
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA titi 16-CENTRO SANTA LUZ-BA 

CNPJ N.° 13.227.45910001.74 

CONTRATO NI 010/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO rir 012/20113. 

DISPENSA DE UCITAÇÃO n° 004 /2018. 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 07/02/2018 

CONTRATO POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A 
CAMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ. E DO OUTRO A EMPRESAI ARCO 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 

Contrato Administrativo que fazem entre si como; 

CONTRATANTE — CAMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ - BANIA, Pessoa Juridica de Direita Público 

Interno, inscrita no CNPJ sob na 13.227459/0001-74, com ede na Rua Marechal Deadoro da Fonseca, 

18 — Centro — SANTALUZ. 814 representada pelo Exm° Sr. Presidente Legislativo PEDRO DOS REIS 

ALMEIDA brasileiro casado, residente e domiciliado neste Municiple doravante denominado 

CONTRATANTE. 

CONTRATADA — ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pessoa Juridica de 

Direito Privado, Inscrita no CNPJ sob n° 19.650.110/0001-27 cum sede na Rua Alto da °raminho, 25, 

Centro, Queimadas — Bebia, neste ato representada pelo Senhor Fábio da Silva Oliveira, brasileiro 

maior, inscrito no CPF sob n° 997.255.335-34, Cl n° 1115124927, SSP/BA, residente e domiciliado na 

Cidade de SANTALUZ-Bahia, doravante denominada CONTRATADA, considerando as expressas 

disposições da Lei Federal n° 8.666/93, atos consequentes, considerando que se procedeu, sob 

modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 004/2018 Processo Administrativo nr. 01212018, com 

todas as suas peças despachos, pronunciamentos e pareceres, todos integrantes deste instrumento. 

como se transcritos estivessem resolvem celebrar, como efetivamente o fazem, o presente CONTRATO 

ADMINISTRATIVO, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante estipuladas a que 

reciprocamente outorgam e aceitam. 

O presente Contrato obedece às seguintes condições 

1 — DO OBJETO 

t CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO EXECUTAR SERVIÇOS DE 
PINTURA E REFORMA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ. 

O Prazo para fornecimento: 
1.2. 	O prazo para exectiçao dos serviços será até 30 de março de 2018, contados a partir do primeira 

dia útil, imediatamente posteriorà data de assinatura da Contrato, a critério da Cgmara 
Municipal. 
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2— DA EXECUÇÃO, DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

2.1. Os serviços serão prestados no Município de SANTALUZ, que será realizada pela Gestora de 

Contrato, respeitando todas as espedficações contidas neste instrumento. 

2.2. A CONTRATADA ficará re.ponsável pelos ajustes que se fizerem necesserios, apôs a execução dos 

serviços, 

2.4. Valor total R$, 1490E62 (quatorze mil novecentos e cinco reais e sessenta e dois centavos), a 
moeda vigente do pais, pela Tesouraria da Camara Municipal, obedecendo aos preços constantes no 
item 1.1 

2.5. O pagamento será realizado em ate 20(vinte) dias, a contar da entrega da Nota Fiscal e eetaçã 

dos serviços. 

25.1 O pagarneoto somente será realizado apôs a execução dos serviços. 

2.5.2 Os preços dos serviços licitados não serão reajustados no transcorrer deste Gontrat 

2.6. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com impostos, laxas conerbuições 

fiscais e para fiscais, leis sociais, demais serviços e eventuais que possam acarretar ônu ao Município, 

especificadas ou não no presente contrato.  
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2.7 A contratado não poderá em nenhuma hipótese fornecer produtos com preços desiguais aos da 

licitação e havendo qualquer outra oferta mais vantajosa para os consumidores em geral estes 

abatimentos deverão também ser repassados para o Município de SANTALUZ. 

3 — DO GESTOR DO CONTRATO 

3.1. Será gestora do presente contrato, a Câmara Municipal de SANTALUZ através do Presidente 
Legislativo. 

4 — DO EMPENHO DA DESPESA 

4.1. As despesas resultantes da execução deste contrato serão atendidas através da seguinte Dotação 

Orçamentária: 

ÓRGÃO -1 — CATARA MUNICIPAL 
11.01 — Câmara Municipal de Vereadores 
Ação - 2102 
ELEMENTO DE DESPESA- 33903900— MUROS SERVIÇOS DE TERCEIRO — PESSOA JURIDICA. 
FONTE: 01 

5— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A CONTRATADA fica obrigada a executar o objeto licitado conforme especificações deste contrato e 

em consonáncia com a proposta de preços. 

5.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessérias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial alualizaâo do 

contrato_ 

5.3. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

5.4. A CONTRATADA fica obrigada a amar com eventuais prejulzos causados ao CONTRATANTE elou 

terceiros, provocados por ineficiéncia ou irregularidade cometida na execuç-ão do contrato. 

5.5. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar a imediata correção das deficiências eiou 

irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE. 

56,4 Contratante se reserva o direito de não mais aceitar os serviços da Contratada caso esta não 

cumpra o estabelecido no presente Contrato ou em caso de tornar-se desnecessário ao erário público, 

cabendo ao Infrator its penalidades impostas pela Lei B.P99/93; 

5.7Manter o efetivo controle dos serviços, não se responsabilizando pelo pagamento de serviços 

prestados sem a correspondente solicitação; 

5.8 Efetuar o pagamento de acordo com as condições deste contrato; 

5.9 Fiscalizar a utilização e qualidade dos SartirçoS prestados: 

DA CONTRATADA 

1. À contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, o fornecimento em caso de 

descumprimento das Cláusulas deste Contrato; 

2. FOME1Cel somente produtos e serviços com excelente qualidade. 
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6 — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A aplicação da penalidades â CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do 

Capitulo IV — Das Sanções Administrativas datei 8.666/93. 

6.1. Caso a CONTRATADA se recuse a prestar serviços conforme o contratado, sem motivo justificada 

ficare caracterizado o ~cumprimenta total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, Isolada ou 

cumulativamente: 

a) advertência, por escrito: 

b) multa sobre o valor global da core-Mação: 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 

d) declaração inidonadade paru licitar au contratar com a Administração Pública, 

til. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa 

por esaito. ate o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a criteria da CONTRATANTE a sua 

aceitação. 

6.1.2. Vencida (s) o (s) prazo (s). a CONTRATANTE oficiará ft contratada comunicando-a da data limite. 

6.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada ás sanções de que trata o SUbillarn 

8.1, sem prejuízo da aplicação do contido no subitem 62. 

6.1.4. A sanção de advertência será aplicada por escrito ca 	a inadimplência ou Irregularidade 

cometida pela CONTRATADA acarrete consequências de pequena monta 

6.1.5. Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá rg contrata e poderá aplicar multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato 

61.6. Em caso de inerecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinca Por 

cento) sobre o valor global do contrato. 

SM.% No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou 

prejuízos á Administração serão aplicados ao licitante â sanção de suspensão temporária de participar 

em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

6.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, sere aplicada ao licitante a sanção de 

declaração de inidoneldade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrida o prazo da sanção aplicada com base 

no subitem anterior. 

6.2. Fica estipulado o percentual de 025% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor global 

contratado a titulo de mora, por descumprimento de obrigação contratual eiou por dia de atraso no 

cumprimento de qualquer prazo previsto neste instrumento contratual, independente da notificação 

prevista no subitem 5.1.2. 

6.3. As multes devidas dou prejuízos causados às instalações da CONTRATANTE, pela 

CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem pagos recolhidos em conta especifica em favor 

da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 	 attfirtre, 

_ 3:::IVISICitii‘ti 
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8.3.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, após a notificação oficial, para Encolhimento da multa na forma estabelecido no subitem 

anterior. 

8.4. A aplicação de multas, bem como a restisão do contrato, não impede que a CONTRATANTE 

aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no subitem 6.1. 

6.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de 

processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa ao contraditório. 

7 — LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

7.1. No caso de surgirem dúvidas sabre a inteligência das cláusulas do presente contato, tais dúvidas 

serão resolvidas com o auxilio da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o 

apoio do Direito Administrativo Público, no que dlz respeito e obediência dos principios que norteiem e 

Administração Municipal 

7.2. A Lei Federal 8.566/93 e alterações posteriores regera as hipóteses não previstas neste contrato. 

8 — DA VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO 

8.1. O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Dispensa de Licitação N° 004/2018, ao qual 

se vincula, bem como, aos termos da proposta de preços da CONTRATADA, que faz paria integrante 

desta avenço como se transcrito fosse e respectivos anexos do Processo Afana:adi aaVO n° 012/2013. 

9 — DA COBRANÇA JUDICIAL 

9.1. As Importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, 

constituindo este Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção 

ou compensação de Créditos, sempre que possiveL 

10— DA RESCISÃO 

10.1. O presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, das hipóteses 

contidas nos artigos 77 a Soda Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

11— DO FORO 

11.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de SANTALUZ para a solução dos 

conflitos eventualmente decorrente da presente relação contratual, 

lu; 07 de fevereiro de 2018. 

PEDRO DOS REIS AL MA 
Presidente Legislativo 

CONTRATADA 
ARCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

n-Erps.5:, .42i& att  
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