de Veículos de Transporte Escolar

6. DOPRÂZO
6.1. O prazo do presente contrato será a partir da assinatura elé 22 de outubro de 2019,

podendo ser prorrogado observado às disposiçôes do art. 57 da Lei 8.666i/93,
7. DOS PAGATENTOS
7.1. O pagamento deverá ser rêalizado após a emissão da nota Íiscal, em até 03 (três) dias

antes da data do inicio do curso, observando:
a) Com a nota Íiscal a CONTRATADA deverá apresentar, ainda, as certidões

negativas de débitos, para com o INSS e FGTS;

b) Ceso o dia de pagamentos coincida com sábados, domingos, feÍiados ou
pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil enterior.

8. DO REAJUSTATENTO DE PREçOS
8.1, O presente contrato não será objeto de reajuste financeiros ou coreÇão monetária.

9. DA DOTAçÃO ORçAHENTÁRIA
9.1. As despesas deconentes da execução dos serviços contretedos correráo por conta

das dotaÇôes constantes no Quadro de Detalhamento da Despesa/2019 - QDD/2019,
a saber:

SECRETAR|A: 04.04.000 SECRETÁR|A OE EOUCAÇÃO, CULTURA, OESPORTO E
LAZER

AçÃO/PROGRÂM A: 13.36',t .042.2098 GESTÃO DO ENSTNO BASTCO
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços TerÇeiros - Pessoa JurÍdica

FONTE DE RECURSO: 00

í0. DIREITOS E OBRIGACÔES DAS PARTES CONTRATANTES

10.1. DACONTRATADA:
a) A CONTRATADA será legel e financeiramente responsável por todes as

obrigações e compromissos contraídos com terceiros, para a execuÇão deste
Contrato, bem como, pelos encergos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
securitários, comerciais e oúros fins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE e qualquêr titulo, nem m6smo ao de solidariedade;

b) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa,
negligencia, impericia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato,
diretamente, por seus propostos e/ou empregedos, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;

c) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade totâl p€la execuÉo do objsto
deste Contrato.

MUNICIPIO DE PALMAS DE ONÍE ÂLTO'BA - CNPJ: í 3,892-590'OOOI47
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d) Reconhecer os dÍreitos da administragão, em ceso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 de Lei no. 8.666/93;

e) A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigeÇóes por eles assumtdas todas as condiçóes de
habilitação e qualificaÇáo exigidas na contratagão.

10.2. DACONTRATANTE:
a) Pagar conforme estabelecido na Cláusula QuaÍta, as obrigaçóes financeiras

decorenles do presente Contrato, na integralidade dos seus termos:
b) Dar ciência à ContÍatada do recebimento de qualquer fato impeditivo a

execução dos serviços contratados, no prazo máximo de 72 horas contados da
identiÍicação dos mesmos.

c) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela Contratada, recusando-as quando
inexatas, ou que venham desacompanhedas dos documentos exigidos neste
contrato.

d) Prestar, verbalmente ou por escrito, à contrateda, informaçóes que visem
esclarecer dúvidas quanto a execução dos serviços.

e) A fiscâlização do fornecimento será por equipe designada pela
CONTRATANTE.

0 Poderá a fiscâlizaçâo ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso
náo seiam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oilo) horas, as reclamaÉes que
fizer, sem prejuízo de oulras sançôes que possam se aplicâr a CONTRATADA.

íí. DA TNEXECUçÃO E DA RESC§ÃO
1 í . í . A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de

inteÍpelaÇáo Judicial ou extrajudicial, sempre que ocoÍrer por parte da CONTRATADA:
1 1 .1 . 1 . O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,

especifi caçôes ou prazos;

11 .1.2. A lentidão do seu cumpnmento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da entrega dos produtos adquiridos, nos prazos e condições
estipulados;

1 1 .1 .3. O atraso injustificado no inicio da entrega;

11.1.4. A paÍalizaçâo da entÍega dos serviços, sem justa câusâ e prévia comunicaçáo à
CONTRATANTE;

11.1.5. A subcontratagão tolal ou percial do objelo deste contrato, a associaçáo da
CONTPÁTADA com oúrem, a cessão ou transÍerência, total ou parcial, bem como
a fusão, cisáo ou incoÍporação sem a prévia autorizaÇão por escrito da
CONTRATANTE;

1 1 .1 .6. O desatendimento pela CONTRATADA des determinaçóes regulares da
FiscalizaÉo da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;

11.1.7 . O cometrmento reiterado de Íeltas na execuÉo dos serviços, anotadas na Íorma do
paragraío primeiro do artigo 67 da Lei numero 8666/93 de 21106/93;

11.1 .8. A decretaÉo de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;

11.1.9. No ceso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou nâo o controle das atividades que julgar
necessárias, a seu exclusivo juizo, de forma a permitir e conclusão da entrega dos
produtos sem prejuízo à Administração,

MuNrcípro DE pALMAs DE HoNTE ALToTBA - cNPJ: i 3.892.590000í {7 | Página3de4
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11.1.10. A dissolução da CONTRATADA;

1 1 .1 .1 1 . A alteração sociel ou a modificaçáo da Íinalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;

11 .1 .12. OcoÍtendo a rescisáo nos termos do item 1 í.1 acima citado, aceÍelaÍà pere e
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei no8666i93 de
21106193, sem prejuízo de outras sançóes previstas na citada Lei.

11.2. A rescisão contratual poderá também oconer das seguintes Íormas:

11.3. Oetermineda por ato unilateral e escÍito da CONTRÂTANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 11.1.1 a 11.í.'10, ou outros contidos na Lei No 8.666/93 de
21106/93.

í2. CONDICÔES GERAIS

12.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execuçáo
deste Contrato, quando necessário ou por conveniência dos serviços ou da
Administração, respeitados os limÍtes legais e os direitos assegurados à

CONTRATADA;
12.2. Integram o presente Contrato, independentemente de trenscriçáo, o a proposta de

preço apÍesentada pela contÍatada;

12.3. Não seráo permitidos a CONTRATADA, sub-empreitar de forma parcial ou,ainda,sub'
rogar este contreto;

12.4. Este contrato é regido pela Lei no. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dÚvida em casos

omissos.

t3. FORO

13-'Í. As partes signatárias deste ContÍato elegem o Foro da Comarca de PALMÂS DE

MONTE ALTO do Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual

teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Palmas de Monte Alto, Bahia, em 23 de agosto de 2019

MUNICÍPIO DE PÃLMAS D ONTE ALTO
OA CRUZ

SENAT SERVIÇ
APREDIZAGEM

o IONAL DE
PORTEMANOEL RUBENS VICE

PREFEITO - CON TANTE

TESTE UNHAS:

73.471 .963/0062-69
PETRUSKA BARRETO FERRAZ

CONTRATADO

2
)-iI-,, ,_

1

91b35 2\ CPFjq 1 ;!', 'tCPF

MUNICiPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO'BA - CNPJ: í 3.802.590'OOOí 47
PÍà.2 dà PteÚleie. no. 230. cenlro. Psimas de Monte Alto-BA, CEP: 46 46G000
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