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I. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento à determinação advinda do Exmo. Sr. Conselheiro Relator, exarada 
às folhas 82, retorna o presente Processo a esta Coordenadoria, a fim de observar o 
disposto no despacho. Trata-se de processo de prestação de contas, referente ao 
período de 01/01/2013 a 31/07/2014, da Fundação da Criança e do Adolescente 
(FUNDAC), tendo como Gestora a Sr* Ariselma Pereira Pereira. * 

II. RESULTADO 

Em atendimento ao quanto solicitado pelo Ministério Público de Contas, conforme 
Parecer N° 001054/2015 (folhas 80 e 81), de 05/08/2015, que opina pelo retorno dos 
autos a fim de que a esta Coordenadoria informe as atividades exercidas pelos 
funcionários da Fundação José Silveira nas dependências da FUNDAC, bem como 
proceda à juntada de cópia dos contratos objetos da presente inspeção, esta 
Auditoria relaciona, a seguir, os cargos dos funcionários vinculados aos contratos n°s 
026/2013 e 04/2014, assim como procede à juntada de cópia dos referidos 
documentos. 

Cargo exercidos pelos funcionários da Fundação José Silveira: 

Assistente Administrativo 1 

Assistente Administrativo 2 

Assistente Administrativo 3 

Assistente de Serviço Técnico 

Assistente Jurídico 

Assistente Social 
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Auxiliar de Consultório Odontológico 

Coordenador Administrativo 

Coordenador de Orientadores I 

Coordenador de Orientador II 

Coordenador de Orientador III 

Coordenador Técnico 

Coordenador de Articulação Institucional 

Educador de Medidas 

Enfermeiro 

Farmacêutico 

Fisioterapeuta 

Instrutor de Ofícios 1 

Instrutor de Ofícios 2 

Instrutor de Arteterapia 

Médico 

Musicoterapeuta 

Odontólogo 

Orientador 

Pedagogo 

Professores 

Professor de Educação Ffsica 

Psicólogo 

Supervisor 

Técnico de Enfermagem 

Terapeuta Ocupacional 

Técnico de Nivel Superior 

Auditor Estadual de Controle Externo 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 1 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À POBREZ/̂  - SEDES 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ~ FUNDAC ! 

Contrato n° 026/2013 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
FUNDAC - FUNDAÇÃO DA, CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE E A FUNDAÇÃO JOSÉ 
SILVEIRA. 

Processo n° 1603130014257 
Dispensa de Licitação Emergencial n° 010/2013 

A FUNDAC - Fundação da Criança e do Adolescente, entidade pprtencente à 
administração indireta e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Combate à Pobreza - SEDES, com sede na rua das Pitangueiras, 26 A, Brotas, 
nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF n° 15.257.025/0001-42, representada, neste 
ato, por sua Diretora Geral, ARISELMA PEREIRA PEREIRA, inscrita nq CPF/MF sob 
o n° 541.413.975-04 e cédula de identidade n° 03214800-31, expedida pela SSP-
BA, e a FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA, inscrita no CNPJ/MF, sob o n° 
15.194.004/0001-25, entidade civil sem fins lucrativos, com sede np Ladeira do 
Campo Santo s/n. Federação, Salvador, Bahia, representada n^ste ato, por 
CARLOS ALBERTO D UM ET FARIA, portadora do CPF/MF n° 501,(111.595-04 e 
Carteira de Identidade n° 03.500.522-04, expedida pela SSP-Ba, t^ndo em vista 
o que consta do processo n° 1603130014259, Dispensa cjte Licitação 
Emergencial n° 010/2013, no valor global de R$37.656.686,32 jjtrinta e sete 
milhões, seiscentos e cinqüenta e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e 
trinta e dois centavos), doravante denominadcfs FUNDAC e CONTRATADA 
respectivamente, celebram o presente contrato, que se regjsrá pela Lei 
Estadual n® 9.433/05, mediante as cláusulas e condições a seguir <|justadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Constitui objeto do presente cpontrato, é a 
prestação de serviços ,de assistência, proteção e apoio aos adolescentes em 
regime de internação provisória e/ou cumprindo medida socio^ducativa, de 
acordo com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços 
apresentada pela CONTRATADA, e na publicação da dispensa de licitação. 
PÀRÁGRAFO PRIMEIRO: É vedada a subcontratação parcial ao objeto, a 
associação contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou 
pbrcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da 
CONTRATADA, não se responsabilizando a FUNDAC por nenhum jcompromisso 
assumido por aquela com terceiros. \ 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA ficará obrigada a aceita[, nas mesmas 
condições contratuais, acréscimos ou supressões que se tizerem .no objeto, de 
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I GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEDES 

j FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC 

até 25% (vinjte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na 
forma dos § p° e 3o do art. 143 da Lei n° 9.433/05. 
P A R Á G R A F O TERCEIRO: Os serviços objeto deste contrato não podem sofrer 
solução de Continuidade durante todo o prazo da sua vigência, devendo ser 
executados | por empregadas da C O N T R A T A D A , sob sua inteira 
responsabilidade funcionai e operacional, sobre os quais manterá estrito e 
exclusivo, cohtrole: _ 

CLÁUSULA S I G U N D A - PRAZO: O prazo da vigência do presente Contrato será 
de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura deste 

J5stPumento.|>— — — . . 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO - O preço global 
mensal, considerado para a perfeita execução dos serviços corresponderá ao 
somatório dp resultado dos quantitativos de postos contratados multiplicado 
pelos respectivos preços unitários, conforme a proposta vencedora. 
O preço do' contrato será irreajustáve! e insusceptível de alteração de seu 
valor. í 
P A R Á G R A F O PRIMEIRO - Nos preços contratados estão incluídos todos os 
custos comcj salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o 
pessoal da C O N T R A T A D A , como também transporte de qualquer natureza, 
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou 
indireta menfe, se relacionem com o fiel cumprimento pela C O N T R A T A D A , das 
obrigações, j 
PARÁGRAFO; S E G U N D O - Estima-se para o contrato o valor global de 
R $ 3 7 . 6 5 6 . 6 8 $ , 3 2 (trinta e sete milhões, selscentos e cinqüenta e seis mil, 
seiscentos eloftenta e seis reais e trinta e dois centavos). 

I 
— C L Á U S U L A - Q U A R T A . . - - D O T A Ç Ã O ^ORÇAMENTÁRIA ...... _As-despesas _J^ara _ o 

pagamentoj deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentárja a seguir especificada: 

U N I D A D E 
GESTORA 

FONTES PROJETO/ATIVIDADE 
ELEMENTO DE 

DESPESA 

25201; 100 el 28 08.243.105.4832 3.3.90.39 

CLÁUSULA Q U I N T A - P A G A M E N T O - Em consonância com o § 5o do art. 6o, com 
a letra "a" do inc. XI do art. 79 da Lei 9.433/05. os pagamentos devidos à 
C O N T R A T A D A serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em 
conta correòte, no prazo não superior a 08 (oito) dias úteis contados da data 
de verificação ao adimplemento de cada parcela, o que deverá ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias. 
P A R Á G R A F O PRIMEIRO - As situações que alude o Decreto Estadual 9.265/2004, 
além da emissão das notas fiscais modelos 1 e 1 A, sujeitar-se-ão, nas hipóteses 
previstas, à émissão da nota fiscal eletrônica, y t 
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GOVERNO DO ESTADO BA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. E COMBATI- À POBREZA - SEDES 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC : 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo alguma pendência impeditiva do 
pagamento, o prazo fluirá a partir da sua regularização por parte da 
CONTRATADA. ~ j 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A atualização monetária dos pagamentos devidos 
pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data 
dovencimento da obrigação e do seu eíetivo pagamento, de acordo com a 
variação do INPC do IBGE pro r o t o t e m p o r e . < 

PARÁGRAFO QUARTO - A FUNDAC descontará do fatura mensal o valor 
correspondente às faltas ou atrasos na execução dos serviços ocorridos no 
mês, com base no valor do preço vigente, 

fPARÁGRAFO QUINTO - As faturas far-se-ão acompanhar da documentação 
probatória relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com o 

(^prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços. ( 

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO: O preço é irreajusfável e insúscepííve! de 
alteração de seu valor. ] 

i 
CLÁUSULA SÉTIMA • OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - A CONTRATADA, além dos 
determinações contidas na Proposta de preços e daquelas decorrentes de lei, 
obriga-se a: j 

1) quando da assinatura do contrato, apresentar a relação icontendo os 
nomes e os números do CPF, Carteira Profissional e PIS dos seus 
empregados que serão vinculados à prestação dos serviços; 1 

2) designar, dentre os seus empregados, prestadores de serviço no locai do 
trabalho, um que será o responsável pelo bom andamento dos serviços e 
que possa tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas 
todas as falhas detectadas; í 

3} executar os serviços objeto deste conlraio de acordo com as 
especificações ou recomendações efetuadas pela FUNDAC; ! 

4) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e 
recursos humanos para execução completo e eficiente dos serviços objeto 
deste contraio; " - - - - - -

5) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, 
por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos 
prepostos designados pela FUNDAC, ofendendo prontamente às 
observações e exigências que lhes forem solicitadas; j 

6) comunicar a FUNDAC qualquer anormalidade que interfira no bom 
andamento dos serviços; f 

7) atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços 
executados, providenciando sua imediata correção, semi ônus para a 
FUNDAC; f 

8) responder perante a FUNDAC pela conduta, freqüência, pontualidade e 
assiduidade de seus empregados e efetuar as substituiçõesjdaqueles que 
venham a se ausentar do serviço, por motivo justificado j ou não, sem 
nenhum ônus para a FUNDAC, bem como comunicar a FUNDAC. 
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! GOVERNO 1)0 ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA Dl- DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEDES 

j FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC 

antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituição ou inclusão 
de qualquer um dos seus empregados vinculados à execução do presente 
contrato;! 

9) respeitar ;e fazer com que seus empregados respeilem as normas de 
segurança do trabalho, disciplina e demais regulamentos vigentes na 
FUNDAC, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão 
executados os serviços; 

10) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro 
do prazo hue for determinado, os equipamentos e utensílios eventualmente 
recebidos para uso nos serviços objeto desie conlrato, deixando as 
instalações na mais perfeita condição de funcionamento; 

11) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza 
causado a FUNDAC e terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de 
erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob suo 
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos 
decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, 
exceto quando isto ocorrer por exigência da FUNDAC ou ainda por caso 
fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no 
prazo de (quarenta e oitoj horas após a sua ocorrência; 

12) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na legislação específica; 

13) providenciar e manter atualizadas iodas as licenças e alvarás junio às 
reparliçõés competentes, necessários ã execução dos serviços; 

14) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e imposfos que 
incidam pu venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a 
execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar 
as Legislàçôes Federal, Estadual fe Municipal, relativas aos serviços 

_prestados; _ . . . . 
15) instruir os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando pessoas 

portadores de boa conduta e capazes de realizar os serviços oro 
contratados; 

16) realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma 
da lei, assim como arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, 
alimentação, inclusive seguro de vida contra o risco de acidentes de 
trabalho è outras especificadas nos dissídios ou convenções coletivas; 

17) pagar os'salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única 
empregadora do pessoal designpdo para execução dos serviços oro 
contratados, inclusive indenizações decorrentes de acidentes de Irabalho, 
demissões, vales transporte, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das 
legislações trabalhista e previdenciória, sendo-lhe defeso invocar a 
existência deste contrato para tentar eximir-se deslas obrigações ou 
transferi-lds para a FUNDAC; 

18) apresentar mensalmente a FUNDAC, cópia da folha de pagamento dos 
seus empregados vinculados ao, presente contraio, na forma prevista no 
§5°doart. 31 da Lei 8.212/98; , A 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEDES 
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC j 

í 19) comprovar mensalmente o fornecimento de vale transporte e alimeniação 
\ aos seus empregados vinculados ao presente contrata, bem como o 

recolhimento dos Contribuições Sociais e Previdenciárias (INSS, FGTS e PIS, 
desde que legalmente aplicável na forma da lei), sob pena de, em caso 

/ de recusa ou falta de exibição dos mesmos, inclusive da folhà de 
f pagamento, ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem 
^ devidas até o cumprimento desla obrigação; • 
^20) apresentar cópia autenticada da quitação da Rescisão Contratual dos 

empregados demitidos, dentro do prazo de 30 (trinta) dios corridos, 
recolhendo de imediato a identificação (crachá) dos mesmos; 

21) perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato, que deverá ser 
baseada em práticas profissionais com observância às normas técnicas 
legais aplicáveis; >• 

22) atender de imediato as Ordens de Serviços da FUNDAC e executá-las 
rigorosamente dentro dos prazos definidos neste Contrato, salvo nas 
hipóteses de caso fortuito ou motivo de força maior, comprovados e 
aceitos pela FUNDAC; | 

23) credenciar um ou mais prepostos para acompanhar, junto a FUNDAC. a 
tramitação das suas Notas Fiscais/Faturas; ' 

24) providenciar a imediata correção das deficiências na execução dos 
serviços denunciados pela FUNDAC; ] 

25) responder por todos os ônus e obrigações estabelecidas nas legislações 
fiscal, trabalhista, previdenciária, civil e comercial correspondente aos seus 
empregados e àquelas relativas aos serviços objeto deste jContrato, na 
qualidade de única empregadora. 

26) manter uma equipe técnica,' treinada, em número suficiente ao bom 
desempenho da execução deste contrato; \ 

27) permitir e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a arppla ação da. 
fiscalização da FUNDAC, atendendo prontamente às suas observações e 
exigências; • 

28) responsabilizar-se pela manutenção da qualidade dos serviços 
contratados; • j 

~29)sob as .penas daJei .não divulgar nem fornecer dados ou informações 
referentes aos serviços contratados, a não ser quando expressamente 
autorizada pela FUNDAC; a 

30) ressarcir a FUNDAC o equivalente a todos os danos decorrentes de 
paralisação ou interrupção do objeto contratado, exceto? quando isso 
ocorrer por exigência da FUNDAC ou ainda por caso.fortuito ou lorça 
maior, circunstâncias que deverão ser devidamente còpnunicadas a 
FUNDAC no prazo de até 48 (quarenta e oilo) horas após a sua ocorrência, 
e inquestionavelmente comprovadas; j 

31) ressarcir a FUNDAC e a terceiros por todos os danosí ou prejuízos 
decorrentes de fatos relacionados com a execução:] dos' serviços 
contraiados, que lhe sejam imputávéis; \ 

32) comunicar à FUNDAC qualauer anormalidade que intejríira no bom 
andamento do contrato: / í 
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( GOVERNO DO ESTADO PA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À POBREZA 

:FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC 
- SEDES 

Ca 

33) promovei por sua conia e risco, o transporte de bens; 
34) emitir Notas Fiscais/Faturas de acordo com a legislação, contendo 

descrição dos serviços, indicação de sua quantidade, preço unitário e 
valor tofaí. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A FUNDAC pode rejeitar o objeto desle contraio, no 
todo ou em parle, desde que estejam em desacordo com as especificações e 
condições e>agidas. 
PARÁGRAFO 'SEGUNDO; O objeto deste contrato, será considerado recebido 
como "DEFINITIVO", após a comprovação da qualidade e quantidade, por 
preposto indicado pela FUNDAC. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: O recebimento provisório ou definitivo não exclui da 
CONTRATADA, responsabilidade civii e/ou criminal pela qualidade, correção, 
solidez e segurança do objeto contratual. 
PARÁGRAFO i QUARTO: Os semços, objeto desfe contrato, deverão ser 
recebidos somente por preposto, indicado pela FUNDAC. 

! 
CLÁUSULA NONA » OBRIGAÇÕES DA FUNDAC: A FUNDAC, além das obrigações 
contidas neste contraio por determinação legal, obriga-se a: 
1) publicar o resumo do contrato e dos aditamentos no Diário Oficial do 
Estado; j 
2) fazer todas as solicitações para execução de quaisquer serviços 
relacionados! com o presente Contrato por escrito, registrando, quando da 
entrega, a data e hora dos recebimentos; 
3) íacililar ò acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente 
identificados! designados para execução da entrega do objeto deste 
contrato, nas;dependências da FUNDAC; 

^4) designar ^repostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização 
do objeto dò presente Contrato, com competência para afesfar a efetiva 
realização., cfos serviços, bem corno .anotar, em registro próprio, as faíhas 
detectadas è comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos 

^que exijam medidas corretivas;, 
5) efetuar, nos prazos previstos neste contrato, o pagamento devido à 
CONTRATADA oriundo do cumprimento do objeto deste contrato; 
6) verificar é aceitar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela CONTRATADA, 
recusando-as quando inexatos e/ou incoireias, ficando, nesfe caso, suspenso 
o prazo pato pagamenfo, o qual somente começará a fluir após a 
apresentação da nova Nota Fiscal/Falura, devidamente retificada, ou dc 
Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para 
efeito de atualização do valor contratual; 
7) fornecer à CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do 
contrato, dentro de no máximo 10 (dez) dias da assinatura deste instrumento. 
8) facilitar d acesso dos empregados da CONTRATADA, designados paro 
execução do contrato, às instalações onde os mesmos serão executados. 

i 
CLÁUSULA DÉCIMA - REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO: O regime de execução i 
do presente contrato é o de empreitada global, sendo que o recebimento 
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GOVERNO 1)0 ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A POBREZA - SEDES 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC j i 

definitivo contratual só se concretizará após adotados pela FUNDAC, todos os 
procedimentos do art. 161, inciso II, da Lei Estadual n° 9.433/05 . | 

t 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO 
DO OBJETO • Competirá à FUNDAC proceder ao acompanhamento da 
execução do contrato, na forma do art. 154 da Lei Estadual 9.433/05, bem 
assim receber o objeto segundo o disposto no art. 161 da mesma;competindo 
ao servidor ou comissão designados, primordialmente: j 
0) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas ã execução do 

contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas 
ou defeitos observados; i 

b) transmitir à CONTRATADA instruções e comunicar alterações^ de prazos e 
cronogramas de execução, quando for o caso; j 

c} dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central\de controle, 
acompanhamento e avaliação financeira de controlos e convênios, dos 
incidentes e ocorrências da execução que possam acarretaria impçsição 
de sanções ou a rescisão contraiual; j 

d) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a Regularidade 
da execução do contrato; j 

e) promover, com a presença da contratada, a verificação da jexecução já 
realizada, emitindo a competente habilitação para o recebimento de 
pagamentos; ;i 

f) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor 
competente da Administração, se necessário, parecer de especialistas; 

g) cumprir as diretrizes troçadas pelo órgão central de controle, 
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios; 

h) fiscalizar a obrigação da contratada de .manler, duranle todcj a execução 
do contraio, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como 
o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 
seus empregados; t í 

1] ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da 
~ CONTRATADA, cuja permanência seja inconveniente aos seus serviços (da 

FUNDAC); t 
j) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de 

documentos relacionados com a execução do contrato; ? 
PARÁGRAFO ÚNICO: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização por 
parte da FUNDAC, não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade na 
execução do contrato. .1 

] 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PENALIDADES: Sem prejuízo da responsabilidade 
civil e/ou criminal, a caracterização dos ilícitos administrativos previstos no art. 
185 da Lei Estadual 9.433/05, com as cominações inerentes, q inexecução 
contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará 
a CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de acordo com a 
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À POBREZA -

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC 
SEDES 

1 - 1 0 % (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de 
descumprimíento total da obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a 
contratada b efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados 
da data de tua convocação; 

II - 0,3% (trêsj décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor da parje do fornecimento ou serviço não realizado; j 
III - 0,7% (setje décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou 
serviço não Realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A multa a que se refere este item não impede que a 
Administração rescinda unüateralmentè o contrato e aplique as demais 
sanções prej/istas na lei. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A multa, aplicada após regular processo 
administrativo, será descontada da garantia da CONTRATADA faltosa. 
PARÁGRAFO' TERCEIRO: Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, 
além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que 
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração 
ou, ainda, ŝ  for o caso, cobrada judicialmente. 
PARÁGRAFO QUARTO: Não ocorrendo a prestação da garantia, à 
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento 
devido a CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta. 
PARÁGRAFO' QUINTO: As multas previstas neste item não têm caráter 
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das Infrações cometidas. 

CLÁUSULA déCIMA TERCEIRA - RESCISÃO: A inexecução, total ou parcial, do 
—eontrato-ensejará -o-^sua-reseisãor-eom -as -conseqüências -contratuais •e -as-

previstas na J_ei Estadual n° 9.433/05. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e 
escrito da FÜNDAC, nos casos enumerados rios incisos ! a XV, XX e XXI do art 
167 da Lei Estadual n° 9.433/05. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI 
a XX do aH. 167 da Lei Estadual n° 9.433/05, sem que haja culpa do 
contratado,lserá este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que 
houver sofrido, na forma do § 2o do art. 168 do mesmo diploma. i 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA: Para o fiel cumprimento das 
obrigações | do presente contrato, a CONTRATADA apresentará garantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato em 
favor da FUNDAC, podendo optar por uma das modalidades previstas no §1° 
do art. 136 da Lei Estadual n° 9.433/05. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA fica obrigada a repor o valor da 
garantia quando esta for utilizada para cobertura de multas, desde que não 
tenha havido rescisão do contrato, tf 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEDES 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC j 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Havendo revisões de preços a CONTRATApA atualizará 
o valor da garantia. J 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Para devolução da garantia após o\ término do 
contrato, a CONTRATADA não poderá estar inadimplente com as obrigações 
trabalhistas e previdenciárias dos seus empregados. < 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: As partes elegem o Foro da Cidade do 
Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas jdo presente 
contrato. 

E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presentejcontrato em 
03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testejmunhas que 
subscrevem depois de lido e achado conforme. j 

Salvador, 06 de setembro de 2013 I 

A r i s à t t f i à f t e r e i r a P e r e i r a 

Fundação da Criança e do Adolescente 

TESTEMUNHAS: 

N0
P

m
F

e:
n» 12Z-

Nome: l ^ e ^ o u o SJkUA p ^ i ^ f t J i w j 
C.P.F. n° { 
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, flUKlA. lAftAOO E DOMNt». 
>*CVU.M»JtJME H.237 Licitações KfOhiCAIEKMtA ^ .DIÁRIO 

UUMUUHU íKÜlf OFICIAL 

ttptçt* àa B*rJCodta. Büeâo.launü. 0a; toe Çamar«*t a.Raeapffto <U Conefn Ae&ttea 
d» TCA. cem TMjuite de pmça Reifoldo Lepat lei rr. 84W200&. NEKIE FRANKE • Oifatere 
Oflral, 

FUNCEB/flÊWlMOOE CONTRATO 
M* 311/2013-Pr«<i 0506130016302: Pírtot FUNCEB/JOELMA fÉUX BRANOAO; Objeto: 
Rea&znfto do Pnjjplo TRANSGRESSÕES CORPORAIS", Sdectoreda pote' édltat 0413013 
• Ceráuixo PorUo Abertas Pai» Moi \AmtR Fundamento leijafc Lei &433CS: Wg*nda do 
1MSQ013 a limflDl 4; Valor total te Rt3A»,00. DotajAo erpmertárta: AiMdKle 3164. Bo-
mtf» dfl Oo«pno'39.tt> ji .CÇi DetVnaft é <te Rs«rw»&1 OO.OWOTO. 
H* 357/2013 - PtOC 0006130019248;PBflof PUMCEBJNAUM DOS SANTOS BANDEIRA: 
«#ttt; Roítatft» <» prèjele "ARTE RÚPE8TREUR6ANA\=Se(tti9ftjxtep8to Eàtel 0-V2013 
• Cenário Pc/tja AtafUs Para Artes VteuaJ»; Fundamenta tsgai; L«í 9.433.16; Mgtrau de 
«1119/30136 JMÍ2G01 4; Vak» total dof?í3.WÒ.00; Dotap4e otçamctféria:AlM<J«io 2164. Efe-
meròo de Desceu .00: oesttneftotle RtcwscisOtOOLOCCOK). 
N*31®20I3 - Proc. 0006130010311 Parta* FUNCEWROeÉWO MACIEL MEIRA: Oífrtt: Re-
tfilBÇlo do PfDjtto -ÇOHtlDAâ R£GRA5 - O JARDIM DOS RITOS OE PASSAGEM", StetKfe-
nade pelo EdU104/201$ - Comem Pcm» Aborta» Ptn Aries Usuais; Fuadawwnto lôat Loi 
94W»; ytgfncÉ» de 1VW2BIÍ a0202*2014: Vttor «tal dá RÇJJBOQJ», Òattfto orçems«t4. 
rta: AUyidael» 21C4, Etemanto d» Dwpesí 33.fi0.31 jOQ; Da«r.açJedí Racwx bilOOjQOOOpO. 

Instituto doUatrímônio Artfsticoe Cultural - IPftC 
J1S8UMDOS TERMO OOrTTVO Ó' TanriO Adüln so Cantíáto rf01B/!3. Conrelste: MB entalharia RepreáenlaçteB e Conaul-torto AicüontaJUiíe ME. Processa 0687130004398. Pnao - CD diaiDati: 30W13. Aatfn«r>v. Frod®too A. R.d» C. tíe Msndoaçã -Meter Qerai IRAC Auguoa fularia Miguel Barreto-Caranuída. 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
E INTEGRAÇÃO REGIONAL 

m 

APOSTILAS. tTOQS/2013. CAR.O&)cia:trdiJi b& contra» ̂ Mr/ZBIJ. coiefcíBiíocíanArtSntoCflJso Rl&tfjia TO» a fonte 613 - Rccefta Dfmtomeflte AmcadedaporEnUdwto da Admlntatn̂ó todttta o p Pronto 2000-Mâ uonfie dtra 8Brttfç* Tècnteo» eAdmWtííatiro, ò Soiaçâs orçamentário constante no dtado Contraio. Fundamentado na ielFcdéial n* 8.6661 de ,2MWBS.« wtfeó'143 Sraalcln'9.433 ÍB01tíBm6JÇ9ÍB 2005. . o«ts da Aatináaro: ISMIMpis 
M* 0102013. CAR. Ôata; (nddr os oo«ret£> n* 0400013, «da trado axn Antfinlo Titn c« Ctr-»»lh9 « fort» .613 - ««aja WtMmaflt* An̂ódadk Eíiüçtade da A<(mfnJ»&iplfl Mrtta o o P rojato 2000 - Marivtsnçâo da« Sanrtfe»' Ttenteop o MniMsimivaa, t. dobtcOo «réameiüátla êeraíaniano oBtdo Cartító». FunaamotdadDiik Ui Fedanl ri* BAM, dâ Ora, e eitigo 143 
S

1 «Ia U4 if 6.433 ti» 01 <J» rna^o (te 2005, , - r» 
ta oi Aaamatgs: oaospois 

SECRETARIA DE DESjENVOLVItVIEIMTO 
SOCIAL È COMBATE ÃPOBREZA 

Funtfação da Crianga e dft Adolescente - FUNDAC 
Procwsc tf. iCQ3t3K7)42S9 — Rewinw de Tcjito da Conlnl»7T 0380013. Dspcma u u-iltVSOlS. (>aJtea: FUítoAC è a FuraJoíCe José Sfwka. CtfrJ 1S.1B4l004TOlO>-aS. <à|aa«yto<a-pàta Sf. CartwAIbata Oiuiui Fula: pt̂etePmdB̂s d» conrîe*, da suiuénd». prsúçâo espeiá oea adcttaeantM em iç̂ma oé íntsmatiapravtcMa awnpliwfo madV» csetaadttaHyp. VW« Stóbtt Rf S74S«j680Ã2 Clftta « .«te totoentto» e cinqüenta e 4e<* ml aaiMiehtose oftéflia e aab tenie Wnto e dela oenSavoí)AAJw MfnsW 6J76.114,39 (íeto nfMos dioeion « aeterte e wbma ómtc * qvatsrze mt> e trin-ta o nevó (Bfitftvn). Dotado Oiçamtntà̂s: 0S.4S3Z £it irtenü» <ta 0«ipasa: IXSOafl Forte: imé lZB. Puno da V)gSnda: l60(cenío« obtida) (flBj omtodoaBpsjaí da aHtaiuta d» aiaintft 
CaWMle da Diretoria CítsI «n 13 tfo «torto» <Jb 2013 A<hatina Parettt Pereira JMraiw Geral / Fondac 

SECRETARIA DE < 
DESEfUUOLVIMEMTp URBAMO 
COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SALVADOR - CT6. RESUMO 00 8* TERMO AOTOVO AO CONTRATO N* 030X18. Contratada: SINTRA SeivlceaTtodess Uda: 0&iato:ÜefHdusfSo com ie«>tst9 de 7£T% (smo wfcgiAss novcnla e Mie por moto): Vítor da Adithrc: RS 04S47.74 (Misenia « qútn rnfi. novecentos e quarenta aseis teats e tfterUs a quatro «errtavos); Vŝf atual do contrato: RS 87&B5a<S (eftaeonwa o «atenu o nova MU ehoeetttoto ctnsuonti rei lio qtutema e setficantaYteO: Oats da esstaura: Ó3.03J013, &a«o Unst Lei o' 6.G6B/83 ArtQQ 65. ( S*. CttuaulK Quinta. Oom SJ de eontiato « úopeeu adnãnWiatiye 349Q013ÍC7S. Subc»-oníeriŝoúeCcavêniaseCentraJostiaCTS. J 

Companhia de DeçeRmilvimento r̂tiano 
lio Estada da Bahia - CQNDER i 
APOSTILA N* 313/2019 
O Direter Presidente da COMPANHIA 06 bÈSÍUVOLVlMENTO URBANO OÚ ESTADO DA BAHIA* COKD£R. no usada waa auiHrtfôeti. «ónsUuanda o düfxatD na Lal«' 8.666, ««21 delurhadof8S3,cotnascécrŝaspoateno(»s« no LiH Estadual rt* 9.433, de 01 demerçado 20Õ6. artiga t3S. Inciso I, | 
RESOLVE: í j 
Mandar «rpedir e peseMa apoatite coin o «tyatbq da adequar erçamerdenementa o Contrata o* 115ÍH. ceSabra da «wmCONSÓRCI O TÕP ENGENHARIA LTOA £ ESTALEIRO NAVCU. SAIU KG LTDA, oheranda a Cttitóuta DAS FTOCVIAO», scroscãntande A Fonte: Ol3!5£C>C3S4. Setvadar, 11 4ta iBttrròró deàai3r.Ofitlòr PréaWente - Jotí.Lúeie LtmaUadwda. 

SupeHfltendância de Construções 
Admlníatratiiras da Bahia - SUCAf 

T PROCESSO tf05T34«n3 CONTRATO ifOMftDU LtOTAÇAO rPOUCOl) SVCA6/CONS-TRUTORA MOMENTO LTOA. O&JETOXONSTfjlUÇ&O OAS EMPRESAS JUNIOREG. CEM-TO 0a'C0NVIVENClA>e«flwda Etapa-UEFS. tootirade n» MoiMplo de Faka de Semensf BA. Ufof! Mttmatfo: RS743,7iSLS5{Satc?wnto* e<qúBnama e trAt m!l. wteeantat» dtunava mli o cnaanta o ctneú oantavoaj.Prejata/AthMida ' n't130».0001.Û64.104.7B«3.7100.'4 4S0S100 tos dtsUna$id£ de teeunei QS3i.l0056S.TR VL FEQANO-EX ANT 4S7&OQ9 e Otl4QOOCC9(mttiM* vinculados a Edkioçto.Unuada Gcswa aS30U0002.SUCAB-Cxecu(te d» D6K«il7»liaç4fc5 PRAZO: 160 (cento e o&tnfe) (Sat osfrtJos£m 1310312013 
PROCESSO NWTREAOIS - TERMO AOITIVO O^QOÎ ROJUR. M CONTRATO 
N̂ IA-2013. UOTAÇAO TFQQIAOA BUCAUCÇHFFTRUTORA ÚOMEKTO LTOA. O&JETO; f*orrooi/opi»2íide vlgê nd» <to «mtfato orlglnárto per reab 60 (aenerua) din eerridoa, tude do acendo eom o processo rnílei roferido. Errt 1310872013; 
ATO £E ANULAÇÃO . U Trar um efafe e ptiUleâ lo D.O.E nOçlo de 3002013 nferento z roadste amfeével do Contraio Lkilaçào «•fOT̂OIZ SUĈB/COMPAHHIA BRASILEIRA DE SÊf?V!ÇOS 1MD. £ INFRAEETRirrURÀ LTOA. pioocwo* n*aQ6022/3013 a 06101/2013, por Jé ter eúo pabD-eadaoRVl taoismi. Em 13n&6r2úu. ] PROCESSO n<050íW20!3 - TERMO ADfTIVO n̂54l/2013-PROJUR, ao CONTRATO r*016WI2. DISPENSA OE UCITAçÃO SUCAB/CONSTRUTOftAUMK LTDA. 06-JEtO: prorroffBi o prato detfpíncta do ««ntretp cripln̂da por m«fs-4S {quarenta p etnao), w/fcÂ  tud» tf* ecoftío corn o prvcaüo ftntos ttjcttio, Em 1&Q9/2013. 

SECRETARIA P A EPiuCACÃO ^ 
RfiBCIBÃO UMOATERAL Qfi CONTRATO OE tPHESTAC&O OE 0CRVIÇ08 Ó ESTADO OA BAHIA, par Wermédto da BECRETARiA OA EÒUCAÇAO - SEC, CNPJ W. 11837,065/tX)01-00, tttuada A Awnlda Lutt VtonaíSho, tf. SSO. Cartire AdoMsInthra da Bania - CAB, mim aw rfpmentada pela «ou Uular Ck. ̂ vilde Barreto FEho, «utorttzidopetgOoaew 

— - V f t f n i ^ t da agaflof da Í00tr, putófâifcfl' fto 1Ó X>!k do 13 de aflõsló cto ÍD09Í iáõwanieden»-" mlrtrdo COHTATAKTC. wn» no ert. 167, tnd» iw pvtwt PA-NSAS-UAM-Ct/WU do PneenoMftBítaniin r»*, 14201200540004 fartaria 1114, do li dejuQtetfe&t&mohw certddteqr oxttnto o Contrato ir*. 2SJ/2012,e -paw del3tfa «otembro tfs 2B13. (eíattvo.á pta&-tapio da aervtpea de conservada é tapeia po«(Soat«> da omleo. firmado com o &nprina BC 
Gtniços d» U8ods OteaLTOA-CNPJ n*. 07̂ .4S2/D001̂ 5, 
Sahrattor, 13<fecetamtuo do 2013 OsvaWa Saneio FL"io Secretária'4a Educado j 

RCBCtS&O UNILATERAL OE CONTRATO DE PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS O ESTADO OA BAHIA, por tnlermíd» da SECttETAfilA OA EDUCAÇÃO - SEC. CNPJ N*. I3s37.csaticoi-00. çfttsda A AvaoUa Lies Mana füfco. n*. 990. Centro AaoínMmttw ds Batttai —CAB. «Mia stoiapiMentada pelo aeu titubr Ot. Osvaldo Bsnato fSha, autorizado polo Oóizeto pftf da UfleajasloíB JtKW. pubiesiüno O.O. Eda 13 de açoito cte 2009. (taravante dan»-ntínad» CÓMTAIAN7E. com taeee ro ort. 167. Inefro Xfl. na parecer PA-NSAS-LMM-421 /30U doftixewAttnWmadvon». itóòi20054000e portada 1114.da li de(utoda 20ii, rowtra 

TCE / GEARQ 



PROPOSTA DE PREÇO PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NAS UNIDADES FUNDAC COM 8ASE NOS CRJTÉRfOS INDICADOS NA PLANILHA E TERMO DE REFERENCIA 

Valor por Profissional Eíttmattva Custo Agregado 

CARQO: N» FlINC. CH ftemunsriçto Bruto Encargos(4) Valor Unitário (A) Valor Total {A) 
Eatlmstlvada Qu«m. Hom Eitsas por pessotvmfta 

DSR H5 • Ad. Noturnos Eu car 009% 
Adicional Noturno Encargoe(Gvart de Momŝsaovmt»] 

OttrfaftMpMa de VligomfttMtiC / pessoa) 
v«to-Ttonsport« Urt>arto(Quaní) 

Aifxilh» ABír»rrtaçlo Odt 
Valor Ihltt. (B) VI Total (A*B) 

ASSISTENTE JURÍDICO 16 150 1 3.001,22 2.374,87 5.378,09 98.017,41 220,72 0,00 0.00 230,72 5606.31 ASSIST AC MlfJfST RATtVO 1 (VINC. A ARE AS) 75 220 | 1.246,81 9B8.60 2 733,41 157.505,68 65,65 198,00 263.&S 2.497.00 ASSI5T ADMINISTRATIVO 2 (VINC. A COORD) 48 220 1.535,02 1 214.60 2.74 9,e 9 131,505,06 52.35 198,00 253,35 3.000,04 ASSIST ADMINISTRATIVO 3 (V1N.C A GERENCIA) 7 220 1.877,73 1 327,59 3.005,31 21.037,18 1 45,77 160,00 243.77 3.24S.08 
ASS. DE SEKV. TÉCNICO S 220 969,08 7 EB, 92 1.718,Cl 8.590,03 i 6565 198,00 2S3.65 1.991,68 ASSISTENTE SOCIAL 90 150 2.078.06; 1.544,37 3.722,42 188.121,U i 27,29 0.00 27,29 3,749,71 
AUX OE CÔNSUL ODONTOLCGICO 6 220 1.7C8,22| 1.351,7! 3.059,93 18.359,58 1 44,30 198.00 242,36 3.302,29 COORDENADOR ADMINISTRATIVO 4 220 2.442.921 1.033,08 4.376.00 17.503,96 10,45 158,00 203,45 4.584.45 
COORD. DE ORlsNT ADORES 1 47 220 1.660,32 1.313,81 2.974,14 139.784.3e 04,63 324,45 22,01 138,00 609.35 3.583.48 
COORD. DE ORIENTADORES 2 38 220 1.845,12 1.460,04 3 305.17 125.506,31 72.1» 360,56 15.11 188,00 e45,7a 3.950,95 COORD. DE ORIENTADORES 3 8 220 2.292,65 1.814,33 4.107,18 32.857,44 69,61 443,06 0,00 180.00 735.67 4.842.85 
COORDENADOR TÉCNICO 19 220 2.569/9 2.049,06 4.038,55 88.132,37 0.00 196,00 193.00 J 4.836,55 
CCORO. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 4 220 2.589,49 2.049,05 4.638,35 18.554,18 3.69 198,00 201,89 4 840.23 
EDUCADOR CE MEDIDAS TO 150 2.013,25 1 533.CS ?.eoe,33 252443,42 30,20 0,00 30,28| 3.638,62 ENFERMEIRA» 17 190 3.097,96 2.451,42 5 549,37 04 339,36 177.58 887.90 0,00 0,00 1 065,48 6.014,88 FARMACÊUTICO 2 180 2.33503 1 847,711 4.182,74 1365.48 6,45 0,00 6,45 4.139,19 FISIOTERAPEUTA 7 150 2.343,32 1.654,37! 4.188,49 293S9.41 15,02 O.OO 15.02 4213.51 INSTRUTOR DE OFÍCIOS 1 INlVEL MÉDIO) 74 220 1.706,77 1.346,78 3.055,54 220.110.31 44,47 144.00 ••68.47 1244,02 
INSTRUTOR OE OFÍCIOS 2 (NlVEL SUPERIOR) 10 160 1.311,17 1,037,53 2.348,70 23.437,00 62.69 0,00 62.63 2411,30 INSTRUTOR DE ARTETERAP1A 1 150 207B.06 1.644.37 3,722.42 3.722,42 27.28 0,00 27.29 3.749,71 
MEDICO _to 3 100 4.253,04 3380,06 7,819.89 76.193,95 0,00 ox 0,00 7,019.89 
MEDICO 

_to 3 150 £177,36 4.888,15 11.065,51 33.1»,® 0,00 0,00 0,00 11.085,51 
3,749,71 MUSICOTERAPEUTA 1 150 2.073,06 1.644,37 3.722.42 3.722,42 27,29 0,00 27,29 
11.085,51 
3,749,71 

ODONTOLOGO 11 100 4,557,44 3.608,31 8.193,75 89.801,26 0.00 0,00 a 00 8.163,76 
ORIENTADOR 1130 22 D 1.24ü.25í 8B4.Ô7 2.228,82 2.513.569,65 212,75 91,18 243.14 37,54 144,00 728,62 2.957.44 
PEDAGOGO 15 150 2.076,06 1 644,37 3.722,42 55.836,34 0,00 0,00 o.co 3.722.42 
PROFESSORES 10 150 1.731,75 1 370,34 3.102,09 31020,90 •43,27 0,00 43.27 3.145,38 
PROFESSOR OE EDUCAÇÃO FÍSICA 6 150 1.731,75 1.370,34 3.102.09 10612.54 43,27 0,00 43,27 3.145,30 PSICOLOGO 46 150 2076,05 1,044,37 3.722,42 178.C76.30 27,29 0,00| 27,29 3.749.71 
SUPERVISOR 24 220 2.124,54 1.681,15 3.806,68 91.336.46 242.1B 131,47 415.17 4.67 190,00 991.49 4.797.17 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 38 iEO 1.280,24 1.013.C6 2.293,30 09.438,63 31,15 305,77 15,32 108,00 490,25 2.783,55 
TERAPEUTA OCUPAOCNAL 7 150 2.337,07 1.649,95 4.107,02 29,314,76 0,00 0.00 0,00 4.187.82 TÉCNICO DE NlVEL SUPERIOR 10 220 2.994,61 2.369,64 5364.25 53.942,53 115.36 0,00 196,00 313.33 5.677.61 
Toinl d« Colaborador®* 1822 Valor TVaalA 
OBSERVAÇÕES: 
Plorelha preaoctiids om valores em R»a!s, considero ik» a quanStido indicada em caí» item por profissional; 
No nem Eitlmatfvai D»spMOs OpwaawiBi corstócratfo: despe*» com avaBaçto píteoióstai, médtea, eomrol» <!» (amada. segurança do trabehaúw, 
tan temo PCMSO, PPRA. eum» admtaicrH periórfko, fadam entoe<?u>pi« tàavci do imvço dt sjúd®, 
EP», a irartípcrte para as unidBdw d» Stmfie* F-íie a Camaçarf a cor rateada n través tf» vekajto, upa íníbus para ti«a d* ptnWes e administrativo. 
Na unk»de da Simici Flho, ccniMar»m 2(dtras) «tag«ni per d!a e 3 (Ms) vaicuk» (Aribui da £0 lugares): 
Na unidad» do CXamaçari. «rtstóerada 2(duas) viagens por d» a 3 ftlé») veiculo» (ônibus <*» £0 Xjgarex); 
Valer»» ca Dttrfa de Viagem a Aümemsíèa, cantem* Tenra de Reí«rtnáa 
Obedecido <t» nomes ootativt» das caf*sorta». 
No liem Doiforai Admiristr»!hrss considwndo: despesas da tr!«ixi», correio, .iralsrai M «ipediertfa. iran̂ jarl» o eam pessoal tio* Mtom que 
apoiam o projeto (RH, CortrotalwSa. Francftlro, Jwidto. Suprimtfrto», Saúda Ocupaóorjl a Segurança do Trabalha) 

E / J J ^ - f Z > 

DESPESA COM PESSOAL (VALOR TOTAL A) j 4.949.269,42 
OBSERVAÇÕES: 
Plorelha preaoctiids om valores em R»a!s, considero ik» a quanStido indicada em caí» item por profissional; 
No nem Eitlmatfvai D»spMOs OpwaawiBi corstócratfo: despe*» com avaBaçto píteoióstai, médtea, eomrol» <!» (amada. segurança do trabehaúw, 
tan temo PCMSO, PPRA. eum» admtaicrH periórfko, fadam entoe<?u>pi« tàavci do imvço dt sjúd®, 
EP», a irartípcrte para as unidBdw d» Stmfie* F-íie a Camaçarf a cor rateada n través tf» vekajto, upa íníbus para ti«a d* ptnWes e administrativo. 
Na unk»de da Simici Flho, ccniMar»m 2(dtras) «tag«ni per d!a e 3 (Ms) vaicuk» (Aribui da £0 lugares): 
Na unidad» do CXamaçari. «rtstóerada 2(duas) viagens por d» a 3 ftlé») veiculo» (ônibus <*» £0 Xjgarex); 
Valer»» ca Dttrfa de Viagem a Aümemsíèa, cantem* Tenra de Reí«rtnáa 
Obedecido <t» nomes ootativt» das caf*sorta». 
No liem Doiforai Admiristr»!hrss considwndo: despesas da tr!«ixi», correio, .iralsrai M «ipediertfa. iran̂ jarl» o eam pessoal tio* Mtom que 
apoiam o projeto (RH, CortrotalwSa. Francftlro, Jwidto. Suprimtfrto», Saúda Ocupaóorjl a Segurança do Trabalha) 

E / J J ^ - f Z > 

TOTAL ESTIMATIVA HORAS EXTRAS E REFLEXOS [ 240.221.24 OBSERVAÇÕES: 
Plorelha preaoctiids om valores em R»a!s, considero ik» a quanStido indicada em caí» item por profissional; 
No nem Eitlmatfvai D»spMOs OpwaawiBi corstócratfo: despe*» com avaBaçto píteoióstai, médtea, eomrol» <!» (amada. segurança do trabehaúw, 
tan temo PCMSO, PPRA. eum» admtaicrH periórfko, fadam entoe<?u>pi« tàavci do imvço dt sjúd®, 
EP», a irartípcrte para as unidBdw d» Stmfie* F-íie a Camaçarf a cor rateada n través tf» vekajto, upa íníbus para ti«a d* ptnWes e administrativo. 
Na unk»de da Simici Flho, ccniMar»m 2(dtras) «tag«ni per d!a e 3 (Ms) vaicuk» (Aribui da £0 lugares): 
Na unidad» do CXamaçari. «rtstóerada 2(duas) viagens por d» a 3 ftlé») veiculo» (ônibus <*» £0 Xjgarex); 
Valer»» ca Dttrfa de Viagem a Aümemsíèa, cantem* Tenra de Reí«rtnáa 
Obedecido <t» nomes ootativt» das caf*sorta». 
No liem Doiforai Admiristr»!hrss considwndo: despesas da tr!«ixi», correio, .iralsrai M «ipediertfa. iran̂ jarl» o eam pessoal tio* Mtom que 
apoiam o projeto (RH, CortrotalwSa. Francftlro, Jwidto. Suprimtfrto», Saúda Ocupaóorjl a Segurança do Trabalha) 

E / J J ^ - f Z > 

TOTAL ESTIMATIVA DSR SI H.E eAD.NOTLJRNO 1 T8.088JW 
344 271 ̂ 5 

OBSERVAÇÕES: 
Plorelha preaoctiids om valores em R»a!s, considero ik» a quanStido indicada em caí» item por profissional; 
No nem Eitlmatfvai D»spMOs OpwaawiBi corstócratfo: despe*» com avaBaçto píteoióstai, médtea, eomrol» <!» (amada. segurança do trabehaúw, 
tan temo PCMSO, PPRA. eum» admtaicrH periórfko, fadam entoe<?u>pi« tàavci do imvço dt sjúd®, 
EP», a irartípcrte para as unidBdw d» Stmfie* F-íie a Camaçarf a cor rateada n través tf» vekajto, upa íníbus para ti«a d* ptnWes e administrativo. 
Na unk»de da Simici Flho, ccniMar»m 2(dtras) «tag«ni per d!a e 3 (Ms) vaicuk» (Aribui da £0 lugares): 
Na unidad» do CXamaçari. «rtstóerada 2(duas) viagens por d» a 3 ftlé») veiculo» (ônibus <*» £0 Xjgarex); 
Valer»» ca Dttrfa de Viagem a Aümemsíèa, cantem* Tenra de Reí«rtnáa 
Obedecido <t» nomes ootativt» das caf*sorta». 
No liem Doiforai Admiristr»!hrss considwndo: despesas da tr!«ixi», correio, .iralsrai M «ipediertfa. iran̂ jarl» o eam pessoal tio* Mtom que 
apoiam o projeto (RH, CortrotalwSa. Francftlro, Jwidto. Suprimtfrto», Saúda Ocupaóorjl a Segurança do Trabalha) 

E / J J ^ - f Z > 

TOTAL ESTIMATIVA ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS 
1 T8.088JW 
344 271 ̂ 5 

OBSERVAÇÕES: 
Plorelha preaoctiids om valores em R»a!s, considero ik» a quanStido indicada em caí» item por profissional; 
No nem Eitlmatfvai D»spMOs OpwaawiBi corstócratfo: despe*» com avaBaçto píteoióstai, médtea, eomrol» <!» (amada. segurança do trabehaúw, 
tan temo PCMSO, PPRA. eum» admtaicrH periórfko, fadam entoe<?u>pi« tàavci do imvço dt sjúd®, 
EP», a irartípcrte para as unidBdw d» Stmfie* F-íie a Camaçarf a cor rateada n través tf» vekajto, upa íníbus para ti«a d* ptnWes e administrativo. 
Na unk»de da Simici Flho, ccniMar»m 2(dtras) «tag«ni per d!a e 3 (Ms) vaicuk» (Aribui da £0 lugares): 
Na unidad» do CXamaçari. «rtstóerada 2(duas) viagens por d» a 3 ftlé») veiculo» (ônibus <*» £0 Xjgarex); 
Valer»» ca Dttrfa de Viagem a Aümemsíèa, cantem* Tenra de Reí«rtnáa 
Obedecido <t» nomes ootativt» das caf*sorta». 
No liem Doiforai Admiristr»!hrss considwndo: despesas da tr!«ixi», correio, .iralsrai M «ipediertfa. iran̂ jarl» o eam pessoal tio* Mtom que 
apoiam o projeto (RH, CortrotalwSa. Francftlro, Jwidto. Suprimtfrto», Saúda Ocupaóorjl a Segurança do Trabalha) 

E / J J ^ - f Z > 

TOTAL ESTIMATIVA TRANSPORTE URBANO 62724.49 

OBSERVAÇÕES: 
Plorelha preaoctiids om valores em R»a!s, considero ik» a quanStido indicada em caí» item por profissional; 
No nem Eitlmatfvai D»spMOs OpwaawiBi corstócratfo: despe*» com avaBaçto píteoióstai, médtea, eomrol» <!» (amada. segurança do trabehaúw, 
tan temo PCMSO, PPRA. eum» admtaicrH periórfko, fadam entoe<?u>pi« tàavci do imvço dt sjúd®, 
EP», a irartípcrte para as unidBdw d» Stmfie* F-íie a Camaçarf a cor rateada n través tf» vekajto, upa íníbus para ti«a d* ptnWes e administrativo. 
Na unk»de da Simici Flho, ccniMar»m 2(dtras) «tag«ni per d!a e 3 (Ms) vaicuk» (Aribui da £0 lugares): 
Na unidad» do CXamaçari. «rtstóerada 2(duas) viagens por d» a 3 ftlé») veiculo» (ônibus <*» £0 Xjgarex); 
Valer»» ca Dttrfa de Viagem a Aümemsíèa, cantem* Tenra de Reí«rtnáa 
Obedecido <t» nomes ootativt» das caf*sorta». 
No liem Doiforai Admiristr»!hrss considwndo: despesas da tr!«ixi», correio, .iralsrai M «ipediertfa. iran̂ jarl» o eam pessoal tio* Mtom que 
apoiam o projeto (RH, CortrotalwSa. Francftlro, Jwidto. Suprimtfrto», Saúda Ocupaóorjl a Segurança do Trabalha) 

E / J J ^ - f Z > 

TOTAL E3TIMATIVA COM DIÁRIAS DE VIAGENS 4 845.12 

OBSERVAÇÕES: 
Plorelha preaoctiids om valores em R»a!s, considero ik» a quanStido indicada em caí» item por profissional; 
No nem Eitlmatfvai D»spMOs OpwaawiBi corstócratfo: despe*» com avaBaçto píteoióstai, médtea, eomrol» <!» (amada. segurança do trabehaúw, 
tan temo PCMSO, PPRA. eum» admtaicrH periórfko, fadam entoe<?u>pi« tàavci do imvço dt sjúd®, 
EP», a irartípcrte para as unidBdw d» Stmfie* F-íie a Camaçarf a cor rateada n través tf» vekajto, upa íníbus para ti«a d* ptnWes e administrativo. 
Na unk»de da Simici Flho, ccniMar»m 2(dtras) «tag«ni per d!a e 3 (Ms) vaicuk» (Aribui da £0 lugares): 
Na unidad» do CXamaçari. «rtstóerada 2(duas) viagens por d» a 3 ftlé») veiculo» (ônibus <*» £0 Xjgarex); 
Valer»» ca Dttrfa de Viagem a Aümemsíèa, cantem* Tenra de Reí«rtnáa 
Obedecido <t» nomes ootativt» das caf*sorta». 
No liem Doiforai Admiristr»!hrss considwndo: despesas da tr!«ixi», correio, .iralsrai M «ipediertfa. iran̂ jarl» o eam pessoal tio* Mtom que 
apoiam o projeto (RH, CortrotalwSa. Francftlro, Jwidto. Suprimtfrto», Saúda Ocupaóorjl a Segurança do Trabalha) 

E / J J ^ - f Z > 

TOTAL ESTIMATIVA COM PLANO OE SAÚOE 96000,001 

OBSERVAÇÕES: 
Plorelha preaoctiids om valores em R»a!s, considero ik» a quanStido indicada em caí» item por profissional; 
No nem Eitlmatfvai D»spMOs OpwaawiBi corstócratfo: despe*» com avaBaçto píteoióstai, médtea, eomrol» <!» (amada. segurança do trabehaúw, 
tan temo PCMSO, PPRA. eum» admtaicrH periórfko, fadam entoe<?u>pi« tàavci do imvço dt sjúd®, 
EP», a irartípcrte para as unidBdw d» Stmfie* F-íie a Camaçarf a cor rateada n través tf» vekajto, upa íníbus para ti«a d* ptnWes e administrativo. 
Na unk»de da Simici Flho, ccniMar»m 2(dtras) «tag«ni per d!a e 3 (Ms) vaicuk» (Aribui da £0 lugares): 
Na unidad» do CXamaçari. «rtstóerada 2(duas) viagens por d» a 3 ftlé») veiculo» (ônibus <*» £0 Xjgarex); 
Valer»» ca Dttrfa de Viagem a Aümemsíèa, cantem* Tenra de Reí«rtnáa 
Obedecido <t» nomes ootativt» das caf*sorta». 
No liem Doiforai Admiristr»!hrss considwndo: despesas da tr!«ixi», correio, .iralsrai M «ipediertfa. iran̂ jarl» o eam pessoal tio* Mtom que 
apoiam o projeto (RH, CortrotalwSa. Francftlro, Jwidto. Suprimtfrto», Saúda Ocupaóorjl a Segurança do Trabalha) 

E / J J ^ - f Z > 

TOTAL ESTIMATIVA COM AUXLUO CRECHE 12.000,00 

OBSERVAÇÕES: 
Plorelha preaoctiids om valores em R»a!s, considero ik» a quanStido indicada em caí» item por profissional; 
No nem Eitlmatfvai D»spMOs OpwaawiBi corstócratfo: despe*» com avaBaçto píteoióstai, médtea, eomrol» <!» (amada. segurança do trabehaúw, 
tan temo PCMSO, PPRA. eum» admtaicrH periórfko, fadam entoe<?u>pi« tàavci do imvço dt sjúd®, 
EP», a irartípcrte para as unidBdw d» Stmfie* F-íie a Camaçarf a cor rateada n través tf» vekajto, upa íníbus para ti«a d* ptnWes e administrativo. 
Na unk»de da Simici Flho, ccniMar»m 2(dtras) «tag«ni per d!a e 3 (Ms) vaicuk» (Aribui da £0 lugares): 
Na unidad» do CXamaçari. «rtstóerada 2(duas) viagens por d» a 3 ftlé») veiculo» (ônibus <*» £0 Xjgarex); 
Valer»» ca Dttrfa de Viagem a Aümemsíèa, cantem* Tenra de Reí«rtnáa 
Obedecido <t» nomes ootativt» das caf*sorta». 
No liem Doiforai Admiristr»!hrss considwndo: despesas da tr!«ixi», correio, .iralsrai M «ipediertfa. iran̂ jarl» o eam pessoal tio* Mtom que 
apoiam o projeto (RH, CortrotalwSa. Francftlro, Jwidto. Suprimtfrto», Saúda Ocupaóorjl a Segurança do Trabalha) 

E / J J ^ - f Z > 

TOTAL ESTIMATIVA ALIMENTAÇÃO 235. SM,DO 

OBSERVAÇÕES: 
Plorelha preaoctiids om valores em R»a!s, considero ik» a quanStido indicada em caí» item por profissional; 
No nem Eitlmatfvai D»spMOs OpwaawiBi corstócratfo: despe*» com avaBaçto píteoióstai, médtea, eomrol» <!» (amada. segurança do trabehaúw, 
tan temo PCMSO, PPRA. eum» admtaicrH periórfko, fadam entoe<?u>pi« tàavci do imvço dt sjúd®, 
EP», a irartípcrte para as unidBdw d» Stmfie* F-íie a Camaçarf a cor rateada n través tf» vekajto, upa íníbus para ti«a d* ptnWes e administrativo. 
Na unk»de da Simici Flho, ccniMar»m 2(dtras) «tag«ni per d!a e 3 (Ms) vaicuk» (Aribui da £0 lugares): 
Na unidad» do CXamaçari. «rtstóerada 2(duas) viagens por d» a 3 ftlé») veiculo» (ônibus <*» £0 Xjgarex); 
Valer»» ca Dttrfa de Viagem a Aümemsíèa, cantem* Tenra de Reí«rtnáa 
Obedecido <t» nomes ootativt» das caf*sorta». 
No liem Doiforai Admiristr»!hrss considwndo: despesas da tr!«ixi», correio, .iralsrai M «ipediertfa. iran̂ jarl» o eam pessoal tio* Mtom que 
apoiam o projeto (RH, CortrotalwSa. Francftlro, Jwidto. Suprimtfrto», Saúda Ocupaóorjl a Segurança do Trabalha) 

E / J J ^ - f Z > 

SU3-T0TAL (Posaoal) 6.049.428,33 

OBSERVAÇÕES: 
Plorelha preaoctiids om valores em R»a!s, considero ik» a quanStido indicada em caí» item por profissional; 
No nem Eitlmatfvai D»spMOs OpwaawiBi corstócratfo: despe*» com avaBaçto píteoióstai, médtea, eomrol» <!» (amada. segurança do trabehaúw, 
tan temo PCMSO, PPRA. eum» admtaicrH periórfko, fadam entoe<?u>pi« tàavci do imvço dt sjúd®, 
EP», a irartípcrte para as unidBdw d» Stmfie* F-íie a Camaçarf a cor rateada n través tf» vekajto, upa íníbus para ti«a d* ptnWes e administrativo. 
Na unk»de da Simici Flho, ccniMar»m 2(dtras) «tag«ni per d!a e 3 (Ms) vaicuk» (Aribui da £0 lugares): 
Na unidad» do CXamaçari. «rtstóerada 2(duas) viagens por d» a 3 ftlé») veiculo» (ônibus <*» £0 Xjgarex); 
Valer»» ca Dttrfa de Viagem a Aümemsíèa, cantem* Tenra de Reí«rtnáa 
Obedecido <t» nomes ootativt» das caf*sorta». 
No liem Doiforai Admiristr»!hrss considwndo: despesas da tr!«ixi», correio, .iralsrai M «ipediertfa. iran̂ jarl» o eam pessoal tio* Mtom que 
apoiam o projeto (RH, CortrotalwSa. Francftlro, Jwidto. Suprimtfrto», Saúda Ocupaóorjl a Segurança do Trabalha) 

E / J J ^ - f Z > 

ESTIMATIVA COM DESPESAS OPERACIONAIS 166,686,00 

OBSERVAÇÕES: 
Plorelha preaoctiids om valores em R»a!s, considero ik» a quanStido indicada em caí» item por profissional; 
No nem Eitlmatfvai D»spMOs OpwaawiBi corstócratfo: despe*» com avaBaçto píteoióstai, médtea, eomrol» <!» (amada. segurança do trabehaúw, 
tan temo PCMSO, PPRA. eum» admtaicrH periórfko, fadam entoe<?u>pi« tàavci do imvço dt sjúd®, 
EP», a irartípcrte para as unidBdw d» Stmfie* F-íie a Camaçarf a cor rateada n través tf» vekajto, upa íníbus para ti«a d* ptnWes e administrativo. 
Na unk»de da Simici Flho, ccniMar»m 2(dtras) «tag«ni per d!a e 3 (Ms) vaicuk» (Aribui da £0 lugares): 
Na unidad» do CXamaçari. «rtstóerada 2(duas) viagens por d» a 3 ftlé») veiculo» (ônibus <*» £0 Xjgarex); 
Valer»» ca Dttrfa de Viagem a Aümemsíèa, cantem* Tenra de Reí«rtnáa 
Obedecido <t» nomes ootativt» das caf*sorta». 
No liem Doiforai Admiristr»!hrss considwndo: despesas da tr!«ixi», correio, .iralsrai M «ipediertfa. iran̂ jarl» o eam pessoal tio* Mtom que 
apoiam o projeto (RH, CortrotalwSa. Francftlro, Jwidto. Suprimtfrto», Saúda Ocupaóorjl a Segurança do Trabalha) 

E / J J ^ - f Z > 

SUB-TOTAL (Doa pesas Opa racionais) lêí̂ es.í» 

OBSERVAÇÕES: 
Plorelha preaoctiids om valores em R»a!s, considero ik» a quanStido indicada em caí» item por profissional; 
No nem Eitlmatfvai D»spMOs OpwaawiBi corstócratfo: despe*» com avaBaçto píteoióstai, médtea, eomrol» <!» (amada. segurança do trabehaúw, 
tan temo PCMSO, PPRA. eum» admtaicrH periórfko, fadam entoe<?u>pi« tàavci do imvço dt sjúd®, 
EP», a irartípcrte para as unidBdw d» Stmfie* F-íie a Camaçarf a cor rateada n través tf» vekajto, upa íníbus para ti«a d* ptnWes e administrativo. 
Na unk»de da Simici Flho, ccniMar»m 2(dtras) «tag«ni per d!a e 3 (Ms) vaicuk» (Aribui da £0 lugares): 
Na unidad» do CXamaçari. «rtstóerada 2(duas) viagens por d» a 3 ftlé») veiculo» (ônibus <*» £0 Xjgarex); 
Valer»» ca Dttrfa de Viagem a Aümemsíèa, cantem* Tenra de Reí«rtnáa 
Obedecido <t» nomes ootativt» das caf*sorta». 
No liem Doiforai Admiristr»!hrss considwndo: despesas da tr!«ixi», correio, .iralsrai M «ipediertfa. iran̂ jarl» o eam pessoal tio* Mtom que 
apoiam o projeto (RH, CortrotalwSa. Francftlro, Jwidto. Suprimtfrto», Saúda Ocupaóorjl a Segurança do Trabalha) 

E / J J ^ - f Z > 

IMPOSTOS ,Q,Í®| 

OBSERVAÇÕES: 
Plorelha preaoctiids om valores em R»a!s, considero ik» a quanStido indicada em caí» item por profissional; 
No nem Eitlmatfvai D»spMOs OpwaawiBi corstócratfo: despe*» com avaBaçto píteoióstai, médtea, eomrol» <!» (amada. segurança do trabehaúw, 
tan temo PCMSO, PPRA. eum» admtaicrH periórfko, fadam entoe<?u>pi« tàavci do imvço dt sjúd®, 
EP», a irartípcrte para as unidBdw d» Stmfie* F-íie a Camaçarf a cor rateada n través tf» vekajto, upa íníbus para ti«a d* ptnWes e administrativo. 
Na unk»de da Simici Flho, ccniMar»m 2(dtras) «tag«ni per d!a e 3 (Ms) vaicuk» (Aribui da £0 lugares): 
Na unidad» do CXamaçari. «rtstóerada 2(duas) viagens por d» a 3 ftlé») veiculo» (ônibus <*» £0 Xjgarex); 
Valer»» ca Dttrfa de Viagem a Aümemsíèa, cantem* Tenra de Reí«rtnáa 
Obedecido <t» nomes ootativt» das caf*sorta». 
No liem Doiforai Admiristr»!hrss considwndo: despesas da tr!«ixi», correio, .iralsrai M «ipediertfa. iran̂ jarl» o eam pessoal tio* Mtom que 
apoiam o projeto (RH, CortrotalwSa. Francftlro, Jwidto. Suprimtfrto», Saúda Ocupaóorjl a Segurança do Trabalha) 

E / J J ^ - f Z > 

CSLL 0,00 

OBSERVAÇÕES: 
Plorelha preaoctiids om valores em R»a!s, considero ik» a quanStido indicada em caí» item por profissional; 
No nem Eitlmatfvai D»spMOs OpwaawiBi corstócratfo: despe*» com avaBaçto píteoióstai, médtea, eomrol» <!» (amada. segurança do trabehaúw, 
tan temo PCMSO, PPRA. eum» admtaicrH periórfko, fadam entoe<?u>pi« tàavci do imvço dt sjúd®, 
EP», a irartípcrte para as unidBdw d» Stmfie* F-íie a Camaçarf a cor rateada n través tf» vekajto, upa íníbus para ti«a d* ptnWes e administrativo. 
Na unk»de da Simici Flho, ccniMar»m 2(dtras) «tag«ni per d!a e 3 (Ms) vaicuk» (Aribui da £0 lugares): 
Na unidad» do CXamaçari. «rtstóerada 2(duas) viagens por d» a 3 ftlé») veiculo» (ônibus <*» £0 Xjgarex); 
Valer»» ca Dttrfa de Viagem a Aümemsíèa, cantem* Tenra de Reí«rtnáa 
Obedecido <t» nomes ootativt» das caf*sorta». 
No liem Doiforai Admiristr»!hrss considwndo: despesas da tr!«ixi», correio, .iralsrai M «ipediertfa. iran̂ jarl» o eam pessoal tio* Mtom que 
apoiam o projeto (RH, CortrotalwSa. Francftlro, Jwidto. Suprimtfrto», Saúda Ocupaóorjl a Segurança do Trabalha) 

E / J J ^ - f Z > 

OUTROS ADICIONAIS (Oeaalrrtnar) 0,00 

OBSERVAÇÕES: 
Plorelha preaoctiids om valores em R»a!s, considero ik» a quanStido indicada em caí» item por profissional; 
No nem Eitlmatfvai D»spMOs OpwaawiBi corstócratfo: despe*» com avaBaçto píteoióstai, médtea, eomrol» <!» (amada. segurança do trabehaúw, 
tan temo PCMSO, PPRA. eum» admtaicrH periórfko, fadam entoe<?u>pi« tàavci do imvço dt sjúd®, 
EP», a irartípcrte para as unidBdw d» Stmfie* F-íie a Camaçarf a cor rateada n través tf» vekajto, upa íníbus para ti«a d* ptnWes e administrativo. 
Na unk»de da Simici Flho, ccniMar»m 2(dtras) «tag«ni per d!a e 3 (Ms) vaicuk» (Aribui da £0 lugares): 
Na unidad» do CXamaçari. «rtstóerada 2(duas) viagens por d» a 3 ftlé») veiculo» (ônibus <*» £0 Xjgarex); 
Valer»» ca Dttrfa de Viagem a Aümemsíèa, cantem* Tenra de Reí«rtnáa 
Obedecido <t» nomes ootativt» das caf*sorta». 
No liem Doiforai Admiristr»!hrss considwndo: despesas da tr!«ixi», correio, .iralsrai M «ipediertfa. iran̂ jarl» o eam pessoal tio* Mtom que 
apoiam o projeto (RH, CortrotalwSa. Francftlro, Jwidto. Suprimtfrto», Saúda Ocupaóorjl a Segurança do Trabalha) 

E / J J ^ - f Z > 

LUCRO 
40 000,00 

OBSERVAÇÕES: 
Plorelha preaoctiids om valores em R»a!s, considero ik» a quanStido indicada em caí» item por profissional; 
No nem Eitlmatfvai D»spMOs OpwaawiBi corstócratfo: despe*» com avaBaçto píteoióstai, médtea, eomrol» <!» (amada. segurança do trabehaúw, 
tan temo PCMSO, PPRA. eum» admtaicrH periórfko, fadam entoe<?u>pi« tàavci do imvço dt sjúd®, 
EP», a irartípcrte para as unidBdw d» Stmfie* F-íie a Camaçarf a cor rateada n través tf» vekajto, upa íníbus para ti«a d* ptnWes e administrativo. 
Na unk»de da Simici Flho, ccniMar»m 2(dtras) «tag«ni per d!a e 3 (Ms) vaicuk» (Aribui da £0 lugares): 
Na unidad» do CXamaçari. «rtstóerada 2(duas) viagens por d» a 3 ftlé») veiculo» (ônibus <*» £0 Xjgarex); 
Valer»» ca Dttrfa de Viagem a Aümemsíèa, cantem* Tenra de Reí«rtnáa 
Obedecido <t» nomes ootativt» das caf*sorta». 
No liem Doiforai Admiristr»!hrss considwndo: despesas da tr!«ixi», correio, .iralsrai M «ipediertfa. iran̂ jarl» o eam pessoal tio* Mtom que 
apoiam o projeto (RH, CortrotalwSa. Francftlro, Jwidto. Suprimtfrto», Saúda Ocupaóorjl a Segurança do Trabalha) 

E / J J ^ - f Z > 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 40 000,00 

OBSERVAÇÕES: 
Plorelha preaoctiids om valores em R»a!s, considero ik» a quanStido indicada em caí» item por profissional; 
No nem Eitlmatfvai D»spMOs OpwaawiBi corstócratfo: despe*» com avaBaçto píteoióstai, médtea, eomrol» <!» (amada. segurança do trabehaúw, 
tan temo PCMSO, PPRA. eum» admtaicrH periórfko, fadam entoe<?u>pi« tàavci do imvço dt sjúd®, 
EP», a irartípcrte para as unidBdw d» Stmfie* F-íie a Camaçarf a cor rateada n través tf» vekajto, upa íníbus para ti«a d* ptnWes e administrativo. 
Na unk»de da Simici Flho, ccniMar»m 2(dtras) «tag«ni per d!a e 3 (Ms) vaicuk» (Aribui da £0 lugares): 
Na unidad» do CXamaçari. «rtstóerada 2(duas) viagens por d» a 3 ftlé») veiculo» (ônibus <*» £0 Xjgarex); 
Valer»» ca Dttrfa de Viagem a Aümemsíèa, cantem* Tenra de Reí«rtnáa 
Obedecido <t» nomes ootativt» das caf*sorta». 
No liem Doiforai Admiristr»!hrss considwndo: despesas da tr!«ixi», correio, .iralsrai M «ipediertfa. iran̂ jarl» o eam pessoal tio* Mtom que 
apoiam o projeto (RH, CortrotalwSa. Francftlro, Jwidto. Suprimtfrto», Saúda Ocupaóorjl a Segurança do Trabalha) 

E / J J ^ - f Z > 

TOTAL MENSAL 0,276.114,39 

OBSERVAÇÕES: 
Plorelha preaoctiids om valores em R»a!s, considero ik» a quanStido indicada em caí» item por profissional; 
No nem Eitlmatfvai D»spMOs OpwaawiBi corstócratfo: despe*» com avaBaçto píteoióstai, médtea, eomrol» <!» (amada. segurança do trabehaúw, 
tan temo PCMSO, PPRA. eum» admtaicrH periórfko, fadam entoe<?u>pi« tàavci do imvço dt sjúd®, 
EP», a irartípcrte para as unidBdw d» Stmfie* F-íie a Camaçarf a cor rateada n través tf» vekajto, upa íníbus para ti«a d* ptnWes e administrativo. 
Na unk»de da Simici Flho, ccniMar»m 2(dtras) «tag«ni per d!a e 3 (Ms) vaicuk» (Aribui da £0 lugares): 
Na unidad» do CXamaçari. «rtstóerada 2(duas) viagens por d» a 3 ftlé») veiculo» (ônibus <*» £0 Xjgarex); 
Valer»» ca Dttrfa de Viagem a Aümemsíèa, cantem* Tenra de Reí«rtnáa 
Obedecido <t» nomes ootativt» das caf*sorta». 
No liem Doiforai Admiristr»!hrss considwndo: despesas da tr!«ixi», correio, .iralsrai M «ipediertfa. iran̂ jarl» o eam pessoal tio* Mtom que 
apoiam o projeto (RH, CortrotalwSa. Francftlro, Jwidto. Suprimtfrto», Saúda Ocupaóorjl a Segurança do Trabalha) 

E / J J ^ - f Z > 
TOTAL SEMESTRAL 37.686.686,32 

L 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEDES 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC 

Contrato n° 004/2014 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
FUNDAC - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE E A FUNDAÇÃO JOSÉ 
SILVEIRA. 

Processo n° 1603140000817 
Dispensa de Licitação Emergenciai n° 001/2014 

A FUNDAC - Fundação da Criança e do Adolescente, entidade pertencente à 
administração indireta e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Combate à Pobreza - SEDES, com sede na rua das Pifangueiras, n° 26 A, Brotas, 
nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF n° 15,257.025/0001-42, representada, neste 
ato, por sua Diretora Geral, ARISELMA PEREIRA PEREIRA, inscrita no CPF/MF sob 
o n° 541.413.975-04 e_cédula de identidade n° 03214800-31, expedida pela SSP-
BA, e a FUNDAÇAO JOSÉ SILVEIRA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
15.194.004/0001-25, entidade civil sem fins lucrativos, com sede na Ladeira do 
Campo Santo s/n, Federação, Salvador, Bahia, representada neste ato. por 
CARLOS ALBERTO DUMET FARIA, portadora do CPF/MF n° 501.111.595-04 e 
Carteira de Identidade n° 03.500.522-04, expedida pela SSP-Ba, tendo em vista 
o que consta do processo n° 1603140000817, Dispensa de Licitação 
Emergenciai n° 001/2014, no valor global de R$41.557.884,57 (quarenta e um 
milhões, quinhentos e cinqüenta e sete míl oitocentos e oitenta e quatro reais e 
cinqüenta e sete centavos), doravante denominadas FUNDAC e CONTRATADA 
respectivamente, celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei 
-Es-tadual-n°-97433/05rmedÍante as-cláusulas e condições-a-seguirajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Constitui objeto do presente contrato, é a 
prestação de serviços ,de assistência, proteção e apoio aos adolescentes em 
regime de internação provisória e/ou cumprindo medida socioeducativa, de 
acordo com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços 
apresentada pela CONTRATADA, e na publicação da dispensa de licitação. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: É vedada a subcontraiação parcial do objeto, a 
associação contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou 
parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da 
CONTRATADA, não se responsabilizando a FUNDAC por nenhum compromisso 
assumido por aquela com terceiros. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na 
forma dos § 1 ° e 3o do art. 143 da Lei n° 9.433/05. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEDES 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os serviços objeto deste contrato não podem sofrer 
solução de continuidade durante todo o prazo da sua vigência, devendo ser 
executados por empregadas da CONTRATADA, sob sua inteira 
responsabilidade funcional e operacional, sobre os quais manterá estrito e 
exclusivo controle. 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO: O prazo da vigência do presente Contrato será 
de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura deste 
instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO - O preço global 
mensal, considerado para a perfeita execução dos serviços corresponderá ao 
somatório do resultado dos quantitativos de postos contratados multiplicado 
pelos respectivos preços unitários, conforme a proposta vencedora. 
O preço do contrato será irreajustável e insusceptrvel de alteração de seu 
valor. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos preços contratados estão incluídos todos os 

custos como salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o 
pessoal da CONTRATADA, como também transporte de qualquer natureza, 
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA, das 
obrigações. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Estima-se para o contrato o valor global de 
R$41.557.884,57 (quarenta e um milhões quinhentos e cinqüenta e sete mil 
oitocentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos). 

CLÁUSULA QUARTA • DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas para o 
pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentária a seguir especificada: 

UNIDADE FIFMFMTO nt • GESTORA FONTES fRÔJETO/ATIVIDÁDE DESPESA • 
25201 128 08.243.105.4832 3.3.90.39 

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO - Em consonância com o § 5o do art. 6o, com 
a letra "a" do inc. XI do art. 79 da Lei 9.433/05, os pagamentos devidos à 
CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em 
conta corrente, no prazo não superior a 08 (oito) dias úteis contados da data 
de verificação ao adimplemento de cada parcela, o que deverá ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As situações que alude o Decreto Estadual 9.265/2004, 
além da emissão das notas fiscais modelos 1 e I A, sujeitar-se-ão, nas hipóteses 
previstas, à emissão da nota fiscal eletrônica. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo alguma pendência impeditiva do 
pagamento, o prazo fluirá a partir da sua regularização por parte da 
CONTRATADA. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEDES 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A atualização monetária dos pagamentos devidos 
pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data 
do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a 
variação do INPC do IBGE pro rafa tempere. 
PARÁGRAFO QUARTO - A FUNDAC descontará da fatura mensal o valor 
correspondente às faltas ou atrasos na execução dos serviços ocorridos no 
mês, com base no valor do preço vigente. 
PARÁGRAFO QUINTO - As faturas far-se-ão acompanhar da documentação 
probatória relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a 
prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO: O preço é irreajustável e insusceptível de 
alteração de seu valor. 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - A CONTRATADA, além das 
determinações contidas na Proposta de preços e daquelas decorrentes de lei, 
obriga-se a: 

1) quando da assinatura do contrato, apresentar a relação contendo os 
nomes e os números do CPF, Carteira Profissional e PIS dos seus 
empregados que serão vinculados à prestação dos serviços; 

2) designar, dentre os seus empregados, prestadores de serviço no local do 
trabalho, um que será o responsável pelo bom andamento dos serviços e 
que possa tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas 
todas as falhas detectadas; 

3) executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as 
especificações ou recomendações efetuadas pela FUNDAC; 

4) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e 
recursos humanos para execução completa e eficiente dos serviços objeto 
deste contrato; , 

5) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, 
por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos 
prepostos designados pela FUNDAC, atendendo prontamente às 
observações e exigências que lhes forem solicitadas; 

6) comunicar a FUNDAC qualquer anormalidade que interfira no bom 
andamento dos serviços; 

7) atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços 
executados, providenciando sua imediata correção, sem ônus para a 
FUNDAC; 

8) responder perante a FUNDAC pela conduta, freqüência, pontualidade e 
assiduidade de seus empregados e efetuar as substituições daqueles que 
venham a se ausentar do serviço, por motivo justificado ou não, sem 
nenhum ônus para a FUNDAC, bem como comunicar a FUNDAC, 
antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituição ou inclusão 
de qualquer um dos seus empregados vinculados à execução do presente 
contrato; > 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEDES 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC 

9) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de 
segurança do trabalho, disciplina e demais regulamentos vigentes na 
FUNDAC, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão 
executados os serviços; 

10) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro 
do prazo que for determinado, os equipamentos e utensílios eventualmente 
recebidos para uso nos serviços objeto deste contrato, deixando as 
instalações na mais perfeita condição de funcionamento; 

11) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza 
causado a FUNDAC e terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de 
erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua 
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos 
decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, 
exceto quando isto ocorrer por exigência da FUNDAC ou ainda por caso O 
fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência; 

12) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na legislação específica; 

13) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às 
repartições competentes, necessários à execução dos serviços; 

14) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que 
incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a 
execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar 
as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços 
prestados; 

15) instruir os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando pessoas 
portadores de boa conduta e capazes de realizar os serviços ora 
contratados; 

16) realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma 
da lei, assim como-arcar-com-todas-as-despesas decorrentes de transporte, l 
alimentação, inclusive seguro de vida contra o risco de acidentes de 
trabalho e outras especificadas nos dissídios ou convenções coletivas; 

17} pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única 
empregadora do pessoal designado para execução dos serviços ora 
contratados, inclusive indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, 
demissões, vales transporte, obrigando-se, ainda, ao fiei cumprimento das 
legislações trabalhista e previdenciária, sendo-lhe defeso invocar a 
existência deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou 
transferi-las para a FUNDAC; 

18) apresentar mensalmente a FUNDAC, cópia da folha de pagamento dos 
seus empregados vinculados ao presente contrato, na forma prevista no 
§5° do art. 31 da Lei 8.212/98; 

19) comprovar mensalmente o fornecimento de vale transporte e alimentação 
aos seus empregados vinculados ao presente contrato, bem como o 
recolhimento das Contribuições Sociais e Previdenciárias (INSS, FGTS e PIS, 
desde que legalmente aplicável na forma da lei), sob pena de, em caso 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEDES 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC 

de recusa ou falta de exibição dos mesmos, inclusive da folha de 
pagamento, ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem 
devidas até o cumprimento desta obrigação; 

20) apresentar cópia autenticada da quitação da Rescisão Contratual dos 
empregados demitidos, dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, 
recolhendo de imediato a identificação (crachá) dos mesmos; 

21) perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato, que deverá ser 
baseada em práticas profissionais com observância às normas técnicas 
legais aplicáveis; 

22) atender de imediato as Ordens de Serviços da FUNDAC e executá-las 
rigorosamente dentro dos prazos definidos neste Contrato, salvo nas 
hipóteses de caso fortuito ou motivo de força maior, comprovados e 
aceitos pela FUNDAC; 

23) credenciar um ou mais prepostos para acompanhar, junto à FUNDAC, a 
tramitação das suas Notas Fiscais/Faturas; 

24) providenciar a imediata correção das deficiências na execução dos 
serviços denunciados pela FUNDAC; 

25) responder por todos os ônus e obrigações estabelecidas nas legislações 
fiscal, trabalhista, previdenciária, civil e comercial correspondente aos seus 
empregados e àquelas relativas aos serviços objeto deste Contrato, na 
qualidade de única empregadora. 

26) manter uma equipe técnica, treinada, em número suficiente ao bom 
desempenho da execução deste contrato; 

27) permitir e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 
fiscalização da FUNDAC, atendendo prontamente às suas observações e 
exigências; 

28) responsabilizar-se pela manutenção da qualidade dos serviços 
contratados; 

29) sob as penas da lei não divulgar nem fornecer dados ou informações 
referentes aos serviços contratados, a não ser quando expressamente 

-etrtorizada-petcrfUNDÀCr 
30) ressarcir a FUNDAC o equivalente a todos os danos decorrentes de 

paralisação ou interrupção do objeto contratado, exceto quando isso 
ocorrer por exigência da FUNDAC ou ainda por caso fortuito ou força 
maior, circunstâncias que deverão ser devidamente comunicadas a 
FUNDAC no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência, 
e inquestionavelmente comprovadas; 

31) ressarcir a FUNDAC e a terceiros por todos os danos ou prejuízos 
decorrentes de fatos relacionados com a execução dos serviços 
contratados, que lhe sejam imputáveis; 

32) comunicar à FUNDAC qualquer anormalidade que interfira no bom 
andamento do contrato; 

33) promover, por sua conta e risco, o transporte de bens; 
34) emitir Notas Fiscais/Faturas de acordo com a legislação, contendo 

descrição dos serviços, indicação de sua quantidade, preço unitário e 
valor total. , _ 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A FUNDAC pode rejeitar o objeto deste contrato, no 
todo ou em parte, desde que estejam em desacordo com as especificações e 
condições exigidas. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O objeto deste contrato, será considerado recebido 
como "DEFINITIVO", após a comprovação da qualidade e quantidade, por 
preposto indicado pela FUNDAC. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: O recebimento provisório ou definitivo não exclui da 
CONTRATADA, responsabilidade civil e/ou criminal pela qualidade, correção, 
solidez e segurança do objeto contratual. 
PARÁGRAFO QUARTO: Os serviços, objeto deste contrato, deverão ser 
recebidos somente por preposto, indicado pela FUNDAC. 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA FUNDAC: A FUNDAC, além das obrigações 
contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a: 
1) publicar o resumo do contrato e dos aditamentos no Diário Oficial do 
Estado; 
2) fazer todas as solicitações para execução de quaisquer serviços 
relacionados com o presente Contrato por escrito, registrando, quando da 
entrega, a data e hora dos recebimentos; 
3) facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente 
identificados, designados para execução da entrega do objeto deste 
contrato, nas dependências da FUNDAC; 
4) designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização 
do objeto do presente Contrato, com competência para atestar a efetiva 
realização dos serviços, bem como anotar, em registro próprio, as falhas 
detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos 
que exijam medidas corretivas; 
5) efetuar, nos prazos previstos neste contrato, o pagamento devido à 
CONTRATADA oriundo do cumprimento do objeto deste contrato; 
6) verificar e aceitar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela CONTRATADA, 

o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a 
apresentação da nova Nota Fiscal/Fatura, devidamente retificada, ou da 
Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para 
efeito de atualização do valor contratual; 
7) fornecer à CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do 
contrato, dentro de no máximo 10 (dez) dias da assinatura deste instrumento. 
8) facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para 
execução do contrato, às instalações onde os mesmos serão executados. 

CLÁUSULA DÉCIMA - REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO: O regime de execução 
do presente contrato é o de empreitada global, sendo que o recebimento 
definitivo contratual só se concretizará após adotados pela FUNDAC, todos os 
procedimentos do art. 161, inciso II, da Lei Estadual n° 9.433/05 . 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FISCAÜZACÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO 
DO OBJETO - Competirá à FUNDAC proceder ao acompanhamento da 
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execução do contrato, na forma do art. 154 da Lei Estadual 9.433/05, bem 
assim receber o objeto segundo o disposto no art. 161 da mesma, competindo 
ao servidor ou comissão designados, primordialmente: 
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do 

contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas 
ou defeitos observados; 

b) transmitir à CONTRATADA instruções e comunicar alterações de prazos e 
cronogramas de execução, quando for o caso; 

c) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, 
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios, dos 
incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição 
de sanções ou a rescisão contratual; 

d) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade 
da execução do contrato; 

e} promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já 
realizada, emitindo a competente habilitação para o recebimento de 
pagamentos; 

f) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor 
competente da Administração, se necessário, parecer de especialistas; 

g} cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, 
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios; 

h) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como 
o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 
seus empregados; 

i) ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da 
CONTRATADA, cuja permanência seja inconveniente aos seus serviços (da 
FUNDAC); 

j) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de 
docümentosTelacionadosxom-a^xecução-do-contrato; 

k) deverá a Diretoria Geral da FUNDAC, em atendimento ao quanto 
determinado pela Exm° SrD Procuradora Chefe da PCT/PGE, designar 
servidores dos Setores de Contratos e Convênios e Gestão, por meio de 
portaria interna, com o objetivo de efetuar o acornpanhamenlo 
permanente do presente contrato, bem como a sua fiscalização. A 
portaria deverá consignar nome, cargo e matrícula funcional dos servidores 
indicados para tais atribuiuções. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização por 
parte da FUNDAC, não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade na 
execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PENALIDADES: Sem prejuízo da responsabilidade 
civil e/ou criminal, a caracterização dos ilícitos administrativos previstos no art. 
185 da Lei Estadual 9.433/05, com as cominações inerentes, a inexecução 
contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará 
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a CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de acordo com a 
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

1 - 1 0 % (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de 
descumprimento total da obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a 
contratada a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados 
da data de sua convocação; 

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado; 

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou 
serviço não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A multa a que se refere este item não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais 
sanções previstas na lei. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A multa, aplicada após regular processo 
administrativo, será descontada da garantia da CONTRATADA faltosa. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, 
além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, ique 
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração 
ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
PARÁGRAFO QUARTO: Não ocorrendo a prestação da garantia, à 
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento 
devido a CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta. 
PARÁGRAFO QUINTO: As multas previstas neste item não têm caráter 
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO: A inexecução, total ou parcial, do 
—eonfrete-ensejará a sua resGisQQT-Gom-^QS-con&eqüências contratuais-ejas. 

previstas na Lei Estadual n° 9.433/05. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e 
escrito da FUNDAC, nos casos enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 
167 da Lei Estadual n° 9.433/05. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando a rescisão oconrer com base nos incisos I e XVI 
a XX do art. 167 da Lei Estadual n° 9.433/05, sem que haja culpa do 
contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que 
houver sofrido, na forma do § T do art. 168 do mesmo diploma. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA: Para o fiel cumprimento das 
obrigações do presente contrato, a CONTRATADA apresentará garantia 

~j correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato em 
j favor da FUNDAC, podendo optar por uma das modalidades previstas no §1° 

do art. 136 da Lei Estadual n° 9.433/05. 
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P A R Á G R A F O PRIMEIRO: A C O N T R A T A D A fico obrigada a repor o valor do 
garantia quando esta for utilizada para cobertura de multas, desde que não 
tenha havido rescisão do contrato. 
P A R Á G R A F O S E G U N D O : Havendo revisões de preços a C O N T R A T A D A atualizará 
o valor da garantia. 
P A R Á G R A F O TERCEIRO: Para devolução da garantia após o término do 
contrato, a C O N T R A T A D A não poderá estar inadimplente com as obrigações 
trabalhistas e previdenciárias dos seus empregados. 

CLÁUSULA D É C I M A Q U I N T A - F O R O : As partes elegem o Foro da Cidade do 
Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
contrato. 

E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente contrato em 
03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que 
subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Salvador, 30 de abril de 2014 

TESTEMUNHAS: 
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