FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA RITA DO TOCANTINS-TO

Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2017
Contrato entre o Fundo Municipal de
Assistência Social de Santa Rita do Tocantins
– TO, e a empresa Silvana Barros Amorim
Maracaipe.
O Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Rita do Tocantins – TO, Pessoa
Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.783.888/000190, com sede administrativa, na Av: Tocantins nº 150, centro do Município de
Santa Rita do Tocantins - TO, Fone: 0xx63 3365-5057, Centro, nesta Cidade, neste
ato representado pelo Gestor o Srº. José Calazans de Araújo Sobrinho, brasileiro,
casado, portador do CPF n.º 431.529.451-91 e do RG n.º1.060.102 SSP/TO,
residente e domiciliado na Av. Araguaia s/n centro de Santa Rita do Tocantins –
TO, e do outro lado a empresa Silvana Barros Amorim Maracaipe, pessoa jurídica
de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 28.425.128/0001-16, com sede na Rua
Olavo Bilac nº 01 centro de Fátima - TO,doravante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por seu Representante Legal, a Srª Silvana Barros Amorim
Maracaipe, brasileira, casada, assistente social, portadora da Cédula de
Identidade nº 294.611 SSP/TO, CPF nº 004.109.201-50, resolvem celebrar o
presente CONTRATO, de acordo com a Lei
nº 8.666/93 e suas alterações,
elaborado de acordo com a minuta examinada pela PROCURADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO, ex-vi do disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93 e
suas alterações, mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes:
Cláusula primeira – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de prestação de serviços de
Assessoria Municipal com carga horária de 20(vinte) horas semanais, nos
programas abaixo especificados:
1-Oficinas/Palestras/Planejamento:
Cadastro Único / Bolsa Família;
Serviços de Convivência fortalecimento de vínculos;
Trabalhadores do SUAS.
Famílias Beneficiarias dos Programas.
2-Manutenção sistemas/Aplicação.
Plano de Ação on-line
Censo SUAS
CAD SUAS
SUAS Web
Demonstrativo anual(On-line-recurso do SUAS)
3-Plano Municipal de Assistência Social -PMAS.
Relatórios Prestação de Contas –CMAS.
Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS.
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Plano de Ação CRAS.
Relatório de Gestão.
Parágrafo único – Quaisquer outros serviços não previstos no objeto
do presente contrato, não obriga o contratado ao seu cumprimento, salvo em
caso de aditamento do mesmo, ou avença entre as partes.
DAS DESPESAS OPERACIONAIS
Clausula Segunda – As despesas operacionais realizadas na
execução dos serviços, objeto do presente contrato, correrão por conta
exclusiva do contratante.
DO PREÇO E PAGAMENTO
Cláusula Terceira – Pela execução dos serviços previstos no objeto
deste instrumento, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância
global de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) sendo pagas em 05 (cinco)
parcelas iguais de R$ 1.580,00 (hum mil e quinhentos e oitenta reais), tendo como
vencimento todo dia 10 do mês subseqüente a execução dos serviços.
Parágrafo único – O pagamento será efetuado mediante
apresentação da Nota Fiscal, competentemente atestado por servidor
credenciado, e em conformidade com o presente contrato.
DA DESPESA
Cláusula Quarta – A despesa com a execução dos serviços do
presente contrato correrá no presente exercício financeiro à conta dos recursos
existentes
no
orçamento
vigente,
através
da
seguinte
dotação:
______________________33.90.39.00-0010, Outros serviços de Terceiro – Pessoa
Jurídica.
DA RESCISÃO CONTRATUAL
Cláusula Quinta – O presente contrato poderá ser rescindido nos
termos dos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores
dada pela Lei nº 8.883/94.
DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
Cláusula Sexta – O presente contrato terá vigência de _05_ (cinco)
mês contados a partir da data de sua assinatura.
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Parágrafo único – Caso haja interesse das partes, poderá ser
prorrogado o presente instrumento contratual, pelo mesmo período, mediante
termo aditivo.
DOS TRIBUTOS
Cláusula Sétima - É da inteira responsabilidade do CONTRATADO os
ônus tributários, encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.
Parágrafo único - A CONTRATANTE, quando fonte retentora,
descontará dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela
legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas, nos prazos
legais. Caberá ao CONTRATADO toda responsabilidade pelos ônus e obrigações
decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social.
DO FORO
Cláusula Oitava – Fica eleito o foro da Comarca de Porto Nacional,
Estado do Tocantins, para dirimir possíveis controvérsias oriundas da execução do
presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Cláusula Nona – Este contrato público de prestação de serviços é
regido em todos os seus termos, pelas normas aplicáveis à espécie, esgotando
seus efeitos tanto que satisfeitas mutuamente as obrigações das partes.
Cláusula Décima – O extrato deste contrato deverá ser publicado no
placar da Prefeitura Municipal, que é condição indispensável para sua eficácia.
E, por estarem justas e combinadas, assinam as partes o presente
instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito
legal, na presença de duas testemunhas civilmente capazes.
Santa Rita do Tocantins – TO, em 15 de agosto de 2.017.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
José Calazans de Araújo Sobrinho
Gestor do FMAS

Contratado>>>>>>>>>>>
Silvana Barros Amorim Maracaipe
CNPJ – 28.425.128/0001-16

Testemunhas >>>>>>>>>
1) _________________________________
CPF:

2)_________________________________
CPF:
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