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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
PODER LEGISLATIVO 

CNN: 13.227.459/0001-74 
al DepelOr0 da Palra 16, Centro %Malta - Bata, CEP: 49 SBO 000, 	Telefax (15) 

3265-2123 2200 

CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERNICOS 

INEXIGPSILIDADE W. 005aoi2 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Ns. 0114/201.9 

CONTRATO en 07/2018 

CONTRATO PARA Premaçâo de serviços têtrliCOS especializados na As,sessoria e Consultoria em Contabilidade 

Pública, acompanhamento e Emendo do SIGA. junto a Câmara do Municiai° de Santaluz/BA. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS - &Mn, pessoa ji'ridiea de direito 
piXblico inkmo C.N.PJ. 13.221459/000l-74 com sede à Praça Marechal Dcodro da 
Faustos 16. Canoa Sambo. - Bahia. representada pelo Etat Si Presidente PEDRO 
DOS REIS ALMEIDA, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Manielpio. 
Presidente do Poder Legislativo Mumcipal, doravante denominado CONTRATANTE. 

CONTRATADO-LEME CONTABILIDADE LEDA - ME pavoa Jurídica de ametto 
Privado, (MJ al 21 .711.5981000I a, representada pela Sr. Raúniaida Nonata Poeira 
Tv Silva breaiktro. Técnico em contabilidade Pfiblica e Gerenciamento de Sistemas do 
Setor Pablieo, inscrito no CPF 6I5 124.O1544. KG 453414404 SSPEA, -aqui denominado 
CONTRATADO resolvem firmar o presente colmato de proteção de sonsas, remo 
especificado no seu objeto, em conformidade com Ineoglbilidade de Processo LiettaiõriO 
005,2018., sob a referência da Lei Federal nt 9.666/93, Aia. 25,11, combinado com Migo 13, 
vagado que couber, e mediante to seguintes afundas e candiçficsooguinkm 

CLAUSULA PIUMEIRA - DO OBJETO 

Prestação de serviços técnicos especializados na Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, 
acompanhamento e Execução do SIGA. Moto a Câmara do Munieipi0 de Sinalai/BA. Dentro das especineidades 
indicadas na Inefigneilidnde de nf. 005/2015, Processo Administrativo dem°. 00E20 DM 

CLÁUSULA SEGUNDA -DO FATO GERADOR CONTRATUAL  

O presente contrato essa fendameritado e sumulo pelo Lei 5.66E93 c suas alteração posteriores e foi migamdo do processo 
Pedalará, na modalidade delnesigitilidede de troiana° 

CLAUSULA TERCEIRA -DA FORMA DE FORNECIMENTO  

Os $011.SOP., objeto deste contrato. deverão ser executados dentro do melhor padres, de quvlidadeexigindo-a 
enentaits dos artrites pertinentes 

CLAUSULA QUARTA -DOS VALORES E DAS CONDICÕES DE PAGAMENTO  

O valor deste contraio a de RS 90.000.011 (noventa mil reais). 

O ;memento se dará feito após a emissão c entrega das faturas e antes dos respectivos plipmenios, que 
menção: 

O pagamento sei efetuado em (12) PammlaS ISCS.9019 de R$ 7 50(I.IM (sole mil e rItunbentes reais) 

CLÁUSULA OUINTA -DO REAJUSTE DOS PRECOS  

O valor previsto nesta clausula soa revim anualmente. em caro dc renovação contrai-uai, com vistas ao cquillbrio ccondmico-
financeiro do presente avença, na presença do Indica inflE4J140/4/0 enlatado pelo Cosem° Federal. qual sep. o lOPMEGV, =do 
Melando mediante apostilomento. 



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
PODER LEGISLATIVO 

CNPJ: 13.227.95990410 1-74 

Deodero da Fonseca, 16, Centro, Studaluz -Barna, CEP: 48.880.000, 	Telefone: (7ã) 
3265-2123 / 2200 

CLAUSULA SEXTA -DO PRAZO  

O presente Irentrato vigorará, de 05/01/2018 a 31 /1292018. de inodo que, ame sei erepado lel prazo. ereing 	e o presente 

CLANULA SÉTIMA- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS  

Todas as dcreirso  dr. 	dc p 
Ordinários consEgnedos no Orçamento Municipal vigente, alagados nas seguintes detaçães orçamentárias: 

Fonte de Recursos: 

Unidade 11.01 -Cátnara Municipal 

Ekniento de despeça: 3.3.9.0.39,00,00 

Ação: 2201 

Fonte de Recurso: 01 

Clã:SINA OITAVA -DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES DA CONTRATANTE  

LÃ emoliente se reserva o dirego de Me mais uillbar os serviços da Com/atada caso esta não rempra o estabelecido no 
Presente Coninto, earendpag infrator ás pcualidado impostas pela Lei 8 6(493: 
2.11entero efetivo controle do fornecimento de solicitrnervre mio se responsai:lb:ande Pele Pagamento de serviço Pres-trela sere a 
comespondeate solicitação; 

1  Efetuar o Pagamento de acordorom as condirem deste contra:o. 
4. Fiscalizar a utilização e qualidade dos serviços prestados; 

5. INNOrnar  os rehliOes !replicar as penalidades previstas na Lei 8.664.9/3: 
6 	Fornecer ao CONTR ATADO todas as informaçç1re edoeumentos hidisp s*isl pronia enecução dos serviços, elo cabendo 
ao coNnurAnci =tuna responsabilidade cm coso de intempestividade. 
I, Arcar com as despesas :aferentes forneeimento de alimentação, uos dias da prestação dos serviços pela CONTRATADA. 
5. 	Constitui obrigações do CON712.1.TADO: 
1-1 Fornecer toda mão.clesobra necessária a ficI o perdas tategee do objelo do manes orereato: 
8,2. Manter, durante toda a vigendo deste Contraio em compareilidade com te obrieredes assumidas. Iodes as condkOre de 
habilitação e qualifiens10 que easclauà lu dial/anal, devendo comunicar ç CONTRATANTE. imediatamente. qualquer illeseçáo que 
possa comprometera manutenção deste contrato; 
8.3 Executar e entregar os serviços contratados no prazo micoinao dela:ninado pelos elos normalirvis regedores da 
Acreinistraçâo Pública 
8.9 Pautar-sé. no cumprimento do objeto contrálnal, na; Principies :lançadores constantes LeiFeta] B.906/94 (E0A). 

DA CONTRATADA  

I.K desemalada assiste o direito de auspotElre, estadeai ou definitivamente, a prestação elos serviços em caso dc 
descumpoimento das Cláusulas deste Contraio: 
2 	Fornecer somente servires com exeolgate quelidnde. 

CLASULA NONA-DAS MULTAS 

Ressalvadas casos de forreta ou de força maior dmidamente comprovado, e Controlada incorrerá na redre de 10% (dez) por 
cento do valor :relente de Controle, em caso de pregação de arvreigos cm  desacordo com as  ernrelleire dg liirealire:999. 

CLÁSITLA DÉCIMA-DAS OBRICACOES E ENCARGOS DA CONTRATADA E CONTRATANTE  

L A Contratada Na obrigada a fornecer teres os serviços objeto deste contraio. moda= solicitação Irsaccida pela  
Contratante, sob as penas da Lm 8.066:93 e allorrebes lie:tenores: 
2. 	A Contratada fica obrigada a atender todas as exigi:moas deste Contraio e prestar es serviços, mediante solicitação fornecida 
Pela Contratante. sendo responsável pelo fornecimento sem solicitação 

CLASULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA ALTERACÃO CONTRATUAL 

0 Contrato poderá sor alterado de acordo com arv. 61 da Lei 8,666/93. com  as devidas  

CLÁNULA DÉCIMA SEGUNDA-DAS PENALIDADES  

I. As penalidades contratem serão as adverte:leias verbais e anilas, multa c declaração de inidencidade O 5USVaU540 de 
direito de licitar e contratar de acordo o capituloIV, da Lei Federal J. 66991 e suas alterapies posteriores. 
2. As Ade:reencha verbais OU escritos serão aplicadas redependestemeole de mina saneia quando houver de 
de sarebes contrawais. ou eondrelics técnicas cornichs 
3 	Os percentuais de multa sorno aqueles delir:idos na Cibos:É:tremo dere Contrata 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 

 

PODER LEGISLATIVO 
CE PB 13.227.459/0001-74 

lia] Deudoro da Fonseca, 16, Centro, Santaluz 	CEP:4h 330 PIE 
3265-2123 / 2200 

Telefone (75) 

CLÁSCLA DECIMA TERCEIRA —PA RESCISÃO CONTRATUAL  

A Restish do picante Contrato poderá ocorrer de forma: 

a) 	Amigável — per Bordo enhe as partis, reduzi:id.) a termo do processo de Litiegt_ dedo que baia conveniência para 
a Contratante) 

h) 	Administrativa — por aio unilateral e caulim da AdltirliStraÇãO nos casos enumendos nos Uld505 L X11 e XVII do art. 
78 du Lei 4666/93; 

c) 	Judicial— nos tataca da logialacloprocessual, 

A ContraIada reconhece as direinan do Administranno em caso de rescisão Administratha preaisla no art. 77e seguintes du Lei 

Cl...ASNA DECIMA °CARTA— DOS CASOS OMISSOS 

Aplica-se ao presente Contato a Lei 4466/93. e suas inualizafles pela Lei 8W7/44 e Lei 454n/48, 	pec 

CLÁSULA DECIMA °CINTA — DO FORO 

Fica elmio o foro da Comarca de Santaluz - BA, com mansa kressa de qualquer outro por mus privilepacki que seja para 
dm= as duradas usinadas deste Calcarei 

per estarem juntos c contratados. muivatnetue assinam o presente insuumento com:ramal em 02 (duas) vias de igual ,alor e teor 
e para rodos os efeitos legais. na  presença de duas testemunhas idóneas e animem.; amantes 

Santola?, 0.5 de poema de 2013 
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