
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N° 16-CENTRO SANTA LUZ-BA 

CNPJ N.° 13.227.45910001-74  

CONTRATO N°019/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 021/2018 

DISPENSA DE LICITAÇÃO n°08/2018. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 18/06/2018 

CONTRATO POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A 

CÂMARA LEGISLATIVA DE SANTALLJZ/BA, E DO OUTRO A EMPRESA: 

POUSADA E RESTAURANTE LH LTDA. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE SI COMO: 

CONTRATANTE — CÂMARA LEGISLATIVA DE SANTALUZ/BA - BAHIA, 

Pessoa Juridica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob ri° . C.N.P.J. 

13.227459/0001-74, com sede à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 16 — 

Centro — SANTALUZ/BA, representada pelo Exm
°  Sr. Presidente PEDRO 

DOS REIS ALMEIDA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste 

Municipio, Presidente do Poder Legislativo Municipal, doravante 

denominado CONTRATANTE. 

CONTRATADA — POUSADA E RESTAURANTE LH LTDA, Pessoa 
Jurídica 

de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n° 18.662.050/0001-08, com sede 

na AVENIDA NILTON OLIVEIRA SANTOS, 545 Cidade de 
SANTALUZ - 

Bahia neste ato representada pela Senhor 
Herion Martins da Silva 

Brasileiro Maior, inscrito no CPF sob n°022.713.1754
1  e Cl n° 11213.581-

10, SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de SANTALLJZ - Bahia. 

Doravante, denominada CONTRATADA, 
considerando as expressas disposições da Lei Federal n° 

8.666/93, atos consequentes, considerando a licitação a que se procedeu, sob modalidade de 
DISPENSA 

DE LICITAÇÃO N°. 08/2018, Processo Administrativo n°. 021/2018, 
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 e que reciprocamente outorgam e aceitam. 

E por terem justo e contratado, assinam o presente instrumento em 02 (DUAS) vias de igual teor, os 

representantes da Contratante e da Contratado 
juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo 

assinadas a tudo presente, para que produza os seus efeitos legais 

CLÁUSULA I - OBJETO 

1. 
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BAHIA. 

A presente Dispensa de Licitação se destina à escolha de melhor proposta para a execução completa e 

Ét 	:- 

perfeita, sob regime de "menor preço por ITEM". 	
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CLÁUSULA II - VALOR DO CONTRATO E ORIGEM DOS RECURSOS 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N°16-CENTRO SANTA LUZ-BA 

CNPJ N.° 13.227.459/0001-74 
2, Pela execução integral dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, 

a importância global de R$ 7.760,00 (sete mil setecentos e sessenta reais), conforme proposta de preços que 

• , 

ITEM UND QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT V. TOTAL 

01 UND 120 FORNECIMENTO 	DE 	REFEIÇÕES: 	ALMOÇO 	OU 
JANTAR, NO SITEMA SELE SERVIÇE, MODALIDADE 
BUFFET LIVRE COM NO MINIMO CINCO TIPOS DE 
CARNE 

24,90 2.490,00 

02 UND 75 FORNECIMENTO 	DE 	REFEIÇÕES 	ALMOÇO 	OU 
JANTAR NO SISTEMA DE RODIZIO 

35,00 2.625,00 

03 CT 05 SALGADOS TIPO COXINHA DE FRANGO COM NO 
MINIMO 203 

80,00 400,00 

04 CT 05 PÃO DE QUEIJO COM RECHEIO, COM NO MINIMO 
200 

80,00 400,00 

05 CT 05 SALGADOS 	TIPO 	EMPADA, 	MASSA ASSADA 	E 
RECHEIO DE FRANGO COM NO MINIMO 20G 

80,00 400,00 

06 CT 05 SALGADO TIPO PASTEL DE FORNO, COM RECHEIO 
DE CARNE E NO MINIMO 20G 

80,00 400,00 

07 UND 100 ÁGUA MINERAL 500 ML 2,50 250,00 

08 UND 20 REFRIGERANTE DE 1000 ML 6,00 120,00 

09 UNO 50 SUCO DE FRUTAS DE 1000 ML 10,00 500,00 

10 UND 50 AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML 3,50 175,00 

2.1. A CONTRATANTE atenderá as despesas decorrentes deste Contrato através de recursos 

provenientes do Município de SANTALUZ/BA. 
3. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

UNIDADE -010201 — CÂMARA MUNICIPAL 
ELEMENTO DE DESPESA - 33903000 — MATERIAL DE CONSUMO 

FONTE: 00 

Ação 0201 	
CLÁUSULA III - PRAZO E VIGÊNCIA 

3.0. O prazo máximo para execução do contrato é até 31 de dezembro de 2018!  contados um dia após a 

data da assinatura do Contrato expedido pela CÂMARA MUNICIPAL de SANTALUZ/BA. 
A CONTRATADA se obriga a iniciar a execução do contrato com a entrega dos itens solicitados logo apôs 

recebimento do efetivo recebimento da Ordem de Fornecimento, e dentro de um prazo máximo de 5 

(cinco) dias. 

CLAUSULA IV - PAGAMENTO 

4. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, em até 20 (vinte) dias após a apresentação da nota 

fiscal/fatura, por item correspondentes às entregas efetivamente concluídas, considerando o preço 
unitário de cada item, contados da data de aprovação das respectivas faturas pela Fiscalização e 

autorizadas pelo setor competente. 
4.1. A Fiscalização aprovará desde que não exista erro ou omissão. 
4.2. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais ou legais, nem 

implicará na aceitação de serviços executados, total ou parcialmente. 

CLÁUSULA V - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Definir precisamente o Objeto deste Contrato, quando da emissão da Ordem de fornecimento'  
• Kebilliirea> 

fra. VISTO 
Realizar os pagamentos de acordo com a Cláusula IV, Item 01 deste contrato.  

Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato. ..0, _1„..1 , -4 x. .Q.3.. 	....., . 	4, o 
CLÁUSULA VI - OBRIGAÇÕES DA CO TRATADA 

-, 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N° 16-CENTRO SANTA LUZ-BA 

CNPJ N.° 13.227.459/0001-74 

Obriga-se a CONTRATADA a executar rigorosamente e cumprir tempestivamente as determinações 

constantes na Dispensa de Licitação n° 08/2018 e seus anexos; 
Ocorrendo imotivada paralisação dos serviços ora contratados, sem que a Câmara Municipal, para tal, 

tenha contribuido, e sem que tenham ocorrido fatos imprevistos ou imprevisiveis, que amparem a 

situação da CONTRATADA, disso resultando prejuízo para o O PODER LEGISLATIVO, responderá a 

CONTRATADA, integralmente, pelos citados prejuízos obrigando-se, expressamente, a ressarci-los, de 

uma só vez. 

CLÁUSULA VII - 	FISCALIZAÇÃO 

7.0. As entregas Objeto deste Contrato, serão fiscalizadas por pessoal credenciados pela CONTRATANTE 

com poderes para verificar o fiel cumprimento deste em todos os termos e condições, inclusive projetos e 

especificações, sendo que eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e 

obrigações assumidos perante a CONTRATANTE. Esta fiscalização será exercida no exclusivo interesse da 

Câmara Municipal de Vereadores, representada na oportunidade pelo Presidente Pedro dos Reis Almeida, 

sendo que na ocorrência de qualquer irregularidade, não deverá o fato importar corresponsabilidade do 

Poder Público Municipal, ou de seus agentes e prepostos, salvo a hipótese de ser caracterizada e 

comprovada à omissão destes. 
7.1. Exigir o cumprimento integral do objeto desta licitação, inclusive Contrato, especificações, detalhes e 

aplicar penalidades por infração contratual ou execução parcial ou total das obras, bem assim o direito de 

intervir na execução, quando se constatar incapacidade da CONTRATADA e seus prepostos, sem que a 

CONTRATADA faça jus a qualquer indenização; 
7.2. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua 

substituição. 
7.3. Decidir quanto à aceitação de material similar ao especificado, sempre que ocorrer motivo de força 

maior. 
7.4. Qualquer comunicação, Ordem de fornecimento, reclamação, imposição de multa, intimação etc., 

entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por escrito, devidamente protocolada. 

7.5. As demais atribuições da Fiscalização, ressalvadas as disposições constantes no caput desta cláusula 

e seus itens, são constantes da Dispensa de Licitação n° 008/2018. 

CLÁUSULA VIII - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

8.0. A CONTRATANTE poderá atribuir à CONTRATADA, mediante autorização prévia e por escrito, a 

entrega de materiais extraordinários dentro dos limites estabelecidos em lei, e mediante a elaboração de 

Termo Aditivo correspondente. 

CLÁUSULA IX - PENALIDADES 

9.0. Pela inexecução ou imperfeita execução total ou parcial do presente contrato, a CONTRATANTE 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, além de negligência ou desídia, ou outras 

responsabilidades, de natureza cível e penal, às cominaçoes, previstas no CAPITULO IV, SEÇÃO II a III, da 

Lei 8.666/93. 
9.1. As multas previstas para este contrato constam na LEI 8,666/93. 
9.2. A Contratada não incorrerá na multa referida na alínea a do item 2 na ocorrência de caso fortuito 

ou de força maior, ou de responsabilidade da Contratante. 
9.3. A suspensão temporária do direito de licitar e contratar será declarada em função da natureza e 

gravidade da falta cometida, consideradas, ainda as circunstâncias e os interesses da mesma e não poderá 

ter prazo superior a 02 (dois) anos. 5je‘CIClifiê 
9.4. Reserva-se ao Poder Legislativo o direito de cobrar, através de processo de execução, im 	êlea 	048J 

devida pela CONTRATADA, ressalva a cobrança direta, através da garantia prestada. 	
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N°16-CENTRO SANTA LUZ-BA 

CNPJ N.° 13.227.459/0001-74 

9.5. Esgotados todos os prazos que lhe tiverem sido concedidos para complementação do objeto 

contratual e sua entrega se foro caso, a CONTRATADA ficará, automaticamente impedida de participar 

de novas licitações, enquanto não cumprir, integralmente, as obrigações assumidas. 

CLÁUSULA X - RESCISÃO DE CONTRATO 

10. O presente contrato poderá ser considerado rescindido de pleno direito, mediante caracterização 

formal de qualquer dos itens abaixo: 

por inadimplemento da Contratante, quando faltar com o pagamento à Contratada no prazo de 90 

(noventa) dias da data estabelecida, 

por inadimplemento da Contratada, quando ultrapassar o prazo para inicio da execução do contrato a 

partir de 30 (trinta) dias. 

por concordata, falência ou liquidação da Contratada. 

10.1. A Contratante poderá alterar ou rescindir unilateralmente o Contrato por despacho motivado, sem 

direito a ressarcimento ou indenização à Contratada. 

10.2. A inexecução total ou parcial, ou imperfeita execução do objeto contratual proporcionam a rescisão 

do pactuado, obedecendo-se o disposto na Lei Federal 8.666/93, com as consequências previstas no seu 

Artigo 80. 

10.3. São motivos suficientes para rescisão contratual, sem prejuízo, quando for o caso, de apuração de 

responsabilidades civil e penal, ou de sanções outras, inclusive, de natureza administrativa, os constantes 

dos incisos I a XVIII, do Art. 78, do retro mencionado Lei, 

10.4. A rescisão poderá ser administrativa, amigável ou judicial, na forma prevista na Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA XI - SUBCONTRATAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS 

11. É expressamente vedada a CONTRATADA transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, os 

serviços deste Contrato, ressalvados os casos de expressa e prévia autorização da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA XII - FORO DO CONTRATO 

12. Fica eleito o Foro da Comarca de SANTALUZ/BA, renunciando as partes a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja para apreciar e dirimir as dúvidas e controvérsias porventura decorrentes da 

interpretação e execução deste contrato. 

E por terem justo e contratado, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, os 

representantes da Contratante e da Contratada, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo 

assinadas a tudo presente, para que produza os seus efeitos legais. 

PEDRO DOS REIS ALMEIDA 

Presid nte Legislativo 

É (gr/ 	dir 	thil 
CONTRATADÁ7 

HERION MARTINS DA SILVA 

TESTEMUNHAS: 

493 dua 
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SANTALUZ/BA, 18 de Junho de 2018. 
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