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CONTRATO AO CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 008/2020
PROCESSO N° 047/2020
Contrato n° 519/2020
Pelo present© contrato que entre si fazem, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTRO ALVES, Estado da Bahia, com sede a Pra9a da
Liberdade - Centro - Castro Alves - BA, devidamente inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jundicas - CNPJ sob o n° 13.693.122/0001-52, neste ato
representado pelo Secretario de Relates Institucionais, Empreendedorismo e
Gabinete, Sr. MARIO GERMANO REBOUQAS DE SANTANA BASTOS,
brasileiro, agent© politico, inscrito no CPF/MF: 009.926.605-99, doravante
designado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado, o Sr. ELENILSON
DOS SANTOS SOUZA, pessoa jun'dica de direito privado ou pessoa fisica, com
sede no RUA DO ORIENTE, N° 318, CENTRO, CASTRO ALVES-BA, inscrita no
CNPJ/CPF sob n° 056.996.435-08, portador do RG: 1174634502 SSP/BA a
seguir denominada CONTRATADA, habilitado no Credenciamento n° 008/2020,
doravante denominada(o) apenas CONTRATADO, resolvem celebrar o presente
Contrato de pessoa juridica para Presta$ao de Servigos, que se regera pela Lei
Federal 8.666/93, pelas demais condi$6es previstas no edital do
Credenciamento n.° 008/2020, bem como mediante as clausulas e condigoes a
seguir ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA- Objeto do Contrato
1.1 O present© termo tern por objeto o Credenciamento de Pessoa Fisica ou
Jun'dica para prestagao de servigo de profissionais da categoria mototaxistas,
para prestagao de servigos de delivery, visando realizar a entrega de produtos
adquiridos no comercio, pela populagao do Munidpio de Castro Alves.
CLAUSULA SEGUNDA- Do Prego
2.1 O credenciado obriga-se a prestar os servigos, objeto deste edital de
credenciamento, pelo valor de R$ 5,00 (cinco reals) na sede, e R$ 50,00
(cinquenta reals) na zona rural, valor contabilizado por cada viagens/local de
entrega, perfazendo um valor de ate R$3.000,00 (tres mil reais), nele incluido
impostos, taxas, contribuigoes e demais tributos que de envolvem o servigo.
2.2 - Os pagamentos dos servigos prestados deverao ser realizados na conta
corrente do CONTRATANTE, devendo os respectivos creditos serlangados no
BANCO CAIXA, AGENCIA 1902, OPERAQAO 013, CONTA POUPANQA
60844-9, em nome da CONTRATADA.
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2.3 - A Fatura / Nota Fiscal devera ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de
Castro Alves, inscrita no CNPJ/MF n° 13.693.122/0001-52, sediada no Pra$a da
Liberdade, n° 376, neste Municipio.
2.4 - Nao sera efetuado qualquer pagamento a titulo de antecipagao do valor
contratado mesmo que a requerimento do interessado.
CLAUSULA TERCEIRA - Pagamento
3.1 O pagamento sera efetuado mensalmente, apos 30 (trinta) dias da data da
apresenta9ao da nota fiscal, na conta corrente informada, agenda e Banco,
mediante nota de prestagao de servigo que devera ser enviada para a Prefeitura
Municipal de Castro Alves - BA, tendo em conta o numero de procedimentos
efetivamente realizados.
3.2. Todos os encargos, impostos e demais tributes correm por conta do
Credenciado.
§ 1° - Nos pregos computados neste Contrato, estao inclutdos todos os custos
com salaries encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se reladone
com o fiel cumprimento, pelo contratado de suas obrigagoes.
§ 2° - O pagamento a pessoa vencedora do certame sera efetuado atraves de
ordem bancaria ou credito em conta corrente em ate trinta dias uteis, desde que
devidamente atestada a conclusao de cada etapa do servigo correspondente.
CLAUSULA QUARTA - Recursos Orgamentarios
4.1 As despesas provenientes do objeto deste credenciamento correrao por conta
da dotagao orgamentaria do Municipio de Castro Alves-BA, por intermedio dos
recursos consignados no orgamento:
Unidade 03.01- Secretaria das Relagdes Institucionais, Empreendedorismo
PA-2005- Gestao das Atividades Administrativas da Secretaria das Relagoes
Institucionais, Empreendedorismo
33.90.36.00.00- Outros Servigos de Terceiros Pessoa Fisica
Recursos Ordinarios
CLAUSULA QUINTA - Das Obrigagoes do CREDENCIANTE
A CREDENCIANTE devera:
a) Efetuar o pagamento ao CREDENCIADO de acordo com o estabelecido neste
contrato;
b) Fomecer ao CREDENCIADO todos os dados e informagoes que se fagam
necessarias ao bom desempenho dos servigos ora contratados;
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c) Nenhuma outra remunera^ao sera devida ao Contratado, a qualquer titulo ou
natureza, decorrentes de encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relatives
ao cumprimento das obrigagoes estabelecidas no presente instrumento, pois, fica
convenctonado que nao ha relate de emprego entre o Contratante e o
Contratado, estando este Contrato disciplinado pelos artigos 593 e seguintes do
Codigo Civil.
CLAUSULA SEXTA - Obrigagoes do CREDENCIADO
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6.1 Prestar os servigos objeto deste contrato, fielmente, de acordo com as
necessidades do Municipio de Castro Alves-BA.
6.2 Manter durante o perfodo que estiver credenciado, todas as condr^oes de
habilita^ao e qualificaqao exigidas no processo de credenciamento.
6.3 Cumprir os horarios com pontualidade e assiduidade
6.4 Executar os servigos nas condigoes estipuladas no Termo de Referenda e no
Edrtal.
6.5 Comunicar ao Secretario, por escrito, e com antecedencia minima de 02
(dois) dias uteis, os motives de ordem tecnica que impossibilitem a execugao dos
servigos ou quando verificar condigoes inadequadas ou a iminencia de fatos que
possam prejudicar a prefeita prestagao dos servigos.
6.6 Manter-se habilitado junto aos orgaos de fiscalizagao da sua categoria.
6.7 Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos servigos
contratados.
6.8 Comunicar a CREDENCIANTE qualquer alteragao que possa comprometer a
manutengao do Contrato.
6.9 Responsabilizar-se por todos os danos causados a CREDENCIANTE e/ou
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, provocados pela negligencia,
imprudenda ou impen'eia quando repara-las e comgi-las as suas expenses.
CLAUSULA SETIMA - Vigencia do contrato
7.1 O prazo de vigencia contratual, tera duragao de ate 06 (seis) meses ou
enquanto perdurar a PANDEMIA DO COVID 19.
CLAUSULA OITAVA - Rescisao Contratual
8.1 O presente Termo de Credenciamento podera ser rescindido a criterio da
contratante, sem que ao credenciado caiba qualquer indenizagao, ou,
reclamagao.
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CLAUSULA DECIMA - Condigoes Gerais
10.1 Fazem parte deste instrumento o dlsposto no Edital de Credenciamento e
seus anexos, tendo plena validade entre as partes contratantes.
10.2 A tolerancia de qualquer das partes, relative as infrapoes cometidas contra
disposi$6es deste Termo de Credenciamento, nao exime o infrator de ver exigida,
a qualquer tempo, seu cumprimento integral.
10.3 O credenciado se obriga a manter as condigoes de habilitagao e qualificagao
durante a vigencia deste contrato, sob pena da aplicagao do disposto na Clausula
Sexta.
10.4 O presente Termo de Credenciamento e regido pela Lei Federal 8.666/93 e
alteragoes.
10.5 Fica eleito o Foro da Comarca de Castro Alves-BA, para dirimir eventuais
litigios oriundos do presente Termo de Credenciamento.
E, por assim estarem de acordo e ajustados, firmam este instrumento em 04 vias,
de igual teor e forma, para a produgao dos desejados efeitos juridicos.

Castro Alves-BA - BA.o^de

de 2020.
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PREFEITURA
NOPAL DE CASTRO ALVES-BA,
(CNF*3) sob n° 13.693.122/0001-52,
Representada pelo Secretario de Relagoes Institucionais, Empreendedorismo e
Gabinete, Sr. MARIO GERMANO REBOUQAS DE SANTANA BASTOS
CPF sob o n° 009.926.605-99
CONTRATANTE

PESSOA FISICA
ELENILSON DOS SANTOS SOUZA,
CPF sob o n° 056.996.435-08
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1)
CPFn°ovV
2) Qfcv;
CPF n° 060. H3. <355-0,2
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