
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
PODER LEGISLATIVO 

C?, 	13.227.459/0001-74 
Deodom da Fonseca, 16, Centre, Sentado - Bahia, CEP: 48880,000, 	Telefone: (75 

3265-2123 / 2200 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

INEXIGIBILMADE INL 00312018,  

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N. 007/2018 

CONTRATO N° 005/2018 

CONTRATO - Prestação de serviços técnicos especializados na Assessoria e consultoria 
relacionada a área de Recursos Humanos, junto a Câmara do Municipio de Santeluz/BA. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ - Balda, pessoa insistias 
de direito público interno, C.N.P.J. 13.227,459/0001-74 com sede 
a Praça Marechal Deodom da Fonsetut, 16, Centro, Santaluz - 
Bahia, representada pelo Rim° Sr. Presidente PEDRO DOS REIS 
ALMEIDA, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste 
Municipal. Presidente do Poder Legislativo Municipal, doravante 
denominado CONTRATANTE. 

CONTRATADO - ISATIS CARNEIRO SANTOS, brasileiro, 'fecnico 
em RR, inscrito no CM 172.530.495-49, RG 01.277.073-60 
SSP/BA, residente na Travessa Marechal Castelo Branco, ris 94, 
Centro, Santaluz - Bebia, aqui denominado CONTRATADO 
resolvem Ermas o presente contrato de prestação de serviços, corno 
especificado no seu objeto, em conformidade com Inexigibilidade de 
Processo Licitatário ri' 003/2018, sob a referência da Lei Federal ri" 
8.666/93, MT. 25, Ir, combinado com artigo 13, naqUitd cfl 
couber, e mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - rio OBJETO  

Prestação de serviços técnicos especializados na Assessoria e consultoria relacionada a área de 
Recursos Humanos, Mato a Curnara do Mtmicipio de Santaluz/R.A. Dentro das es-peciEeidadcs 
indicadas na Inexigibilidade de ri'. 003/2018, Processo Administrativo de n°, 007/2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FATO GERADOR CONTRATUAL 

O presente contrato está fundamentado e regido pela Lei 8.666/93 e suas alterações 
. posteriores e foi originado do processo licitatório, na modalidade de Inexigibilidade de Licitação. 

USULA TERCEIRA-' DA FORMA DE FORNECIMENTO  

Os serviços, objeto deste contrato, ((Crera° ser executados dentro do melhor padrão de 
qualidade, exigindo-se observância às orientações dos órgarls Pertinentes: 

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES E DAS CONDIÇÕES DE pAoAmiurro  

o valor deste coma-ato é de Ru 11.448.00 (onze ma quatrocentos e quarenta e oito reais}.  

O Pagamento se dera feito após a emissão e entrega das faturas e entes dos respectivos pagamentos que 
se dará das seguintes condições: 

O pagamento será efetuado em (12) parcelas mensais de R$ 954 (novecentas e cinquenta e quatro reais) 

CLÁUSULA QUIETA -DO REAJUSTE DOS PREÇOS 	
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O valor previsto nesta cláusula será revisto anualmente, em caso de ren vaçt 	tatztual, com vistas ao 
equilibrio econômico-financeiro do presente avença, na presença do indice inflacionário u 	 [fiado pelo 
Governo Federal, qual seja, o IGPM-FGV, sendo declarado mediante apostihimento. 

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO  

O presente contrato vigorare, de 04/01/2018 a 31/12/2018, de modo que, uma vez expirado tal prazo, 

CLÁS01 SÉTIMA - nos }mentem; ORÇAMENTÁRIOS  

Todas as despesas decorrentes deste processo licitatário de Inerigibffidade de itã 003/2018. correrão por 
conta de recursos Ordinárias consignados no Orçamento Municipal vigente, alteados nas seguintes 
dotações orfiamen[ficiasi 

Fonte de Reclusos: 

Unidade: 11.01 - Camara Municipal 

Ação: 2102 

Elemento de despesa: 3.3.9.0.35.00.00 - Serviço de Consultoria 

rosne de Recurso: 01 

CLÁSULA OITAVA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES DA CONTRATANTE 

I. A Contratante se reserva o direito de não mais utilizar os serviços da Centrando caso esta não 
cumpra o estabelecido no presente Contrato, cabendo ao infrator às 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 condições deste contrato, 
4. Fiscalizar a utilização e qualidade dos serviços prestados: 
5. Denunciar as infrações e aplicar as penalidades previsMs na Lei 8.666(93; 
6. Fornecer ao CONTRATADO todas as informações e documentos indispensáveis á pronta execução dos 
serviços, não cabendo ao CONIRATADO nenhuma responsabilidade em caso de intetopestividade; 
7 Arcar om as despesas referentes fornecimento de alimentação, nos dias da prestação dos serviços 
pela CONTRATADA. 
8. Constitui obrigações do COATRATADO: 
8.1, Fornecer toda mão-de-obra necessária a fiel e perfeita execução do objeto do presente contrato; 
8.2. Manter, durante toda a vigencio d st C cr to em compatibilidade com as obrigações asâtimidas, 
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 músico:, cleterminaclo pelos atos normativos 
regedores da Administração Pública. 
8.4Pautar-se, no cumprimento do objeto contratual, nos Principies normadores constantes Lei Federal 
8.906/94 E0A). 

DA CONTRATADA 

1. A, Contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, a prestação dos ecrviços em 
caso de deseumprimcnto 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 incorrera na 
multa de 10% dez por cento do valor restante do Contrato, em caso de prestação de serviços em 
desacordo com as ~cicias de Fiscalização. 

MAROLA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

1. A Contratada fica obrigada a fornecer todos os serviços objeto deste contrato, mediante sol( 	 
fornecida pela Contratante, sob as penas da Lei 8.666/93 e alterações posteriores; 
2. A Contratada fica obrigada a atender to as as erigências desse Contrato pre tar os 
mediante solicitação fornecida pela Contratante, sendo responsável pelo fornecimento sem solie 
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CUMULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
O Contrato poderá ser alterado dc acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93, com as devidas Justificativas. 

CLÁSOLA DÉCIMA SECHRTDA -DAS PIONALIDADES  

1. As penalidades conte-atuais serão as advertências verbais e escritas, multa e declaração de 
inidoncidade. e suspensão do direito de licitar e contratar de al UT(i0 o capitulo IV, da Lei Federal 
8666/93 e suas alterações posteriores. 
D As Advertências verbais ou escritas serei] aplicadas independentemente de outras sanções, quando 
houver destrunprimento de sanções contratuais, ou condições técnicas etágidas. 
3. Os percentuais de multa sego aqueles definidos na Cláusula Nona deste Contrato. 

CLEMILA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

A Rescisão do presente Contrato poderá ocorrer de forma; 

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

Isi 	Administrati - p 	ta ilat tal trent da Administração, nos casos enumerados nos Incisos 
a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

c) 	Judicial - nos termos da legislação processual; 

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

CUSPIR DÉCIMA QUARTA- DOS CASOS OMISSOS  

Aplica-se ao presente Contrato a Lei 8.666/93, e suas atualizações peta Lei 8.883/94 e Lei 9658/98, em 
especial aos casos omissos. 

CUMULA DÉCIMA QUINTA -DO FORO 

FNca eleito o foro da Comarca de gantaluz - HA, com recusa expressa de qualquer outro por mais 
Privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato. 

E por estarem Justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento truuratual em 02 
(MIO Vias de igual valor e teor e pata todos os efeitos legais, na presença de duas testemunhas Idôneas e 
civilmente capazes. 

  

Eantaluz. 04 dejeneiro de 2018. 
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