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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA MARECHAL DEMORO DA FONSECA N°1S-CENTRO SANTA LUZ-BA 

CNPJ N.° 13.227A59/0001-74 

PROCESSO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N°04/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 003/2018 

DATA DE SOLICITAÇÃO: 03/01/2018  

ORGÁO SOLICITANTE: CÂMARA MUNICIPAL  

RESPONSÁVEL PELO PROCESSO: PEDRO DOS REIS ALMEIDA 

OBJETO: Prestação de serviços de Patrimônio ern geral incluindo Levantamento e 

incorporações dos bens patrimoniais, baixa de bens e execução por meio de sistemas 

da Câmara Municipal de Vereadores do Municipio de Santaluz/BA. 

HOMOLOGAÇÃO - DATA: 04/01/2018 

CONTRATADO: JOCINEIA PEREIRA DF JESUS 

Endereço: Rua 'tororó, 64, Jardim Cruzeiro, Feira de Santana - Bebia. 

CNPJ/CPF: 006274965-83 

Contratante: Câmara Municipal. de Santaluz Bahia. 

Valor R.$: 3.350,00 (tres mil trezentos e cinquenta reais) 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO: INSTITUIDA PELA PORTARIA N°03/2018 

PRESIDENTE Queda dos Santos Lima. 



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

CNPJ N.° 13.22TA59/0001-74 

TERMO DE AUTUAÇÃO 

INEXIGIBILIUME Ni 994/2018 
PROCESSOAOMINISIMMIVB NP 03/201E 

Aos 93 (ires) dás do mês de Janeiro do anu fi deis mil e detone, fim base no artigo 25, da Lei 8.998/93 e 

abraçam irrincluzidas pele lei 8.883/94, foi autuado e registrado pela Cofisão Perna-mie de licitação Processo de 

Inexigibilldade o° 9114/2018. que ám por pilo] 	PresbOo do SPriliÇO de Patrimerrá em geral incluindo levantamento 

Incnrporaçâes dos bens patrimnffials. baixa de bens E O NE me por meio de sise3mas da Câmara Municipal de Vereadoras do Municfple 

de Sentaluz/BA. 

Na qualidade de Presidente de CPL, e por ordem do Presidente ã Câmara Municipal desta Manicipipe afina dos San 

limo. lavrei o subscrevi o presente á rmo. juntamente cum os demais membros. 

finde de Recursos 

Unidadm lLl - Câmara Municipal 

159n.21112 

Ele~ de despesa. 3.2.91:13511[13 -Saniya de Consultoria 

[mede Remorso: Dl 

ç intihgg  J9121 5nnidN ,h.11  
oueila cã Santas Lime 

Presidenta 



DOrlo da Le.1jpo Comera liuniarpal de Banirdes - BA Ano III Edição Ord(nária n 7 57 de 12 de janeiro de 3013 Pg 3 

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
CNN bl." 13.227.459/0001-74 

PORTARIA 
N.' 003/2018 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ, na usa de suas 

atiibu101es de aeordo o que dispõe o ert. 38.1neiso Ilida Lei Orgimica do Munielpio, colOblando com 

o art. 37, Inciso XXLX do Regimento lutemo demo (Amara Mtmieipoi, 

RESOLVE: 

Art. r — Designar os servidores abaixo relacionados, para comporem a Comissão 

Perninmentc de Licitação em conformidade com o que determina o Artigo 51, Per-agrar° I" da14i 

8.666 de 21 delir:1m de 1993. 

-Queila dos Santos Limu (Presidente) 
CPF O51.794.43548 1W 53.643.832-8 SSP/SP 

- Mareio Rogério do Carmo Nascimento abro) 
CEE:979.83329515 	RU: 05747455 99 SSP/BA 

- Marinalva de Almeida C. Santana (Membro) 
CPR 596.870.615n53 AG: 2.953-70 144 SSINBA 

- Este Portaria cntrard em vigor na dota de sua publicação. com  eleitopartir du.O3 

de Janeiro 2013. 

Gabinete do Presidente da Cánara Municipal 

Santa Luz, 02 dc Janeiro de 2018. 

41/70 	7.? 1114  
edni dos Reis Alatei 

Presidente 

Xa.nean,11N....k.n..4.. psete.-,•.1 



te/ 
4̀  VISTO e 

3 e ri 

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

CNPJ N. 13227.05910001-70 

Processo n2. 0113/2018 	 Datt 3/ 01/ 20S 

Interessado: Câmara Municipal de &Main 

DOS: Presta no de serviços de Pahm Sio em geral inchai da levanto menm o incorporeçoes dos h 
	

saíeis. heiu do bons o 

execuçâo por mio do sistemas do Camara Ilunitipal de Vereadores do Município de Santoluz/BA. 

ESTAL111 LIA BANIA 

CAIRÁ MUNICIPAL DE SANTA LUZ - BANIA 



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

CNPJ N.° 13.227.469/0001-74 

SanM Luz 112 de janeiro de MIE 

A Comega Permanente de liciregge cometida pelo Decreto Municipal 003/2018, com base no artigo. 25. item 11. 

P. combinado com ertign W. Vem III. de Lei federal 86GRA3 e suas alteragnes esteve reunida nu rfra 03 de danetru da 2018 

objetivando a Presogen de serviços de Emano:ala em geral insluinde leventeMenb a incorporaynee dos bens patrimoniais. baixe de bens 

e execupee por meio de sistemas da Câmera Municipal de Vereadores do Muniairia de Santeluz/fiA. E fundamentado no referido migo 

resolve enquadre-1e na INEXIGIAILIDAUE0E LICIM280 seb n.° de ardam 04/2012.Progesm Administrativo 03/20I3. 

Qrlarla fieS 5n4Dtb A7Ann,  
Queda dos Santos Lima 

Presidente 

te Regera do Orno N :msxto 
Membro 



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

CNN N.° 15.227.45910001-74 

COMISSAIL PERMANENTE DE LICITACAD - CPL 
Paanerla Municipal 03/2018 
ezeilgibilidade de liceasio 

FvwFiaI  

DUM Prestageo de serviços de Patrimanio em geral Inclulnde levantamento e incorporarmos dos bens eme-nadais, Mim de bano e 

averumgo por ice ia de sistemas de Câmera Municipal de Vereadores do Multei° de Sanialuz/BP. 

Com base na lel Federal 0.866/93 e suas alterarmos Ifferodmidas gravés da Lei 13.882 de RellS/94 de mordo corno g urr preze o artigo 

2E nem 	bem como, o autorizo do Senhor Presidente Legislatim. resolve enquadre-In na modalidade Inexigibilidade de Licitarmo, e para 

tanto a Cumiss eu Permanente da [Misch regsiS3 adjudicar e p restarmo de sererteu s. 

Conlrabdo:.1EINFIA PEREIRA DE JESUS 

Endereço: Rue korona. 64, Jardim Cruzeiro. Feira de Senbno - Bebia 

CIIPJ/CPE OU6.774.965-83 

Couraide Câmara Municipal de Sondei - Paha]. 

Sabe AC 3.3E00 (hes mll trezenteS s cinquenta reais) 

Condiefies de Pagamento:Parcelada em duas vezes. 

Prazo para Exonan das Serviços. U praza do validado será ate 2 de fivereiro de 2012. 

Forde de Resultas: 

Unidade: 11.01 - Câmara Municipal 

Açao: 2102 

Semento de despem 3.3.9B.35.1101111- Serviço de Consultaria 

Fonte de Cear= UI 

Santaluz. os da Janeiro de NB 

Quefir rios Sonfos (Au7Ha)  
PUÍAS dos Santos Lima 

Presidente 

.1kut 	ifta C • iiétdrWASt 
Mareio Rosário  do Carmo NaseiMentO 

Msmbro 



JOCINEIA PEREIRA DE JESUS 

PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

ASSESSORIA PATRIMONIAL 

Feira de Santana, Ba 02101/2018 

A 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ 

ILMO SR. PRESIDENTE 

Pelo presente eu, Jocinéia Pereira de Jesus, inscrita no CPF (ME) 
006.774.965-83, residente a Rua 'tororó, 64, Jardim Cruzeiro, Feira de Santana - 
Ha vem encaminhar a proposta para execução de serviços em relação a 
assessoria dos bens patrimoniais desta Câmara Municipal. 

Dispomos do serviço de Patrimônio em geral, desde o levantamento e 
incorporação dos bens patrimoniais, baixa dos bens e às informações para o 
SIGA, assim como a execução por meio do sistema de patrimônio e manutenção 
deste por meio de processamento de dados. 

Do serviço:  

• Valor global: R$ 3.350,00 
Valor referente aos serviços - R$ 2.010,00 
Valor de Referência aos Insumos - R$ 1.340,00 

Cordialmente, 

Jocineia Pereira 

Assessoria no Controle Patrimonial 

Contadora 
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JOCINEIA PEREIRA DE JESUS 
S— 	RUA 'SOROR° NI e4 

JD CRUZEIRO 
4024-042 FEIRA DE SANTAS 	A 



HISTÓRICO ESCOLAR 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

Nome: Iocineia Pereira de Jesus 	 Sexo: Feminino 
Filiação: João Vitória de Jesus e Edinalva Pereira de Jesus 	Data Nascimento: 

07/00/1982 
Naturalidade: Feira de 
Santana BA 

Identidade: 09422525 78 SSP/BA Nacionalidade: Brasileiro 

Curso: Pés-Graduação em INIBA Gestão de Pública — Contabilidade e Auditoria 
DISCIPLINAS CARGA 

HORÁRIA 
NOTA SITUAÇÃO 

Metodologia da Pesquisa Cientifica 20H 8,5 APROVADO 

eito empresarial e Civil 30H 7,5 APROVADO 
Arbitragem e Mediação 30E1 9,5 APROVADO 
Perícia Contábil 4511 8,0 APROVADO 
Contabilidade Gerencial 3011 8,0 APROVADO 
Contabilidade e Gestão de Custos 3011 7,0 APROVADO 
Matemática Financeira 3011 8,0 APROVADO 
Auditoria Governamental e Empresarial 301-1 RA APROVADO 
Análise Econômica Financeira 30H 7,0 APROVADO 
Contabilidade Pública 30H 2,0 APROVADO 
Controladaria 	. 30H 8,0 APROVADO 

Metodologia do Rnsino Superior 60H 9,0 APROVADO 

Salvador — Da, 30 de outubro de 2009 

Á  

M 	ic Guerra OH eira de Castro 
Secretária de Pás-Graduação 
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Cansanção/Da 30 de ezembro de 2016 

s Moura 
ente 

Ro 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Av. Tancredo Neves, 552 - Centro - Cansançào-Ba - CEP 48840-000. 

CNPJ: 13.224.852/0001 -.04 
Cansanção - Bahia 

DECLARAÇÃO 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CANSANÇAO. 

pessoa jurldica de direito publico interno, com sede a Av. 

Tancredo Neves, 552, Centro, Cansanção, Bahia, inscrita no 

CNPJ sob o n° 13.224.852/0001-04, por seu representante legal, 

Sr. Rodrigo Gomes Moura, PrEISIdelitei  DECLARA, para fins de 

comprovação de Capacidade Técnica e experiência anterior, que a 

Srta. JOCINEIA PEREIRA DE JESUS, inscrita no CPF sob 

o, na 006 774.965-83, domiciliada na Rua Itorore, 64, Jardim 

Cruzeiro, Feira de Santana, Bahia, prestou serviços técnicos 

profissionais especializados de assessoria e consultoria na 

área de Controle e Gestão Patrimonial entre 01 de abril de 2015 

a 30 de dezembro de 2016. sendo que os seMços foram 

considerados satisfatórios. 

Atestamos ainda que não existem em nossos registros, até a 

presente data, fatos que desabonem sua conduta. 

5N 

NEN:N*VISIO 

i° 	Off V 0 



'Diretor Presidente da UCIS Especialista em Gestão Condo a do; ia e 
Auditoria elo cordas publicas. [apedra esta ern Conta hilitlede GerE11:12.1 
Especialista em, D rir Admidas:rd:evo Muniu pai. Es p.& ar ida em Direito 
Publico e Condorealuniodar Especialista eri Dieeito Eleitoral. Giâduadc 
eill Cie•riCias Co ei ãbe,s Gradueir:do em O re 	Amasie de Cova-ore 
lireereo da Prefertura Municipal de Ar2Çá5. Escrito e Proressor 
Univeisitano 

visly, cir) 

We 	 21t 
ykc  

Nigi4 

A ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 	 Mor Almeida' 

Administração publica pode ser tefinra coma o aparei ha medre de 
Estado com distas a redrizadao de serviços duro onietera mor e a 
seE ial raro das necessidades cal et da e Para executar ea rniesau 
rdstitucional 	oraninirdradao ?uh ice uniza o tia bailio doa agentes 
publico,-  estes ramais dosem desprezar a mi a no uso ue suas Ir riço as 
publicas doa a lata de conleze Pimii o sarado p lido e am dos 
princrpa s nourospd o pé eia adn n srremo náo corseada cumdr r saa 
missininstimimal r epomo er o Leni c:leu° A ta Ira d= coriden =l ir 2 
prtaluz corruocao arcgdiaridades 'legalidades. nef ;anca: 
opera/apara desvios de edursoe PC bilros. erre-cavalas e perseguidoes 
De xOrdo com Houaiss 001i "a Md r. parte da f lospda responsdavl 
pela investigada) dos drincpas que mohrain cl secarem dacirlinam od 
ordersranr o comportamento hunr erro refletindo espec almeme a respeite 
de ressarcia das normas valoras presznçoes e 2.5osztaçoes 'adentes Cm 
@arquei reoiidadesociaL. Qdando e rondado flue um po luar abusou 
da aulardacie que lhe ire confer da para prorroder a seguiariÇe publae 
que arr medir z deixou doe pecar uni o icceddrienro que salvaria a rude rce 
dm pac ente ou mesmo duende uni Prefeito msinicipal desvia recai sres 

ti ices, a rugem dos agee Te é dai a stiturçoes pubrives 'em ara 
uedibilidade abalada Nesse contexto é indisperszvel que 55 agentes 
puLlices i errlrarr delicia de que determinadas corduta s. Iteraase 
comi iam e aceitas:0Rn munia... puma Liderem parte da rotina dos 
seiv dos duo das são a reieradac e arrarricrenrra o bom f uncronemenlo 
e a c-rt 	wude das 1115111 acres dub iras A 	ixun+raçao do argente 
publ ao C,  CUStegza pelos mentos pegos direta nu ind ia-arreate por 
locas e por •sso deixa qualquer pessoa a espera de solução que 
com pe tc ao se rol em ale exerça suas IJnções permiandoa fornaçlo de 

ongas filas ou qualquer entra especie de o PeSO na p estaçáo do serviço, 
não calacreeia apenas abade corara a eriça ou raro de desumanidade. 
niaS prEncipalm ente grave cano nyelacs usa rroc dos serviços pub lecs 

obrigação 00 anenre pública ser rodes ter irrhaniddde disponibilidade 
caldo PD legada ndo carpao:rade d aslimitacoes individuais de todos 
os usaa os ec SE aça  punido sem qualqder eroecie de uberar (cito cai 
disc nr.dd de laça sevar idtiL lel dade ter idades 	idiào cunno polaco 
e rosiçao sozial obstewo•se desse liermil de EM ser a es da rrc 1114rol É 
roil ido ao regente publico permite-  que persegr Ivrea simparias, 

vrinpatiav capririrJs. poupes CU interesses Ge ardera riessoal inced, aio 
no trato coni c puzlco Asam =rendo, conflui•se que c falia de cone arra 
deu troa grave e prejuízos ao bom lu alota ar,enlo Jus serviços pdblices e 
atenta morra ecredibilidade:as instituições publicas e gire, a rege ida der 
o Peroro 3 xp.o a guria e a o:remenda dos pila:aios araras são 
P randdos maiores que devem no mar 05 dreedadcsdos adentes pab I [Cl 
pois âssiei poderão [uri LI Inir sig rir i:cativarerrte paia mel Nonados 
serviços pudicos de LÉItt modo gera e cersequentemenre esiera o 
ProPled Onandoa construf ande uma sor:iodadamadom aualirária e 
fraterna 

ondratualmenre ralando eterna rup num e e ungem ianna adoida 
• aggirecrdade' Logo não e é fie. se  [rega ai arredevel coxa rkque 
a expressou improbrdade administrativa exp essa ato a teciarodo 

Ade astrardoPuelda 

1-pari ante reeditar que lido e rara e acalque( aio numa aos Ir ceasse-  da 
Id n nisma que se dasrifdarr cana imprebos Par ante é prec soque revi 
rir 	ledo de dor, 'adereçara sanada livre e eorrscen e de causar dava ou 
mesr s que de lume cu posa Ireglirfr rie inprude da e lapa dal tenha o 

arra era i Lxvi. se cerra mordeumude ado i"e iador dUb5513 mardorre 
crdiurvie O e deeonearo que se LIIIN cv suas frad es para loo.plera,  se dr 

Pilx4iwr prite rasa o araleandaareagede ou lã 

deJ 	.5.ereer ae rr era fluo nem todo ato es o ao par-rara e duelos 
cantamrase rread aro de raridade Rade Se ter er dera Ter 'e fe 
premissa doa a age e Imorobo vedava serie. de o eamerars, redro q 
sola..) dovs 	Si'e'21a-^n norerheade 

n arreada c,rI:eea inercoidide arem Ilida rira preser Ia a (ondeai an 
iirlildP cio alisa de ?gata püdi,co. acoimada ar F-a re e que area, contra 
rodos as pr aipos Orla MORRIS MIM ladeara. po nue anca importar are 
cuidada e enrolhate ou &ceva tra-syresseoae pari onopubliere 

Ida. Lie 301aL‘EiRAiLifreol 
Espea 	oireutx how. a n.,Iii.eimaiow.ra 

Nau. 	Amçsor lurid,co 

Os Desafios no Controle 
Patrimonial Municipal 

locintia Pereira 

lineamenreaddesercarade aastenre a expressão parem aia dssi - 
como raladaçoes rale restes co Palri reColo ria dr rIr,, si reçao F Oh.,re 
fel,iiinpal O 	ri]; mo al e are s siem. PrerreiL. ^or 

s layenies.. e os di.e. scre srore4 de ed 	kJblice desde o 
e compra;.contubi'iGade, t^sours,wi e Cescar Publ cru em 

ror ror ir dada 13.15 1r :i:: (11 ILIS ria unideee layer Jade retrata idade. 
econoni o, O ode. eiciErr 	outros ti iqmiarosem colocar o aguaras feder 

avenr ar n isso 	ananis umas arr. onnas e mudadas incences do 
Co ieule raiemo raie Ralara .0 ser bailei e sem , itresde ode cor cr medires 
persa a. Re...ahar colo.lizar depreciar Floriu o bem dentre ou Eras 
informações e parced r cimos ré orces CIO :cgr E. nr a aunar'eu da 
Secretaria do descure Nenoral aram odn o a Resolução do Tabu al de 

sentido a partir do morneme -CUE a Adorar-traçaa PusI ca alua c ip2l de 
condições recessarra pamque sistena de Contraler-ai:rimo',  iai Mordaar 
Passa ser cfrcree te e eficaz E rodam° :aremos onere gesta° 	icv mar 
trarsperante e eldien nos na ma das a 'anos e ele ip•ris age-.es  par, 
elerud meros tomba moncos de ler e 3[1.2D sereinm anelem raras 
fcrimigu n has seguindo lema dopa 

ocier 	irra ira 
ceitadvid MBA me, Awiduia ,ontebi »ILIdiCe SauSaied421 ,051'3 udvo.neti 



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

CNPJ N.° 13.227.459/0001-74 

Parecer: 

A Presidenta da CPL da Câmara Municipal de Santaluz, 

Sra. Queila dos Santos Lima nos solicitou parecer acerca da legalidade do 

Procedimento de nexigibilidade n° 02/2018, referente á contrafação direta da Sra. 

Jocineia Pereira de Jesus, brasileiro, maior, CPF n° 008.774.965-83, residente na Rua 

Itororá n° 64, Bairro Jardim Cruzeiro Feira de Santana-Ba., para prestar serviço de 

assessoria de caráter técnico-especializado relacionada â área de patrimônio em geral, 

incluindo levantamento e incorporação de bens por meio de sistemas. São nossas 

considerações: 

Ao foliarmos o procedimento observamos documentação 

que atesta sua notória capacidade técnica, ombreada ainda por folias que ratificam a 

prestação de serviços similares a outros entes públicos, além de sua regularidade fiscal. 

Logo, entendemos que a Sra. Jocineia Pereira de Jesus possui os atributos necessários 

para o desenvolvimento do serviço proposto. 

Assim sendo, demonstrada a regularidade documental e 

os requisitos técnicos especializados necessários para a realização da contratação direta 

pela modalidade Inexigibilidade, em consonância ainda com os ais. 13 	e 25 11 da Lei 
das Licitações opinamos pela formalização do contrato respectivo.  

Ê o parecer, s m.j. 

Santaluz, 03 de Janeiro de 2018 

Élitlo Ernesto 	 io 

nus Mancha/ tont/ore e F .ifle I a2 
CaMaraTII$WilDtMagi “4M  



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

CNPJ N.°  13.227.45910001-70 

TERMO DT unmonnaçáo 

Presidente da Câmara Legislativo de Santolas. Estado da Rabie. no usn das atribuições que ILB confere, e 

considerando os atos Administrativos praticados pelo Comissão Permanente de Licitaçon, hem como Parecer da Procuradoria 

Jurídica deste Município. Reconreeço o Procedimento cobreado de IMEXIEIBILIOADE DE LICITAÇÃO, com fulcro na Art. 25 da Lei 

8.960/93, para a contratoçâo cem MEIN@ PEREIRA OE JESUS, OPE: 006.774.965—HS. com  n oreretivo de Prestaçâo de serviços de 

Pah-refreio em geral Incluindo levantomereo e inenreurrenes dos bons santimoniais. baixa da bens e execução por meio de restemos do 

câmara Municipal de Vereadores do Ministre° de Santaluz/BA, no valor de n. 3.35020 (tires mil trezentos e cinquenta reais). 

HOMOLUGADIL NESTA DATA. 04 de Janeiro de 201E. 

 

5fto  0.14.  

• 
Pedro doa Reis A6uida 
Presidente Legislativo 
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Diário do Legislativo 
Câmara Municipal de Santaluz - BA 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Presidente da Câmara Legislativa de Santaluz, Estado da 

Bebia, no uso das atribuições que lhe confere, e considerando os atos Administrativos 

praticados pela Comissão Permanente de Licitação, bem como o Parecer da 

Procuradoria Jurídica deste Município, Reconheço o Procedimento adotado de 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com Mero no Art. 25 da Lei 8.666/93, para a 

contratação com JOCINEIA PEREIRA DE JESUS, CPF: 006.774.965-83, com o 

objetivo de Prestação de serviços de Patrimônio em geral incluindo levantamento e 

incorporações dos bens patrimoniais, baixa de bens e execução por meio de sistemas 

da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Santalu2i3A, no valor de R$. 

3.350,00 (três mil trezentos e cinquenta reais), HOMOLOGADO NESTA DATA, 04 

de Janeiro de 2018. 

Pedro dos Reis Almeida 
Presidente Legislativo 

A verão eletrônica é publicada no endereço eletrônico avsvals.diwirsdolecislativosom.br  
E:444es assisadas som Cenificacen  Digitil ICP-Braso  A3  



r /c5 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
PODER LEGISLATIVO - CNN.: 13.227.459/9091-74 

Rua Marechal Dec:cloro da Imnseca, 16, Cango, Sanialuz Balug, CEP,' 48 880.000, 
Telefone. (15)3265-2123/ 2200 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

INEXIGIBILIOACE N. 004/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ND, 00312018 

CONTRATO No 003/2018 

CONTRATO PARA Prestação de serviços de Património em geral Incluindo levantamento e incorporações dos 

bens patrimoniais. baixa de bens e execução por meio de sistemas da Câmara Municipal de vereadores do 

Munlciplo de santaluz/EA. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ - Balda, pessoa juddlca de direito 
pábRco interno, C.N.P.J. 13.227.459/0001-14, com sede à Praça Marechal 
DeOdOre, da Fonseca. 18, Centro, Santaluz - Sabia, representada pelo Exmo Sr. 
Presidente PEDRO DOS REIS ALMEIDA. brasileiro, casada, residente e 
domiciliado neste Municipio, Presidente do Poder Legislativo Municipal, doravante 
denominado CONTRATANTE 

CONTRATADO - JOCINEIA PEREIRA DE JESUS, brasileira, solteira, Bacharel 
ern Licitações, inscrito no CPF 006.774.965-83, RO 09422.528-78 SSP/BA, CRC. 
BA0280.260-4, residente na Rua :tororó, 64, Jardim Cruzeiro - Feira de Santana 
(BA), aqui denominada CONTRATADO resolvem firmar o presente contieto de 
prestação de serviços, como especificado no seu objeto, em conformidade com 
inexigibilidade de Processo Licitatôdô r1 00212018., sob a referência da Lei Federal 
no 8.666/93. Ad 25, Il. combinado com adigo 1i naquilo que couber, e mediante 
as seguintes clâusulas e candiçbes seguinles 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Prestação de serviços de Palolmônia em geral incluindo levanLamento e incorporações dos bens patrimoniais, baixa 

de bens e execução por meto de sistemas da Carrilara Municipal de Vereadores do MunIcipio de Santaluz/BA. Dentro 

das especificidades indicadas na InexigIbilidade de nt 00412018, Processo Administrativo de re. 003/2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FATO GERADOR CONTRATUAL 

C presente contrato está fundamentado e regido peia Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e foi originado do 
processo licilateno, na modalidade de Inexigrbdlidade de ULMO!). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE FORNECIMENTO  

Os serviços, objeto deste contrato, deverão ser executados dentro do melhor padrão de qualidade. e 	d e 
observância ás odentações dos õrmgos pertinentes; 

CLÁUSULA QUARTA- DOS VALORES E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO 

O valor deste contrato é de R$. 1350.00 (três mil trezentos e cinquenta reais). 

O pagamento se dar9 feiro após a emissão e entrega das faturas e antes dos res 
das seguintes condições: 

O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas mensais_ 

CLÁUSULA QUINTA- DO REAJUSTE DOS PREÇOS  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
PODER LEGISLATIVO - CNN: 13.22%459/0001-74 

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 16, Centro, Santaluz - Bahia. CEE' 43.880 OGO. 
Telefone: (75)3265-2123 /2200 

O valor previsto nesta clausula sere revisto anualmente, em caso de renovação =tatuai, com vistas ao equilíbrio 
econômico-financeiro do presente avença, na presença do índice inflacionário utilizado pelo Governo Federal, qual 
seja, o lOPM-FGV, sendo declarado mediante apostilamento. 

CLÁUSULA SEXTA-DO PRAZO 

C presente contraio vigorará, de 0410112018 a 28/02/2018, de modo que, uma vez eirado tal prazo•, extingue-se o 
presente termo 

CLÁSULA SÉTIMA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

Td 	adsp 	deão 	t dtP 	l"t 	d I 	'gÁllidade de T1, 002/2018, correrão por conta de 
recursos Ordinários consignados no Ornamento Municipal monte, Mocadas nas seguintes dotações orçamentárias: 

Fonte de Recursos: 

Unidade: 11.01 -Câmara Municipal 

Ação: 2102 

Elemento de despesa: 3.3.9.0.33.00.00 - Serviço de Consultoria 

Fonte da 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 case esta não Cumpra 
estabelecido no presente Contrato. cabendo ao Infrator às penalidades impostas pela Lel 8.666/93; 
2. Manter o efetivo controle do fornecimento de solicitações, não se responsabiliza do pelo paglmento de senaço 
prestado sem a correspondente solicitação; 
3. Efetuar o pagamento de acordo coni as condições deste contrato; 
4. Fiscalizar a utilização e qualidade dos serviços prestados; 
5 	Denunciar as infraçãe-s e aplicaras penalidades previstas na Lei 8.666t0i 
6. 	Fornecer ao CONTRA TADO todas as Inforniações e documentos indispensáveis à pronta execução dos 
serviços, não cabendo ao CONTRATADO nenhuma responsabirdade em caso de intempestividade; 
7 Constitui obrigações do CO AERATADO: 
71. Fornecer toda mão-de-obra necessária a fiel e perfeita execução do objeto do presente contrato; 
7.2- Manter, durante toda a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas. Iodas 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 ExeCular e entregar os serviços contratados no prazo máximo determinado pelos atos normativos regedores da 
Administração Pública. 
7.4 Pautar-se, no cumprimento do objeto contratual, nos Princípios norteadores constantes Lei Federai 8E106/94 
(EON. 

DA CONTRATADA 

1. Á. Contratada assiste o direito de suspender, eventual ou defLnitivamente a prestação dos serviços em caso de 
descumpnmento 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 r CONTRATANTE 

1. A Contratada fica obrigada a fornecer todas os serviços objeto deste contrato, aletlirle S011eit900 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 peio fOrnetinlefit0 sem solicitação. 

CLASULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA ALTERACAO CONTRATUAL  

O Contrato poderá ser alterado de acordo Gomo art. 65 da Lei 8.666/93. com  as devidas jultificativ 4O

o  
*ir 

EC.' MÁS 	IÁ 

	

129 	
!‘5 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
PODER I.EGISI.ATIVO - CNPJ: 13227~0141 

[elerc,:te 175) 32;.1-2 	;'2r70 

CLASULA DÉCIMA SEGUNDA- OAS PENALIDADES 

I. As rsesekr.sece zmtranuens sezão 2S 	 vemba: 	evaràles. sm:-*ta e 0~1e dt t's: dade. 
suspensào do dnin:o de ficar e con/rMar de acordo o caplulo IV, da Ler Federa, 8,65O/93 e swas akerações 
poste:mos 
2 As Ad 1 	 11,4 ãe apitam 	depe Si men de dal. saantes, quando houver 
dencompnaisMo de sungies contraweis, ou conCktes tepliCaS, exigida& 
d üflereceeueis de muda ser.d.daydas ded~s n Cdáuseee Narc dee Cecediad) 

CIÀSUA DÉC,MA TERCEDRA -DA PESCISÂO CONTRATDAI  

A Rescisão do presente confiato poderá crente de forma. 

a) 	negevel - pai remedo enige as parles zedurndo g redro d pre.szo 	esedaSe. desde que haja enneeeeddroda para a COndeatoree, 
• .74 	por 1 	a rat 	sc-r! 	A E stracrao, nos cases enumerados nas rnosGs I a XI/ e 

XVII do al. 73 da Lei 0,63I93, 
.2uaáal - nos 1-errws 2Segalaçáo per..ce35cal. 

A Curzra,ada reconftece os &rales da Pemiast:açâo em casa de resasâo Adnun'S 
dedurree5 da Lei 8.665J1 

OLdSULA DÉCIMA QUARTA-DOS CASOS OMISSOS 

iphca-seaa pqrsenle Cont2ca a Lei 8.EtOgav Lfl alt:Mcízs pe3 	S39 
casos OildeeCe 

nu ali. TI e 

CLÁSIAA DÉCIMA QUINTA- 00 FORO  

Fica idelke o oro Oa Contares de Santaluz BA com recusa expressa de qualiuer eudee por nars o v Leg 30o que 
prt.rievrgr as. das g-Kir:M.23 dna tontraw 

E dee eMarein Justos e controlados. mdluamenle assinam o presenle tnnumenlo contratual em D2 (Gut') vias de 
igen'. valor e tete e para 10005 OS, datas leyd,s na ihtssizta de ehiCSIeedeneelhaS egoderit et-sedimente CWdzed 

Sanlaita 04 Cesanesro de 201f1 

1 
Pedro dos Rale Almeida 

CONTRATANTE.--, 

t  

"Rt:1 .-4-,;(  
Jo4noia Pereira de .ustts 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

ed‘p 
I  fr&CernidAn 4rn 	xtrA 

241shr Avrinr,;; „illivn  
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