
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
PODER LEGISLATIVO - CNP1 13i2745910001-14 

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 16, Centro, Sanlahu -Belga, CEP. 43.380.000, 
Telefone. (75)3265-7123/2200 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

INEXIGIBILIDADE N. 004/2018 

PROCESSO ADMINESTRA11V0 DE NO 003/2018 

CONTRATO NI 003/2018 

CONTRATO PARA Prestação de serviços de Pstdrnánio em geral incluindo levaniamento e incorporações dos 

bens patrimoniais, base de bens e execução por meio de sistemas da Câmara Municipal de Vereadores do 

Município de SantatuFJBA. 

A CISMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ - Sabia. pessoa juridica de direito 
público Interno, C.N.P.J. 13.22745010001-74, com sede a Praça Marechal 
[Inodoro da Fonseca, 16, Centro, Santaluz - Bebia. representada pelo Ean°  Sr. 
Presidente PEDRO DOS REIS ALMEIDA, brasliego, casado, residente e 
domiciliado neste Municipio, Presidente do Poder Legislativo Municipal, doravante 
denominado CONTRATANTE. 

CONTRATADO - JOCINEIA PEREIRA DE JESUS, brasileira, solteira. Bacharel 
em Licilaçges. inscrito no CPF 006.774.965-83. RG 09.422.525-78 SSP/BA, ORO.. 
BA0230280-4, residente na Rue itorob, 64 Jardim Cruzeiro - Feira de Santana 
(BA), aqui denominado CONTRATADO resolvem firmar o presente contrato de 
prestação de serviços, como espeoficado no seu objeto, em conformidade com 
Inexigibliidade de Processo licitabrio nI 002/2018, sob a referência da Lei Federal 
nI 8.666/93. Art. 25, Il. Combinado com artigo 13, naquilo que couber, e mediante 
as seguintes cláusulas e condiçdes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Prestação de serviços de Patrimbnia em geral Incidindo levantamento e incorporações dos bens patrimoniais, baixa 

de bens e execução por meio de sistemas da Câmara Municipal de vereadores do Municiai° de Santaluz/BA. Dentro 

das especificidade% Mdicadas na InexigIbilidade de nO 004/2016, Processo Administrativo de Mi 003/2018. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO FATO GERADOR CONTROTUAI  

O presente conitata está fundameniado e regido pela Lei 8.666/03 e suas alterações posteriores e foi originado do 
processo latono, na modalidade de Ineggrbilidade de Licitação.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE FORNECIMENTO  

Os sennços, obleto deste contrato. deverdo ser executados dentro do Melhor padrão de qualidade, S9111Cle-ta 
observância às orientações dos órgãos pedineman 

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES E DAS CONDIGO-  ES DE PAGAMENTO  

O valor deste contrato á de RS 3350,00 (três mil trezentos e cinquenta reais) 

O pagamento se dera feito apds a emissão e entrega das faturas e antes dos respectivas pagamentos, que se dará 
das seguintes condições:  

o pagamento será efetuada em 02 (duas) parcelas mensais 

CLÁUSULA QUINTA-DO REAJUSTE DOS PREÇOS  



x- CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
PODER LEGISLATIVO - CNP.It 13.227.4.59/0301-74 

Rita Marechal Deodoro de Fonseca, 16, Centro, Santatuz - Berna, CEP: 48.88000C, 
Telefone: (73)3265-2l2 2200 

O valor previsto nesta cláusula será revisto anualmente, em caso de renovação contratual, com vIstas ao equilíbrio 
econômica-financeiro do presente avença, na presença do índice Infiadonáno utilizado pelo Governo Federal, qual 
seja, o IGPM-FGV, sendo declarado mediante apostilamento. 

CUUSULA SEXTA - DO PRAZO  

O presente contrato vigorará, de 04101/2018 a 271/02/2018, de modo que, uma vez expirado tal prazo,extingue-se o 
Presente termo. 

CLÁSULA SÉTIMA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

Todas as despesas decorrentes deste processo Ilcitatodo de inexigibfirdade de W. 002/201B, correrão por conta de 
recursos Ordinários consignados no Orçamento Municipal vigente, alotados nas seguintes dotações orçamenladrie 

Fonte de %Cornet 

Unidade: 11.01 - Câmara munrcipal 

480: 2102 

Elemento de despesa: 13.9.0.35.00.00 - Serviço de Consultoda 

Fonte de Recurso: 01 

CLASULA OITAVA- DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES DA CONTRATANTE  

1 A Contratante se reserva o direito de não mais utilizar os serviços da Contratada caso esta âo cumpre o 
estabelerido no presente Contrato, cabendo ao infrator às penalidades Impostas pela Lei 8.556/93; 
2 Manter o efetivo controle do fornecimento de SOlitilaÇUIS. não se responsabilizando pelo pagamento de serviço 
prestado sem a correspondente soltatação; 
3. Efetuar o pagamento de acordo com as condições deste contrato; 
4 	Fiscalizar a utilização e qualidade dos serviços prestador 
5 	Denunciar as larapies e aplicar as penalidades previstas na Lei 8.665/93; 
6. Fornecer ao CONTRATADO todas as informações e documentos indispensáveis à pronta execução dos 
serviços, não cabendo ao CONTRATADO nenhuma responsabilidade em caso de intempestividadet 
7 Constitui &legações do CONTRATADO, 
7.1. Fornecer toda mão-de-obra necessária a fiel e perfeita execução do objeto do presente contrato; 
7.2- Manter, durante toda a vigénda deste Contrato, em Compatibilidade com as obrigaçães 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: 
7.3 	&BOLAM e entregar os serviços contratados no prazo matem° determinado pelos atua normativos regedores da 
AdminIstnnio Pública. 
7.4 Pautar-se, no cumprimento do objeto contratual, nos Principias norteadores constantes Lei Federal 8.906/04 
(E0A). 

DA CONTRATADA 

1 	Á. Contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, a prestação dos serviços em caso de 
descumptimento das Clausulas deste Contrato: 
2 Fornecer somente serviços com excelente qualidade 

CLASULA NONA - DAS MULTAS  

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

CLÁSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DA CONTRATADA E CONTRATANTE  

1 A contratada fica obrigada a fornecer todos os serviços objeto deste contrato, Mediante sclidlaçáo fornecida 
pela Contratante, sob as penas da Lei 8.666/93 e alterações posteriores; 
2 A Contratada fica obrigada a atender Iodas as etdgéndaS deste Contrato e prestar os serviços, mediante 
solicitação faIlleCida pela Contratante, sendo responsável pelo fc trublmento sem solicte00,  

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERACAO CONIRATVAL 	 a 4.  tëér:.----1,YEIJTE 
C Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 05 da Lei 8.65693, com as devidas jurnifitativ 
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Luchai Reagias da Faisca D. Cota. Sismaacc- IMOD CEP aa Siar 
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CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA -DASPENALIDADES  

suspensão do de A de tratar contratar de deorda o copado IV. da Ler Federai 	e sua coço:ores 

2 As PdveriênGas vernar5 ou escoltas serão &chuceis ondependenlarnente de nutras sanctóes, •guanduhouver 
cescurrpomenlo de sanções confre:uais. ou carcações !esmoas exigida& 
â Os peva:anuais cp mula andu Ccurdes nefiluip.s na afunda Nana neste Cumulo 

clitgal A DÈC161A 1~4 -0A RESCISÃO =MUTUAS  

A Rescisão do presente Contista poderia ozorrercfe -.Orme 

a) Amigável - por acotio enge as pcoles itidurndo a serrno do processo ce IcCrtação, tleSde qLt aja 
cenv &aplana para Contataria, 

12 .1 Admrnstralive - por alo uri:Calera e aSCTI de AdellfeSdeaçee nos casos Lrmerades nus ciosos I a XLIe 
XVII do ali. 78 da Lei 8.656193, 

ci 	Sugava -nos:enrica taaegaRgas pc-cceast..D. 

A Contratada reconhece os caregos d A . hnt.crçaO CM caso de rescisào AdrianNicativ preisia ria art. 77 e 
seguintes da lei Ei £e62 

CLÁSULA DÉCSMA OUARVA -DOS CASOS OMISSOS 

ttt!A 	 P72‘t":113 CGC!TEIIC a Ia SEWc-53 .c saca ass.~:c 

CLASULA URGIDA QUINTA- 00 PORO  

Fira C:C.:0 O toro da Comarca de Santalug BA cora recusa expressa de qualquer outra por moo privilagado que 
1,1 ra o dcru.c as duvidas aUccuPan deste Custeatt 

E puc estarem ¡LIMOS e congelados. rntnuaMenle aSsmaM o presente nstrumeNe contratual em 02 (duas yen de 
isca icebr e Nor e peca DOA•OS Cf-ttteS lese;'s, C:apreses-ta de doei tWacusams alongas e cmarganN ciclones 

? 

Pe ro dos Reis Almeida 
CONTRATANTEr.  

„Lu, 1 /4 *-/i CL:  
4oq nela Pereira de casas 

' CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 
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