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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 022/2020
CONTRATO No O 18/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE
CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE
MUTUIPE E CALISTO VICENTE DOS SANTOS, COM
BASE NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÕES
No 019/2020.
A CÂMARA MUNICII'ALDE MUIIJÍPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J/MF sob o n.
13.460.332/0001-09, com sede na Rua José Thomaz Nascimento, n° 065, Centro, Mutuipe - BÁ, representado, neste ato,
pelo Sr. JOSAPHAT SILVA LEMOS, brasileiro, neste ato denominado CONTRATANTE, e do outro lado, CAUSTO
VICENTE DOS SANTOS, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o n° 643.095.845.00 residente na Avenida Vereador Manoel
da Silva Moura, n° 1301, Santo Antõnio, Mutuipe-Ba, doravante designada CONTRATADA, vencedora do Processo de
Dispensa de licitações no 019/2020, resolvem celebrar o presente contrato sob as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Prestação de serviços de pedreiro na manutenção das descargas, limpeza nas bicas, manutenção do telhado e retirada
de ar na rede de água, do prédio da Câmara Municipal de Mutuípe, conforme especificações e quantitativos abaixo:

ITEM

DESCRIÇAO DO SERV1ÇO

01

Serviços de pedreiro na manutenção das
descargas, limpeza nas bicas, manutenção do
telhado e retirada de ar na rede de água, do
prédio da Câmara Municipal de Mutuipe.

UN1D.

QUANT.

DIÁRIAS

04

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

120,00

480,00

TOTAL (R$)

480,00

-

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 Fica estipulado o valor global de R.$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), conforme proposta de preço constante da
Dispensa de Ucitações no 019/2020, parte integrante deste contrato.
2.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, e efetuado em moeda nacional.
2.3 Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida a fornecedora
e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o pra2o para pagamento
iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a
Câmara Municipal de Mutuipe.
2.4 À CONTRATANTE, reserva-se o direito de suspender o pagamento se os objetos licitados realizados em desacordo com
as especificações constantes do Processo de Dispensa.
2.5 Os preços são fixos e irreajustáveis.
2.6 Caso a fornecedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim
de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
2.7 Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados pela CONTRATADA, que nãc
tenham sido prévia e expressamente autorizados, através de termo aditivo.
PARAGRAFO UNICO2 Em atendimento ao § lodo artigo 180 da Lei Complementar n° 101 de 04/05/2000, a parcela
remunerativa mensal corresponde discriminadamente a: Mão de obra 60 % do valor global contratado; Insumos 40 % do
valor global contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA -DO FORNECIMENTO E DA VIGÊNCIA
3.1 A vigência do contrato será da data de sua assinatura até 20/11/2020, podendo ser renovado por igual período tendo
como base legal a Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DO EQUILÍBIUO ECONÕMICO E FINANCEIRO DA CONTRATADA
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4.1 Visando à manutenção do equilíbrio econômico e financeiro da contratada, durante o curso de sua execução, e tomando
por base os preços do inicio de sua vigência, devem ser considerados eventuais reduções ou aumentos, desde que
comprovado mediante apresentação de documentos.
Parágrafo Unico - O interessado, em requerimento fundamentado, mediante a apresentação e exposição de motivos e/ou
documentos formalizará o pedido.
CLÁUSULA QUDJTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 Os recursos financeiros pan pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato correrão à conta da:
> UNTDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.000 - Câmara Municipal;
> ATIVIDADE: 2.002 Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas;
> ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSAI3ILWADES DA CONTRATADA
6.1 Responder, por quaisquer danos que venham a causar à União, Estado, Município ou a terceiros, em função do objeto
do contrato firmado.
6.2 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das obrigações assumidas sem qualquer
ônus à CONTRATANTE.
6.3 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4 Substituir, sem ônus adicionais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, todo o serviço que apresentar irregularidade durante
seu prazo de validade.
6.5 Corrigir, sem ônus adicionais, quaisquer danos causados à Administração, decorrentes da utilização do material do seu
fornecimento.
6.6 Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
7.1 Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato.
7.2 Efetuar todos os pagamentos nas condições pactuadas.
7.3 Verificar e aceitar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas.
7.4 O acompanhamento do contrato será feito por funcionário designado pelo setor correspondente.
CLÁUSULA OITAVA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
8.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste
contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades
futuras.
CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
9.1 O presente contrato poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, em parte com previa e expressa
anuência da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1 A contratada se sujeita âs seguintes penalidades:
Advertência, por escrito;
Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de descumprimento das nonnas
estabelecidas neste instrumento.
Suspensão do direito de contratar com o Poder Legislativo Municipal pelo período máximo de 5 (cinco) anos;
§ 1° A multa prevista na alínea "1," poderá, a critério da Administração, ser aplicada isolada ou conjuntamente com outras
sanções, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADk
§ 2° Quando aplicadas, a multa deverá ser paga espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
intimação da decisão que a impuser, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou,
ainda, cobradas judicialmente.
§ 30 Os danos e prejuizos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da
notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.

Câmara Municipal de Mutuípe

1

.C.O.0 - 13.460.332 / 0001-09
Fone/Faac (0**75) 3635-2261
Rua José Thornaz Nascimento, n° 65
lVIutufpe - Bàhia

'L

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 022/2020
CONTRATO No O 18/2020
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, com as
consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste contrato.
11.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o direito à prévia e
ampla defesa.
11.3 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do material já prestado e aprovado
pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO E VINCUIAÇÃO'
12.10 presente contrato está sendo lavrado nos termos da Lei no 8.666/93, com as alterações constantes na Lei n° 8.883/94,
e será regido pelos principios estabelecidos no Direito Administrativo.
12.2 - A execução deste Contrato obedecerá às normas e especificações que serviram de base na Dispensa supracitada.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DA FISCALIZAÇÃO
13.1 A CONTRATANTE, fica investida dos mais amplos poderes para fiscalizar toda a prestação do serviço, impugnando
quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as obrigações da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 Serão partes integrantes deste contrato:
a) Proposta de Preços da CONTRATADA.
14.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências
encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito.
14.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1 Fica eleito o foro da Cidade de Mutuipe, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes do
cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.
Mutuipe, 20 de Outubro de 2020.

LSILVA LEMOS
da Câmara

CALISTO VICENTE DOS SANTOS
CPF sob o n° 643.095.845-00
CONTRATADA
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