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CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 

PODER LEGISLATIVO - CNP]: 13.227.459/0001-74 
Rua Marechal Deodoro da Fomeca, 16, Centro, Sentam - Rabie, CEP 48 880 MO, 

Telefonei (75)3265-2123 /2200 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS 

INEXIGIBILIDADE Ns. 001/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Ne, 002/2018 

CONTRATO Ne 001/2018 

CONTRATO PARA Prestação de serviços técnicos especializados na Assessoria relacionada a área de 
Licitações e Contratos; Preparação, orgunicaeão e condução de Pregões, junto a (Tonara do Municiai° de 
Santaluz/BA 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANT.41,111 - Bahia, pessoa jurídica de 
direito público interno. C.N.P.J. 13.227.459/0001-74, com sede 	Praça 
Marechal Deodoro da Fonseca, 16, Centro, Santana - Bebia, representada 
pelo Fume Sr. Presidente PEDRO DOS REIS ALMEIDA, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado neste Município, Presidente do Poder 
Legislativo Municipal, doravante denominado CONTRATANTE. 

CONTRATADO - GEORGE FRÉDMAN DOS SANTOS SILVA, 
brasileiro, convivente, Técnico em Licitações, inscrito no CPF 
550.648.095-49, RG 5.125.134-57 SSP/BA, residente na Trav. António 
Nunes Gordiano, 10. Centro - Conceição do Coité (13M,  aqui denominado 
CONTRATADO resolvem firmar o presente contrato de prestação de 
serviços, corno especificado no seu objeto, em conformidade com 
Inexigibilidade de Processo Ticitaterio ne 002/2017, sob a referencia da Lei 
Federal ne 8.666/93, Art. 25, II, combinado com artigo 13, naquilo que 
couber, e mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Prestação de serviços lecnicos especializados na Assessoria relacionada a área de Licitações e Contratos; 
preparação, organização e condução de Pregões, junto a Câmara do Município de Soai/hz/13A. Dentro 
das especificidades indicadas na Inexigibilidade de e. 001/2018, Processo Administrativo de nsi 
002/2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FATO GERADOR CONTRATUAL  

•O presente contrato este fundamentado e regido pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e foi 
os-Ninada do processo licitatecio, na modalidade de Inedgibilidade de Licitação. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE FORNECIMENTO 

Os serviços, objeto deste contrato, deverão ser executados dentro do melhor padrão de qualidade, 
eaigindo-se observância às orientações dos Órgãos pertinente ; 	 rül 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
PODER LEGISLATIVO - CNN: 0.227.459/0001-74 

Marechal Deodoro da Fonsec0 0, Centro. Ststalus - Hallie CEP: 49.830090, 
Telefone: (75)3265-2123 / 2200 

O valor deste contrato de R$. 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 

O pagamento se dará feito após a emissão e entrega das faturas e antes dos respectivos pagamentos, que 
se dará das seguintes condições: 

O pagamento será efetuado em (12) parcelas mensais de RS 3.000,00 (tnes mil reais) 
Valor de referencia aos serviços - Ri 21600,00 
Valor de referencia aos irisamos - R$. 14.400.00 
CLÁUSULA OU ANTA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

O valor previsto nesta cláusula será revisto anualmente, em  aso  de renovação contratual, com vistas ao 
eselibrio econômico-financeiro do presente avença, na presença do índice inflacionário Saindo pelo 
Governo Federal, qual seja, o ICEM-EGV, sendo declarado mediante apostilamsno. 

CLÁUSULA SEXTA -DO PRAZO 

O presente contrato vigorará, de 04:01/2018 a 31/12/2018, de modo que. uma vez expirado tal prazo, 
extingue-se o presente temo. 

CLÁSULA SÉTIMA- DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS  

Todas as despesas decorrentes deste processo licitatorio de Inexigibilidade de n9 001/2018, correrão por 
conta de recursos Ordiniuios consignados no Orçamento Municipal vigente, Socados nas seguintes 
dotações orçamentárias. 

Fonte de Recursos: 

Unidade: 11.01- Câmara Municipal 

Ação: 2102 

Elemento de despesa: 3.3.9.036.00.00 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Física 

Fonte de Recurso: 01 

CLÀSULA OITAVA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES DA 
CONTRATANTE  

1. À Contratante se reserva o direito de não mais utilizar os serviços da Contratada caso esta não cumpra 
o estabelecido no presente Contrato, cabendo ao infrator ás penalidades impostas pela Lei 8.666/93; 
2. Manter o efetivo controle do fornecimento de solicitações, não se responsabilizando pelo pagamento 
de serviço prestado sem a correspondente solicitação; 
3. Efetuar o pagamento de acordo com as condindes deste contrato; 
4. Fiscalizar a utilização e qualidade dos serviços prestados; 
5. Denunciai as infrações e aplicar as penalidades previstas na Lei 8.666/93; 
6. Fornecer ao C ONT RATADO todas as inf ormaá a es e documentos indispensáveis á pronta execução dos 
serviços, não cabendo ao CONTRATADO nenhuma responsabilidade em caso d intempestividadc; 
7. Arcar com as despesas referentes fornecimento de alimentação, nos dias da prestação dos serviços pele 
CONTRATADA. 
8. Constitui obrigações do CONTRATADO: 
8.1, Fornecer toda mão-de-obra necessária a fiel e perfeita execução do objeto do presente contrato; 
82. Manter, durante toda a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação que ensejam a dispensa, devendo comunicar a 
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção deste 
contrato; 
8.3 Executar e entregar os serviços contratados no prazo máximo determinado pelos atos normativos 
regedores da Administração Pública. 
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l CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
PODER LEGISLATIVO - CINPJ: 13.227.459(0001-74 

m. 	Rua Marechal Deedoro da Fonseca N Centro, Santãuz - Bahia, CEP -48.830 099, 
Telefone (75)3263-2123 / 2200 

DA CONTRATADA  

I. À. Contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, a prestação dos serviços em 
caso de descair/primemo das Cláusulas deste Contrato; 
2. Fornecer somente serviços com excelente qualidade. 

CLÁSULA NONA -DAS MULTAS  

Ressalvados casos de Conuito ou de força maior devidamente comprovado. a Conmatada incorrerá na 
multa de 10% (dez) por cento do valor remede do Contrato, em caso de prestação de serviços em 
desacordo cem as exigências de Fiscalização. 

CLÁSULA DÉCIMA - DAS OBRIGACCIES E ENCARGOS DA CONTRATADA E 
CONTRATANTE 

I. A Contratada fica obrigada a fornecer todos os serviços objeto deste contrato, mediante solicitação 
fornecida pela Contratante, sob as penas da Lei 8.666/93 e alterações posteriores; 
2. A Contratada fica obrigada a atender todas as exigências deste Contrato e prestar os serviços, mediante 
solicitação fornecida pela Contratante, sendo responsável pelo fornecimento sem solicitação. 

CLÁSULA DECOLA PRIMEIRA - DA ALTERACÀO CONTRATUAL 

O Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93, com as devidas justificativas. 

CLÁSULA DECIMA SEGUNDA- DAS PENALIDADES 

I. As penalidades contratuais serão as advertências verbais e escritas, multa e declaração de 
inidoneidade, e suspensão do direito de licitar e contratar de acordo o capitulo IV. da Lei Federal 
8.666193 e suas alterações posteriores. 
2. As Advertências verbais ou escritas serão aplicadas independentemente de outras sanções, quando 
houver descumprimento de sanções contratuais, ou condições técnicas exigidas. 
3. Os percentuais de multa serão aqueles definidos na Cláusula Nona deste Contrato. 

CLÁSLILA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

A Rescisão do presente Contrato podern ocorrer de forma: 

a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzindo a Termo do processo de Licitação. desde que 
haja conveniência para a Contratante; 

b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos 
Ia XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/92; 

c) Judicial-- nos teimas da legislação processual: 

A Contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão Administrativa prevista noart  
77e seguintes da Lei 8.666/93. 

GLÁSULA DÉCIMA OUARTA - DOS CASOS OMISSOS 

Aplica-se ao presente Contrato a Lei 8.666/93, e suas atualizações pela Lei 8.883/94 e lei 4 	em 
especial aos casos omissos. 

CLÁSULA DECIMA QUINTA-DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Se:Matriz - BA, com recusa expressa de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato. 

VIS 



Silva 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
PODER LEGISLATIVO - CNPI: 13.227.459/0001-74 

Rua Marechal Doadora da Fonseca, 16. Ceara Sanear 	CEP: 48880.000, 
Telefone; (75)32W-2123 (2200 

E por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente insinunento contratual em 02 (duas) 
vias de igual valor e teor e para todos ôs efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e 
civilmente capazes. 

Santalug 04 de janeiro de 2018. 

ob pica 
Pedro dm &DAM:ciclo 

CONTRATANTE 

Georg 	 os San 
CO TRATADO 

TESTEMUNHAS: 
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