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CONTRATO Nº ZZ I 2016

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A

CAMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI,

E A EMPRESA CRYSBALL

CONSTRUCOES LTDA ME, NA

FORMA ABAIXO:

Pelo presente Termo de Contrato de Prestação de Serviços, regido pela Lei Federal nº. 8.666/93 e

alterações posteriores, que entre si celebram a Câmara Municipal de Camaçari, pessoa jurídica

de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.393,780/0001—29 com sede à Rua do

Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro Administrativo, CEP 42800-907, Camaçari - Ba, neste ato

representada por seu Presidente o Sr. José Marcelino de Jesus Filho,_doravante denominada

CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa CRYSBALL CONSTRUCOES LTDA ME, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.839732/0001-20, estabelecida à

_? Travessa Nossa Senhora do Carmo, Nº 141, INOCOOP, Camaçari-Ba, através da sua representante

C legal, Sra. Leidiane Gonçalves dos Santos, regularmente inscrito no CPF sob o nº 045.377.155—61,

denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, com base no Edital da Carta

Convite nº 015/2016, Processo Administrativo nº 049/2016 e disposições da Lei Federal 8.666/93 e

suas alterações posteriores, celebram o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições

seguintes:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para execução de serviços na rede

hidráulica nas dependências interna e externa da Câmara Municipal de Camaçari, conforme Anexo

I da Carta Convite Nº 015/2016.

Il - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação

Orçamentária a seguir especificada:

L Órgão/Unidade - 01.01 — Câmara Municipal de Camaçari

Atividade — 01.031.0001—2002 - Gestão das Ações das Ativ. Adm. do Poder Legislativo

Elemento de Despesa — 33.90.39 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica

"| - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÓES DE PAGAMENTO

O valor total deste contrato é de R$ 44.520,67 (quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e

sessenta e sete centavos), para os serviços prestados pela Contratada. O pagamento será realizado

mediante apresentação de NOTA FISCAL/FATURA, após atestado a execução dos serviços *

prestados como prevê objeto da contratação.

ª 1ª - Nos preços ofertados na proposta da Contratada já estão inclusos todos os custos e despesas *

decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que,

direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento das cláusulas deste

instrumento.

5 2º - O pagamento será efetuado até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, *

devidamente atestada a prestação dos serviços pelo setor competente do Contratante. &
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ê 3º — Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento

será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando

estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou

atualização do respectivo valor.

IV - CLÁUSULA QUARTA — DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços ora contratados serão executados mediante autorização de funcionário designado pela ,

Câmara Municipal de Camaçari, obedecidas as especificações contidas no Anexo I do Edital.

v - CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

O prazo para a vigência do contrato será de até 30 (trinta) dias, contados à partir da emissão da

Ordem de Serviço, admitida a sua prorrogação nas hipóteses previstas no 5 1 º do art. 57 da Lei

8.666/93, observado o estabelecido no 5 2ª deste artigo.

C VI - CLÁUSULA SEXTA - REGIME

O presente Contrato é regido pelas disposições constantes das Leis Federais nº 8666/93 e 8883/94,

no que couber.

VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO

O preço pactuado neste contrato é irreajustável.

VIII - CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÓES

I— Constituem-se obrigações da CONTRATADA:

a) Responsabilizar-se pelos prejuízos e/ou danos causados à CONTRATANTE ou a

terceiros, na execução deste Contrato;

b) Assumir todo e qualquer prejuízo decorrente da não execução dos serviços, a que der

» causa;

L c) Atender as solicitações extras da CONTRATANTE em face de ocorrência de fatos I

excepcionais e/ou justificáveis; i

d) Realizar os serviços, no prazo pactuado; I

e) Executar os serviços utilizando pessoal dotado de capacidade técnica adequada;

f) Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ela assumidas, todas as condições, de habilitação e ,

qualificação exigidas na licitação. (

g) Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI'S) básicos para execução dos

serviços; ,

II — Caberá à CONTRATANTE: I

a) Acompanhar e verificar a perfeita execução deste Contrato, em todas as suas fases até

o seu término;

b) Informar, por escrito, toda e qualquer alteração nos prazos e cronogramas da

execução dos serviços contratados; ,. . _
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IX - CLÁUSULA NONA — DAS ALTERAÇÓES CONTRATUAIS

Este Contrato poderá ser modificado nos seguintes termos:

I — Unilateralmente, a critério da Administração:

a) Quando necessário, por motivo devidamente justificado;

b) Para modificação do valor decorrente da majoração ou redução quantitativa do objeto ;

contratual até o limite permitido por lei. l

II — Por acordo, quando:

a) Necessária a modificação de regime ou modo de execução, por verificação da

inadequação das condições originárias; *

b) Necessária a modificação da forma de pagamento, por motivos relevantes e

supervenientes, mantido o valor inicial;

º Parágrafo único: A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, os

acréscimos ou supressões efetuadas até limite de 25% (Vinte e cinco por cento) do valor inicial

do Contrato.

X — CLÁUSULA DÉCIMA — DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços contratados serão executados, observados as seguintes condições:

a) A mão —de- obra utilizada pela CONTRATADA será própria e qualificada, devendo os

materiais a ser usados ser aqueles apresentados na planilha anexa.

b) A CONTRATANTE fica livre de qualquer ônus, referente à responsabilidade trabalhista

e previdenciária quanto aos prepostos e empregados da CONTRATADA.

C) Os materiais e mão de obra utilizada serão fornecidos pela contratada. 11

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

Dar-se-á a rescisão de pleno direito deste Contrato, independentemente de notificação judicial ou

C extrajudicial, nas hipóteses previstas no art. 78 e seguintes da lei 8.666/93, e lou quanto a

CONTRATADA:

a) Requerer concordata ou falência;

b) Transferir a outrem, no todo ou em parte a execução do objeto do contrato, sem a

prévia autorização, por escrita, da CONTRATANTE;

C) Não forem observadas as Cláusulas e condições do presente Contrato, após advertência

por escrito;

d) Suspender os serviços por prazo superior a 08 (oito) dias consecutivos, sem justificação

e/ou prévio autorização da CONTRATANTE;

Parágrafo único: Ocorrendo a rescisão sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida

dos prejuízos regularmente comprovados, tendo ainda direito ao pagamento devido pela execução

do Contrato até a sua rescisão.
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XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA FORÇA MAIOR

Caso a CONTRATADA, por motivo de força maior, fique temporariamente impedida de cumprir, total *

ou parcialmente as suas obrigações, deverá comunicar o fato imediatamente a fiscalização, ainda

que verbalmente, ratificando por escrito. Nesta hipótese, o Contrato será interrompido enquanto

perdurarem as causas e prolongando-se estas por mais de oito dias, qualquer das partes poderá

propor o distrato, ficando a CONTRATANTE obrigada ao pagamento da importância correspondente

ao valor do serviço já executado.

Parágrafo único: A CONTRATANTE e a CONTRATADA não responderão entre si por atrasos

decorrentes de força maior.

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS PENALIDADES *

As penalidades serão constantes no artigo 86 e seguintes da Lei 8.666/93

(3 Parágrafo Primeiro: Em se tratando da penalidade de multa, esta deverá ser recolhida no setor de

Tesouraria 10% do valor da fatura da CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo: As penalidades aludidas no “Caput" desta Cláusula, não prejudicam a

responsabilidade civil e criminal da CONTRATADA.

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

As partes contratadas elegem o Foro da Cidade de Camaçari como única Competente para apreciar ;

a dirimir as dúvidas e controvérsias porventura decorrentes da execução deste contrato, excluindo

qualquer outro. por mais privilegiado que seja. *

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias igual teor,

para um mesmo fim efeito.

A” ' /Camaçari, ! & de b “— de 2016.

Câmara u cipal de Camaçari MWM.?!
atante CRYSBALL CO STRUÇÓES LTDA ME

ôemunhaszQ O
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EXTRATO DE CONTRATO Nº. 022/2016

CONVITE Nº 015/2016

L OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços na rede

hidráulica nas dependências interna e externa da Câmara Municipal

de Camaçari.

CONTRATADA: CRYSBALL CONSTRUCOES LTDA ME

Valor Global: R$ 44.520,67 (quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte

reais e sessenta e sete centavos).

(, Prazo de execução: Em até 20 (vinte) dias a partir da assinatura do contrato.

Camaçari, 12 de Abril de 2016.

!,

HALIS ' | ' " ' E JESUS o VEIRA

Presidente da Comissão de Lio tação
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Nº 015/2016 HOMJCONT.

Extrato Homologação Carta Convite nº 015/2016

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços na rede hidráulica nas dependências interna e externa da Câmara Municipal de ,

Camaçari. Adjudicada: CRYSBALL CONSTRUÇÓES LTDA-ME. Valor global de R$ 44.520.67 (quarenta e quatro mil. quinhentos e vinte reais e

sessenta e sete centavos). Homologado em 12 de Abril de 2016.

Extrato de Contrato nº 022/2016

Convite nº 015/2016

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços na rede hidráulica nas dependências interna e externa da Câmara Municipal de

Camaçari. Adjudicada: CRYSBALL CONSTRUÇÓES LTDA—ME. Valor global de R$ 44.520,67 (quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e

sessenta e sete centavos). Vigência: de 12 de Abril até 01 de Maio de 2016. Assinatura em 12 de Abril de 2016.
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