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CONTRATO DE ADESAO N2 109/2021

O Municipio de Lauro de Freitas, pessoa juri'dica de direito publico interno, com sede e foro na Praga Joao

Tiago dos Santos-S/N- Centro-Lauro de Freitas/Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 13927812/0001-40, neste

a’to representado pela Srÿ. Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho, doravante denominada Contratante, e

a Sra. Katia Leticia Costa Santos, inscrita no CPF sob o n2 818.626.445-00, residente na Rua Parque Satelite,

37, Alto da Cruz, CEP: 42803-155, Camagari, Bahia, neste ato representado na forma dos seus estatutos sociais,

doravante denominada Contratada/Credenciada, perante testemunhas abaixo firmados, celebram o presente

Termo de Adesao, mediante as Clausulas e condigoes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a adesao de Credenciamento de pessoas ftsicas para elaboragao de

Parecer Tecnico de avaliagao de Propostas de Editais culturais, a serem langados no ambito da Secretaria de

Cultura e Turismo, de acordo com as especificagoes e as condigoes previstas no Termo de Referenda. Fica

declarada, pelas partes, a inexistencia de qualquer vinculo empregaticio entre a contratante e os profissionais

vinculados a contratada, designados para a execugao do objeto deste Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - OBRIGACOES DA CREDEIMC1ADA

2.1 A credenciada, alem das determinagoes contidas no instrumento convocatorio e daquelas decorrentes de

lei, obriga-se a:

a) Executar os servigos de acordo com as especificagoes exigidas, utilizando equipamentos e materiais

apropriados, cumprindo, dentro dos prazos estabelecidos todas as obrigagoes assumidas, obedecendo

rigorosamente as normas tecnicas.

b) Disponibilizar todo o material de consumo necessÿ rio a realizagao dos servigos;

c) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo material causado ao MUNIGPIO e/ou a terceiros, inclusive por

seus empregados

d) Comunicar ao MUNICfPIO qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servigos;

e) Zelar pela boa e completa execugao dos servigos contratados;

f) Observar e respeitar as Legislates Federal, Estadual e Municipal relativas a prestagao dos seus servigos;

g) Providenciar e manter atualizadas todas as licenÿas e alvaras junto as prestates dos seus servigos; ,
h) Honrar os encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais e outras obrigagoes previstas em Lei, ficand

registrado que o pessoal empregado pela credenciada nao tera nenhum vinculo juridico com o MUNICIPIO;

i) Encarregar-se exclusivamente pelo pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos sobre eles

incidentes, premios de seguro de responsabilidade civil, indenizagSo devida a terceiros por fatos oriundos dos

servigos e fornecimentos contratados, alem de quaisquer outras despesas incidentes, devendo apresentar,

sempre que solicitado, a comprovagao dos recolhimentos respectivos;

j) Acatar apenas as solicitagoes de servigos emitidas por servidores formalmente autorizados pelo MUNICIPIO;

I) Manter, durante a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas as

condigoes de habilitagao e qualificagao comprovadas no processo.
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CLAUSULA TERCE1RA - OBRIGACOES DA PREFEITURA

3.1 A PREFEITURA, alem das obrigagoes contidas neste contrato por determinagao legal, obriga-se a:
a) Cumprir e fazer cumprir as disposigoes regulamentares dos servigos e clausulas contratuais, aplicando as

penalidades previstas quando for o caso;

b) Estabelecer padroes tecnicos de qualidade a serem adotados pela rede prestadora, avaliando o seu
cumprimento;

c) Extinguir o credenciamento, na forma prevista em lei;

d) Gerenciar e orientar o credenciamento;

CLAUSULA QUARTA- PAGAMENTOS

4.10 credenciado convocado sera contratado nos termos da lei 8.666/93e Lei 9.433/2005 e ser3 remunerado,

pelo conjunto de pareceres emitidos por edital, o valor de 2.000,00 (dois mil reais), em parcela unica;

4.2 o pagamento aos contratados sera efetuado em 30 (trinta) dias apos a apresentagao do documento

comprobatorio do servigo prestado e atestada a sua afetiva execugao pela Secretaria de Cultura e Turismo,

rpediante apresentagao de nota fiscal, realizado mediante deposito em conta bancaria do CREDENCIADO, pela

Prefeitura de Lauro de Freitas-BA;

4.3 O candidato devera apresentar junto a Secretaria Municipal da Fazenda, como condigao para recebimento

dos pagamentos devidos, os seguintes documentos:

a) Prova de inscrigao no Cadastro de Pessoas Ffsicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);

b) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ)

c) Prova de regularidade para a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da permitente, ou
outra equivalente, na forma da lei;

d) Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;

CLAUSULA QUINTA- DAS HIP6TESES DE DESCREDENCIAMENTO

5.1 A Prefeitura podera, a qualquer tempo, descredenciar o candidato por razoes devidamente

fundamentados em fatos supervenientes ou conhecidos apos o julgamento, que importem comprometimento

da sua capacidade jurfdica, tecnica ou de sua postura profissional, ou que fira o padrao etico ou operacional

do trabalho, sem que caiba qualquer direito a indenizagao, compensagao ou reembolso;

5.2 O profissional tambem sera descredenciado nas hipoteses previstas no art.78 da Lei n“ 8666/93;

5.3 O profissional poderd solicitar o seu descredenciamento nos termos do art.79, inc.ll da Lein° 8.666/93,
desde que seja requerido com antecedencia de 60 (sessenta) dias;

5,4 Ficando assegurado ao credenciado o direito ao contraditorio, sendo avaliadas suas razoes pela Comissao

de Credenciamento, que emitira decisao em 05 (cinco) dias uteis.

c
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6.1 Havendo recusa por parte do credenciado para a entrega dos itens adjudicados poderao ser aplicadas as
seguintes penalidades;
a) Advertencia
b) Multa, a qual ficara estipulada no valor 10% (dez por cento) da proposta;
c) Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com administragao por

prazo nao superior a dois anos;
d) Deciaragao de inidoneidade para licitar na Administragao Municipal, com publicagao na imprensa oficial de
acordo com Lei n e 8.666/93

CLAUSULA SET1MA-DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
7.10 acompanhamento e fiscalizagao do termo de Adesao ficarao a cargo da Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo, que designa o servidor Sandro Rosa da Silva, matricula 93739-6.

CLASULA OITAVA- DA VIGENCIA

8.1 A vigencia do credenciamento sera de ate 12 meses, contados a partir da publicagao na imprensa oficial,

podendo este periodo ser prorrogado por mais 12 meses.

CLASULA NONA-DA ALTERACAO

9.1 A alteragao de quaisquer das clausulas ou condigoes contidas neste contrato, so podera ser procedida

atraves de termo aditivo assinado pela partes, resguardado o disposto no art.65, inciso I, altneas "a" e "b" da

Lei N° 8.666/93.

CLASULA DECIMA- DA RESCISAO

10.1 A CONTRATANTE podera rescindir administradamente o presente Contrato nas hipoteses previstas no

art. 78 da Lei N* 8.666/93, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer indeniza?ao, e sem prejuizo das

penalidades pertinentes.

CLASULA DECIMA PRIMEIRA- DA RESILICAO c
11.1A resilifao dar-se-a por conveniencia da Administraÿao, desde que devidamente justificada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA SUBCONTRATACAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA

12.1. Fica expressamente proibida a subcontrataÿao, cessao ou transference, no todo ou em parte, dos

servigos credenciados, salvo motivo comprovadamente relevante e convincentes para que, a exclusivo juizo

do Munidpio de Lauro de Freitas, esta possa aceitar quaisquer das situagoes acima, o que se/rprmalizara por

escrito. naLeanck
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA-CONSIDERACOES FINAIS

13.1A lista dos candidatos credenciados sera divulgada por meio de publica$ao do Diario Oficial do Municipio;

13.2 Os servidores serao prestados na forma da Lei Federal n°8.666/93, e a contrata?ao dar-se-a com fulcro

no art.25 caput, nao gerando vinculo empregaticio de qualquer natureza;

13.3 O presente processo de credenciamento terci validade de 01 (urn) ano, contados a partir da publica?ao

da lista final de credenciados, podendo ser prorrogado, sem prejuizo da rela?ao de outros processos de

Chamada Publica;

£ 13.4 Reserva-se ao Municfpio, o direito de revogar no todo ou em parte a presente Chamada visando o

interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, bem como de anular por

ilegalidade o respectivo procedimento assegurados o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispoe o artigo

49 e paragrafos da Lei n° 8.666/93.

13.5 0 credenciado vencedor nao podera em hipotese alguma transferir a terceiros os direitos e obrigafoes

o.Viundas da presente Chamada;

13.6 Perdera o direito a contratagao, sem prejuizo das san?oes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666/93, a

adjudicada que nao atenda ao chamamento no prazo de 02 (dois) dias contados da publicagao, podendo a

contratante convocar os credenciados remanescentes;

13.7 O credenciamento assumira integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito as

obriga?oes fiscais, trabalhistas, previdenciarias e todos os demais encargos que porventura venham a incidir

£ sobre o objeto deste Chamamento;

13.8 Para fins de assinatura do Termo de Adesao o candidato credenciado devera apresentar Certidao

Negativa de Debitos expedida pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, caso a mesma esteja sediada ou

possua imovel no Municfpio de Lauro de Freitas;

13.9 Atendida a convivencia administrativa ficam o(s) credenciado(s) obrigado(s) a aceitar(em), nas mesmas

condi?oes contratuais ou de fornecimento, os eventuais acrescimos ou supressoes de que trata o artigo 65,

paragrafo 1° da Lei n° 8.666/93;

13.10 Os casos omissos neste instrumento convocatorio serao resolvidos pela Comissao de Credenciamento,

encarregada do recebimento, analise e julgamento das propostas;

13.11 Ao participar do credenciamento, o candidato declara sob as penalidades da Lei, inexistencia de

qualquer vinculo de natureza tecnica, comercial, economica, financeira ou trabalhista, entre si e os

responsaveis pelo credenciamento, tanto direta ou indiretamente.
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13.12 Sao de responsabilidade exclusiva da licitante as informagoes relativas a enderego, telefone e e-mail,

bem como a modificagao dos mesmos no curso do credenciamento, dando-se por intimada em caso de

eventual tentativa frustrada de comunicagao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DAS RESPONSABILIDAPES

14.1 A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento

do pessoal tecnico ou das forgas de trabalho necessarias a boa e perfeita execugao dos servigos contratados.

Responsabiliza-se, tambem pela idoneidade e pelo comprometimento de seus empregados, prepostos ou

subordinados e, ainda, por quaisquer prejuizo que sejam causados a CONTRATANTE ou terceiros. Em caso de

danos a CONTRATANTE ou a terceiros, a CONTRATADA deve providenciar integral reparagao, sendo facultado

a CONTRATANTE, na hipotese de nao vir a ser ressarcida no prazo contratual, compensar eventual dispendio

nos valores das faturas ou cobra-lo administrativa ou judicialmente.

14.2 A CONTRATANTE nao respondera por quaisquer onus, direitos ou obrigagoes vinculadas a legislagao

tributaria, trabalhista, previdenciaria ou securitaria, e decorrentes da execugao do presente Contrato, cujo

cumprimento e responsabilidades caberao exclusivamente a CONTRATADA, sendo facultado a CONTRATANTE,

na hipotese de vier a ser demanda por prepostos ou empregados da CONTRATADA, manter a garantia

contratual e, ocorrendo condenagao por responsabilidade solidaria ou subsidiaria, compensar eventual

dispendio nos valores das faturas, deduzi-lo da garantia ou, nao sendo possivel nenhuma destas

compensagdes ,cobra-lo administrativa ou judicialmente.

14.3 A CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com

terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a

terceiros em decorrencia de ato da CONTRATADA, de seus empregados prepostos ou subordinados.

ATCAUSULA DECIMA QUINTA -DAS INCIDENCES FISCAIS

15.1 Os tributos, emolumentos, contribuigoes sociais e parafiscais que sejam devidos em decorrencia direta

ou indireta do presente Contrato, serao de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido nas

normas aplicaveis a especie.

15.2 A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentagao de sua proposta os tributos incidentes

sobre a execugao dos servigos, nao cabendo quaisquer reivindicagoes devidas e erros nessa avaliagao, para

efeito de solicitar revisao de pregos por reconhecimento determinados pela autoridade compel ante. w
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CLAUSULA DECIMA SEXTA -DA FACULDADE DE EXIGIBIUDADE

16.1 Fica estabelecido que na hipotese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer

condi?oes deste Contrato, tal faculdade nao importara em novagao, nao se caracterizando como renuncia de

exigi la em oportunidades futuras.

CLAUSILA DECIMA SÿTIMA-DOTACAO ORCAMENTARIA

17.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrao a conta da seguinte dotaÿao or?amentaria:

Projeto/Atividade: 2.315; Elemento de Despesa: 33.90.36 :Fonte de Recursos: 00.

CLAUSULA DECIMA OITAVA -DO FORO

18.1 Fica eleito o foro da cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, que sera competente para dirimir

questoes decorrentes do cumprimento deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais

privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes, o presente instrumento contratual em 03 (tres)

vias de igual teor.

Lauro de Freitas, 11de Novembro de 2021

e>

MUNICIPIO DE LMJROJ9E FÿITASÿONTRATANTE
Moema Isal/el RflssosÿÿamaejurÿPrcfcita Municipal

SECliETAjnA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

/ Andr6 Luis Silva Pereira -Secretario

k/drrtIs
Katia Leticia Costa Santos-Credenciada
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