
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 

CNPJ: 13.880.711/0001-40 
Travessa Professora Helena, s/n", centro de Santa Rita de Cássia-RA, CEP: 47.150-000. 

CONTRATO N." 365/2021 
INEXIGIBILIDADE N" 018/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 299/2021 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE 1 
LADO, COMO CONTRATANTE, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA It17,t 
DE CÁSSIA/BA — DO OUTRO, CO1\ 
CONTRATADA, A PROFISSIONAL PEDI: 
DANIEL DE SOUZA WINK. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de prestação de serviços, que entre si fayera, d-

um lado como Contratante A Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia/BA, com a ;ene 1..a 
Travessa Professora Helena, s/n°, bairro Centro, Santa Rita de Cássia, Estado do Bahia, CH 
47.15000, inscrita no CNPJ N.° 13.880.711/0001-40, representado pelo Excelentíssimo Pre'e d 
Santa Rita de Cássia Sr. José Benedito Rocha Aragão, CRO 2652 - BA, CPF n°. 207.067.1
e do outro, o profissional: PEDRO DANIEL DE SOUZA WINK, brasileiro, solteiro, ad\oaaiT
inscrito na OAB sob o n° 68244— BA, portador do RG sob o n° 15.135.467-75SSP/BA. ins;.!.o 
CPF sob o n° 074.801.415-21, residente e domiciliada á Rua 15 de novembro, n° 356, S‘b 
Regina, Barreiras/BA, doravante denominada CONTRATADO, tem entre si ajustados o prese,.;;.: 
CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei n.° 8.666. d. 
21/06/93, e as Cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira — DO OBJETO — Contratação de serviços técnicos profissionais de advoc:::: • 
consultoria jurídica, prestação e assistência jurídica consistente no patrocínio ou defesa de edu,,:: 
e acompanhamento de inquéritos, emitindo ainda pareceres escritos ou verbais solicitaéo -,Ïcs 
casos de violação de direito, munido de instrumento de mandato com poderes específicos, que 
envolvam interesse de pessoas hipossuficientes, principalmente atuar no Centro de RefereneL 
Especializada de Assistência Social — CREAS, Centro de Referência de Assistência Socb ,
CRAS e Conselho Tutelar. 

Cláusula Segunda — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — As despesas decorrentes do pre -ti: . 
Contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

• Unidade: 0205001 — Fundo Municipal de Assistência Social 
• Ação: 08.244.107.2.036 — Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social 
• Elemento de Despesa: 3.3.90.36 — Outros Serviços terceiro - Pessoa física 
• Fonte: 00 — Recurso Ordinário. 

Cláusula Terceira — PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO — O valor total do pre-ç st. 
Contrato é de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 

§ 10 - Nos preços ofertados já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transpor . 
seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou in 
impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do presente Contrato; 
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§ 2° - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após os serviços serem pres1a:1(37-s 
devidamente atestados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente as Notas Fiscaisl ,1 • 
deverão ser emitidas em nome do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa 42i 
Cássia, CNPJ n° 14.122.516/0001-13, com sede à Rua Castro Alves, bairro centro, Saiit Eh.
de Cássia(BA). 

§ 3° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o doe Limem 
será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de nota de correção, ficadi: 
estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer lea . 
ou atualização do valor contratual. 

Cláusula Quarta — DOS PRAZOS - O presente Contrato terá prazo vigente até o cumprimenta, d.. 
objeto, com vigência iniciando na data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2021. 

4.1 - Findo o prazo indicado acima, o CONTRATO poderá ser renovado por novos e suces,d 
períodos de 01 (um) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o disposto no parág 
7.. 

4.2 - As renovações sucessivas do CONTRATO ficarão sujeitas ao interesse da Prefeitura à • 
a manutenção do objeto e de os preços praticados, com os reajustes legais, estarem de acorde • 
as práticas de mercado. 

Clausula Quinta - DA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO - A fiscalização será feita conicrm.-
designa art. 67 da Lei 8.666/93, a Sr° Evemar Reinaldo Aragão, confmine Portaria n° 087/202'i 
01/02/2021. 

Cláusula Sexta — OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO — Fornecer o objeto dentro dos praic-, 
condições estabelecidas no Termo de Referência. 

6.1 - Fornecer o automóvel mantendo todas as condições de qualidade originais; 
6.2 - Atender prontamente as Ordens de serviços do item, expedindo a competente nota kC 
prestação de serviços. 
6.3 Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultante, 
negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos decorrenk; d:. 
qualidade do fornecimento do objeto. 
6.4 Manter a Regularidade Fiscal da empresa durante toda a vigência do presente Contrato. 

Cláusula Sétima — RESPONSABILIDADE — O Contratado será responsável, na forma da Léi, 
quaisquer prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos nos serviços contratados; 

a) Correrão por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas, pelo Contratado 
pelo Município de Santa Rita de Cássia/BA, para reparação desses danos ou prejuízos; 

b) Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equ 
proposta ou de má administração do Contratado; 
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c) Manter, durante toda a vigência do Contrato, todas as condições exigidas e apresentad s 
data da apresentação da proposta. 

d) Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela Contratante os fornecimentos que, 
desta, não forem considerados satisfatórios, sem que a caiba qualquer acréscimo no prcy, 
contratado; 

e) O Contratado é o único responsável pela procedência dos produtos que vier a fornecer. 

Clausula Oitava - PENALIDADES POR INADIPLEMENTO DO CONTRATADO - Confon, - 
Art. 77 da Lei 8.666/93, em caso de inadimplemento por parte do contratado, o Municíp: 
Santa Rita de Cássia (BA) poderá aplicar as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade d.' 
infração, sem prejuízo das sanções civis e penais, se for o caso, garantida á prévia defesJ,
processo administrativo: 

a) Para infrações de pequena relevância - Advertência; 

b) Para infrações de media relevância - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor tal?: 
do futuro contrato; 

c) Para infrações de grande relevância - Aplicação cumulativamente, das penalidades abaixo: 

1 - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro contrato; 

2 - Rescisão unilateral do contrato derivado da presente licitação; 

3 - Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar coL; 
Administração Pública no prazo de até 02 (dois) anos, 

4 - Emissão de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administiaçi- 
Publica, nos termos do Artigo 87, Inciso IV, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho d, 
1 993 ; 

d) Ocorrendo atrasos no serviço do objeto contratados com base na presente licitação. o - 
contratado poderá ser penalizado conforme abaixo: 

1 - atraso de 01 (um) a 05 (cinco) dias no serviço do objeto - Multa de até 5% (cinca 
cento) sobre o valor dos produtos entregues em atraso; 

2- atraso de 06 (seis) a 10 (dez) dias no serviço do objeto - Multa de até 10% (dez por c,. 
sobre o valor dos produtos entregues em atraso; 

3 - atraso superiores a 10 (dez) dias no serviço do objeto- poderão ensejar a rescisão do t 
contrato, com as cominações previstas neste Edital. 

- O valor das multas será obrigatoriamente deduzido do pagamento do objeto entro ít
wni~ ou de outros créditos relativos a este Contratado. evemu~ :AN) ist 

(11 
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§ 2°- O valor das multas prevista nesta Cláusula não tem caráter compensatório e o ,e. 
pagamento não eximirá o contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrente:
infrações cometidas. 

Cláusula Nona — DA RESCISÃO CONTRATUAL — O presente contrato regular-se-á no (fli.: 
concerne à sua execução, inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8.666/93. de 21 cl 

junho de 1993, observadas suas posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos c 
princípios do direito público. Constituem motivos para rescisão deste contrato: 

a) o não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de elátisule.' 
contratuais; 

h) a paralisação no fornecimento do objeto contratados, sem justa causa e prévia comunic tçãr, 
ao Município de Santa Rita de Cássia(BA); 

c) a subcontratação, total ou parcial, do objeto contratado, associação a outrem, cessão e' 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem pré ,_ 
comunicação ao Município de Santa Rita de Cássia(BA); 

d) o descumprimento de determinações regulares da autoridade designada para acompanhai c 
fiscalizar a sua execução, assim como seus superiores; 

c) o cometimento reiterado de falhas, na sua execução; 

O razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificied,,
determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinadt 
contrato e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

g) a supressão de objeto por parte da Administração, acarretando modificação do valor _hei: 
do contrato, além do limite permitido no § 1° do Artigo 65, da Lei Federal n°. 8.66(', ,k 21 
de junho de 1993; 

h) a suspensão do serviço do objeto por ordem da Administração, por prazo superior a 
(cento e vinte) dias, exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, assegurando ao contratado optar pela suspensão do cumprimento de shis 

obrigações até que seja normalizada a situação; 

i) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Adminhstro:Aç.', 
decorrentes de serviços já realizados, exceto em caso de calamidade pública. 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado optar pela suspensü.:, 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; e 

j) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, 5pediti 
execução do contrato. 
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Parágrafo Único — Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a XI do Artigo 78 da 
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização. 

Cláusula Nona — PUBLICAÇÃO — O Município de Santa Rita de Cássia(BA) providerei 
publicação do presente Contrato, em extrato, no Diário Oficial do Município de Santa Rita (.1. 
Cássia(BA), até o quinto dia do mês seguinte ao da assinatura, nos termos do Parágrafo Único 
Artigo 61 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Cláusula Décima Primeira— FORO — As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita de (áH
- Estado da Bahia, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirii ,); ,
questões decorrentes do presente Contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias do 
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, que a tudo viram e acompanhar . 
e subscrevem o presente Contrato, juntamente com as partes, depois de lido e achado confotie. 

4110 

JOSE BE 
• 

ROCH ARAGAO 
Prefeito Muni • al Santa W a de Cássia/BA 

CONTRATA TE 

Santa Rita de Cássia/BA, 10 de dezembro de 2021 

PEDRO D4b1tL DE SOUZA WINK 
CPF so n° 074.801.415-21 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

L, Ng -1/di  wvi11 
CPI': ci , 6 y(27 7 ,7 9--,_cje 
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Iftn 1 Lif 

FICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

TRATO DE C 

ESTADO DA BAILIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 

CNPJ: 13.880.711/0001-40 
Iras Ma Itrfileçso delta, tn. centro de Santa Rita de C issia BA, CEP: 47.150-000. 

EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N°: 2992021, TNEXIGIRILIDADE 01S,2021 

CONTRATO 36522021 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSLASA 

CONTRATADA: PEDRO DANIEL DE SOUZA WINK. Inscrito no CPF sob o no 

074 801 415-21 

OBJETO: Contratação de serviços técnicos profissionais de advocacia e consuttona

turidica consistente no patrocinto ou defesa de causas e 
acotnpsnhameeto de inquéritos. emitindo ainda pareceres escritos ou verbais solicitados 

nos casos de violação de direito, munido de instmmento de mandato com poderes 

especificas, que envolvam interesse de pessoas hiposstficienres, principal:fleme atuar 
no Centro de Referencia Especializada de Assistência Social — CREAS. Centro de 
Referência de _Assistência Social — CRAS e Conselho Tutelar 

VALOR: RS 4 500,00 (Quatro mil e quinhentos mais). 

VIGÉNCLA 10 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 

Santa Rita de Cássia— Bahia. 10 de dezenibro de 2021. 

Ano 2021 
o de 2021 
Página 4 

Cettificaçâo avite; NGO5HMH3-F6TH2PXP-TKGJY21N-IYKXG OV 

Versão ~Irónica disponível em: haps/Moem org telbarsantautaderessie 

ritc assinado digitalmenre conforme MP n°2200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas fir P Brasil 
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Edição IS —Mo
°a de fevereiro de 

Pía 

ESTADO DA BARU 
TURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Prefeito 
CEP: 47,150-000 CNPJ:13-889111/0001-40 

PORTARLA N" 087 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 

Designar serïidu
os contrato 

iunicipais para 
elo Municiou 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 
uso de soas atribuições que lhes confere o Iroso VIII do Al 63 da 
Muniolpio, resolve 

Art Designar para hscaIia 
tes servidores 

do da Bailia rc 
i Orgânica do 

Matados pelo Munícipe, os 

I Estoque Corado de Melo (/tete da Divisáo de Orçamento e Execugarti 
conto fiscal dos contratos celebrados para Secretaria Municipal de Saúde. 

II - Thasane Augusto da Silva Reis, :Chuleia de Educação) corno fiscal 
contratos °estiados para Secretaria Municipal de Educaçâo e Coltora. 

III Evemar Reinaldo Aragão tAssistente Técnico de tesoura 
mas contratos celebrados pelo Moniepio de Santa R ta de Cássia 

Considerando que o fiscal de contratos 
instrumento cens-atoai e c edtal da licitacao 
próprio todas as ocorrências r 
dúvida coro os demais setores corro 
das cláusulas !tece estabelecidas. 

flscalt 
relatei" 

deve conhecer da te 
fiscalizado anotando em registro 

-ao. devendo sanar qualquer 
ra o fiel con.parnento 

tituern atríbuiçces do fiscal ora deergis
coação dos contratos sob sua respo 

ando que the compete, para tanto 

o. coordenar a 
b lidade e em 

icaçâO 01;iitar 11./H8RVZ-VICHC20Z-H.INOQWFA-AQUNATiM 

risão eteln5nica disponível enr impirdoem.org.bribaisantantadecassia 

nforme MP 2.200-212007 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas - 
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EdiçãIS—Mo.o 

03 de Svemiiude.
Páigl 

ESTADO DA DAMA 
OURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSI 

Gabinete do Prefeito 
CEP: 47150400 CNPJ 13.8130.111/0001-40 

1 Propor b dão de aditivos ou rescisão o o 
prazo de vigérca do instrumentocontratual sob soa 

2 - Manter controle atualIzado dos pagamentos e et 
cuidando para que o valor do contrato não seja alterado 

C tono a 

ordem cr0r10ogoa 

ompetente, após contatos prérios corri a 
contratada, rregularidades cometidas, salveis de penahdadel 

4 - Solicita
responsabilidade 

5 - Auto 
beraçac da gamo 

- Ma ar 

id tente, esclarecimentos acerca do contrato sob 

do o ria rqêncra do contrato, a 
entalada: 

pia dos processos de coo 

- Encaminhar, autoridade competente. eventjais pedidas de nioddicec 
cronagraraa esico-finare 
pela contratada 

tripantentos formulado

Confrontar preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os 
estabelecidos 0 contrato, 

- Receber e atestar Notas Fiscais e noa a-las 30$ setores compete 
fiscalizando a efetivação dos pagamentos nas datas previstasem ciada instrumento 
contratou No caso de obras acompanhar as medições e no caso de rriatenai direto 
nas obras conter em conjunto com c almoxanfacie e atesta 

GernficaVão Diirta-n ItifirRVZ- YOCHC20Z-H.MCIaWFA-AOLINAVffr 

Versão eletrônica drsponisel em: httpsodoemorg.brrbaísantantactscassia 

ciclo di qitalrnente conforme MP n°2.200-2,200? de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Pdblkas Bra 
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Edição --
03 de fevereiro 

Pági 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Prefeito 
CEP r 47.150-000 CNPJ: 13.880 711/0001.40 

10 - e prazo de entrega, espeaficagOes e quantrd 
acordo com c estabecidc no instrumento Contrairia! 

11 - Notificar a contratada para sanar os problemas detectad 
obras ou para efetuar a entrega dos materiais 

12 - Sugo 
descurriprirnento de 

ao Prefeito, a apticação cie 
'iavlas coritratuats, 

13 - Acompanhar a CUCU* centrai-uai 
qualitativos: 

s e . 

se 

uando houver 

14 - Registrar todas as ocorrèncias surgidas durante a execução cc objeto e 
aplicar as veiadas penalidades ntrato 

15 - Deteminar a rep 
expensasas  da emprega core 

se verificam Vidos, dereites 
empregados 

IS Devo 
em desacordo co 

noção, reconstrução ou sSistituição 
u em parte, o obsto do contrato em ode 

«antes da execução ao de nontenais 

obra serviço o, e 

17- Exigir e assegurar o cunpnmerto do 

18 Exigir o cumprimento das clausulas no contrato e te 
aditivos (verificar a existência de possiveI subcontratação vedada cnn 
exemplo; 

Cert4'kaçào 11.1HISRVZ-YeNC2OZ-1-1,INCOWFA-A NA-VVirl 

Versão eletrônica disponível em- hrtp:ildoerniorg.bnbaisantantadecassia 

o digitalmente cordoune MP n°2200-2/2007 de 24/08/2001, que instituis Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasile, -iL ir, 
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Prefeito 
CEP: 47.150-000 CNPJ: 13.880/11/0001-40 

19 - AprOvar a medição dos serviços &entremente realizados, em consonância 
com o regime de ~alça° previsto no contrato (o fiscal jamais deve atestar a 
conclusão cie serviços que não foram totalmente executados). 

20 - Comunicar a autoridade superior em tempo hábil, qualque 
requeira decisões ou providenciaS que ultrapassam sua competência. 
ou iminência de prejuizo ao interesse público, 

21 - Deve prolocciar, unto a autoridade sanem, qualquer regei) de dificuldade 
ou impossibilidade para o cumprimento de suas obrigações com identificação dos 
elementos impeoitivos do exercita° da atividade alem das providências e sugestões 
nue porventura entender cabíveis 

000rrêncki QLIC 
rn face de risco 

22 - Receber o OõjetO contratual mediante termo circunstanciado as&nado pela 
Partes 

23 - Emitir atestados de avalíaçao dós serviços prestados ;certidões uti 
atestados), 

24 - Deve observar a Norma Interna n° 19(2908 do Controle Interno Que 
disctpíína as responsabilidades ao fiscal de contrato 

25 - Poderá solai:ar assessorarnento têcnico necessário com a devida 
antecedência. 

26- Devera anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionaoas cem a 
execução do contrato determinado O que for necessária a regularização das faltas ou 
defeitos observados, atreves de polir cações escr tas com protocolo. 

Certificação agitai: I1J1-18Ruk-YKAC2OZ-HJNÕQWFATÃÓLINAVYR 

Versão eletrônica disponível em- hapi/doem.org.bobaisantantadecassia 

D. cu: ienioassuudo digitalmente conforme MP nu 2.200-2/2007 de 24/0812001. que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas 8rasllesr, r 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Prefeito 
CEP: 47.150-000 CNP-1:13.880.7111000140 

27 - Não deve atestar serviços teart realizados, proceder o pagamento de 
Serviços nao executados, expedir notas fiscais "frias ou em desacordo com o contrato, 
recebe- material ou serviço com cuatidage inferior a contratada, pagai obras 
ir:acabai:ias ou serviços em desacordo com o projeta básico ou termo de referencia 
conceder aditivos indevidos'. 

- Se manter informada com r 
de dados aos ri buxais de Contas nos Municípos. Estada e Uniacx 

29 - Considerando que o de 
ao Fiscal do Contrato implicará na insf 
para apurar a resporisabnidade Gral, pen 
responsável por quaisquer ônus decorrentes a 
de Contas dos Moricipios - TONA 

aos prazos coro o responsável pena envio 

30 - As 
devera° ser sol 
convenientes 

Art 20 - Esta portaria entra 

sede,  dos nevares abuídos 
raCeSso admidittrarivo disciprirrnr

administrativa, além do que ficará 
toais multas aplicadas pelo Ilibarei 

assarem a corniretereia do fsc'f 
hábil para a adoção das medidas 

te de suo publicação. 

Revogam-se as disoosicees em contrário. 

Publique-se, registre-se e cornpra-se 

Gabinete do Prefeito Muniopal de Santa Rita de Cassa 

ha Maga° 
Si 

de fevereiro 2E21 

Dec cimento assinado
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