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CONTRATO N.º 0228/2018-FMAS 

PL-0029-18I-FMAS 
 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGAPORÃ – BAHIA E 

A EMPRESA LUCAS OLIVEIRA CARNEIRO PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANTO AO AUXILIO 

FUNERAL DO MUNICÍPIO DE IGAPORÃ – BAHIA 

CREDENCIADA ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

0003/2018. 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE IGAPORÃ, BAHIA, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL do 

Município de Igaporã, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 18922743000184, situada na Rua Sete de Setembro, nº34 – Centro, CEP: 46.490-

000 - Igaporã-Ba, neste ato representado pela Senhora APARECIDA FAGUNDES DE SOUZA 

FERNANDES, brasileira, casada, inscrito no CPF sob nº 632.989.615-15 e RG. n° 06014761-07-SSP-

BA, residente na Avenida João Arcanjo Filho, 251 – Centro– Igaporã-BA, na condição de 

CONTRATANTE,  e a empresa LUCAS OLIVEIRA CARNEIRO ME, inscrito no CNPJ: 00.759.153/0001-

17, com sede na Av Princesa Isabel, 215, Centro, Tanque Novo – Ba, representada pelo seu titular o 

Sr. LUCAS OLIVEIRA CARNEIRO, RG nº 06503306-09 SSP/BA e CPF/MF nº 894.597.925-53, por este 

instrumento e na melhor forma de direito, em conformidade com Processo Licitatório de Chamada 

Pública de Credenciamento nº 0003/2018 do Processo Administrativo nº 0097/2018, por meio da 

Inexigibilidade de Licitação Nº 0029/2018, têm entre si justo e acordado celebrar o presente 

contrato de credenciamento pelas condições estipuladas a seguir:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto deste contrato é a contratação de pessoa(s) jurídica(s) do ramo para prestação de serviços 

no atendimento aos usuários da Política de Assistência Social, quanto ao Auxilio Funeral, em 

Atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Igaporã – Bahia. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 

O Fundo Municipal de Assistência Social emitirá a requisição/autorização de atendimento ao 

beneficiário devidamente preenchida e assinada por servidor autorizado, para atendimento ao 

serviço funerário. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Estabelecimentos credenciados e situados fora do Município de Igaporã 
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deverão atender/executar o serviço ora solicitado em até uma hora após a referida autorização, 

com todos os custos de transporte arcados pela empresa credenciada. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É de responsabilidade exclusiva e integral do contratado a utilização de 

pessoal para execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em 

nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o contratante. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária vigente 

do exercício de 2018, nos exercícios seguintes, nas dotações orçamentárias consignadas nas 

respectivas Leis Orçamentárias Anuais. 

 

I. UNIDADE GESTORA 
II. PROJETO/ATIVI

DADE 
III. ELEMENTO DE 

DESPESA 
IV. FONTE 

020700 - FUNDO 

MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

2301 - Programas 
de Assistência 
Social - FEAS 

3.3.9.0.30.00.00 

Material de Consumo 

28 - FEAS - Fundo 

Estadual de Assistência 

Social  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A dotação aqui descrita poderá eventualmente ser substituída por outras 

no decorrer da vigência do presente contrato, em virtude da votação da Lei Orçamentária. 

 

CLÁUSULA QUARTA -  DO VALOR  

 O valor pela exeução do objeto contratado corresponde ao valor global de R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais), que serão pagos de acordo com a prestação dos serviços por meio de emissão de nota 

fiscal. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

 O presente contrato terá prazo de Vigência até 31/12/2018, com início na data da assinatura do 

contrato. 

 

CLAÚSULA SEXTA - DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O CREDENCIADO deverá enviar mensalmente as Guias (requisições/autorizações de prestação dos 

serviços) originais emitidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social, devidamente assinadas e 

sem rasuras, acompanhado da nota fiscal eletrônica para o Fundo Municipal de Assistência Social, o 

qual realizará a conferência e aprovação das mesmas. No relatório mensal deverá conter os valores 

unitários e discriminação dos serviços. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Após a entrega da nota fiscal eletrônica acompanhada das 
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requisições/autorizações, relatórios gerenciais ou cupons fiscais ao Fundo Municipal de Assistência 

Social, este realizará a conferência e estando em conformidade encaminhará ao setor de 

contabilidade, o qual providenciará o pagamento ao Credenciado em até 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 

Para o cumprimento do objeto deste Contrato, o Contratado obriga-se a: 

a) Manter atualizado os dados sobre os serviços prestados; 

b) Atender os clientes com dignidade e respeito de modo universal igualitário, mantendo-se sempre 

a qualidade no fornecimento; 

c) Manter as dependências em perfeito estado de conservação, higiene e funcionamento. 

d) Manter as mesmas condições de Habilitação existentes no ato do credenciamento que deu 

origem a este documento. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO 

O Contratado é responsável pela indenização de dano causado ao paciente pela ação ou omissão 

voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus empregados, 

profissionais ou prepostos. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelo 

Fundo de Assistência Social não exclui nem reduz a responsabilidade do contratado nos termos da 

legislação referente a contratos administrativos. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

Se o Contratado, sem motivo justificado, desistir dos fornecimentos ora contratados poderá, a 

critério do Senhor Prefeito, ser suspenso do direito de contratar com a Administração Municipal, 

por tempo determinado e sofrerá multa de duas vezes o valor dos fornecimentos inadimplentes, 

após notificação por escrito, assegurada o Contraditório e a Ampla Defesa. 

 

CLÁSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

A rescisão contratual obedecerá às disposições contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 

8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de rescisão do presente contrato por parte da Contratante não 

caberá ao Contratado direito a qualquer indenização, salvo na hipótese do artigo 79, parágrafo 

segundo, da Lei Federal nº 8666/93, alterada pela Lei Federal nº 8883/94. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Haverá Rescisão deste contrato se for comprovada qualquer irregularidade 

nos fornecimentos, tanto dos produtos fornecidos, como dos seus preços, e a Contratada estará 

sujeita a ressarcimentos e penalidades previstas em lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES 

Qualquer alteração do presente contrato será objeto de Termo Aditivo, na forma da legislação 

referente a Licitações e Contratos Administrativos, exceto as hipóteses em que a lei autoriza mero 

apostilamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

Para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de 

Igaporã/BA, quando as mesmas não puderem ser resolvidas de comum acordo. 

 

E, por estarem às partes, justas e contratadas, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas. 

 

 

 

Igaporã, 19 de setembro de 2018. 

 

 

 
 
 

______________________________________ 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CNPJ: 18.922.743/0001-84 
APARECIDA FAGUNDES DE S. FERNANDES  

CPF: 632.989.615-15 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

  
 
 
________________________________             

LUCAS OLIVEIRA CARNEIRO 
CNPJ: 00.759.153/0001-17 

CONTRATADO  
 

 

 

 

Testemunha 
CPF: 

 Testemunha 
CPF: 

 

 

 

 


