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CONTRATO N°. 001/2018 

Ref.: Processo n o . 001 /2018 
Dispensa de Licitação n°. 001 /2018 

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS 
RUA BIAS FORTES, N°. 92, RAIRRO CENTRO 
CE?: 39.560-000 SALINAS/MG - TELEFONE: (38) 3841-1248. 
CNPJ/MF: 25.216.102/0001-70 

CONTRATADA: WELTON GOMES PESSOA 

RUA SALVIO RODRIGUES, N o  659, BETEL. 
SALINAS/MG, CEP. 39.560-000 - TELEFONE: (38) 9 9947-1086. 
CNPJ N°. 14.834.819/0001-69 

I - CONTRATANTES: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS/MG, pessoa juridica de direito 
PtJbflco inferno, corn sede no Rua Bias Fortes, n°. 92, centro, CEP 39.560-000, devidarnente 
inscrita no CNPJ sob o no 25.216.102/0001-70, doravante denorninada CONTRATANTE e a 
ernpresa WELTON GOMES PESSOA, Pessoa JurIdica de Direito Privado, estabelecida a Rua 
SdIvio Rodrigues, no 659, Betel, Salinas/MG, CEP. 39.560-000, inscrita no CNPJ sob o n°. 
14.834.819/0001-69, denorninada CONTRATADA. 

If - REPRESENTANTES: Representa a CONTRATJ4NTE 0 Presidente, Sr. EILTON SANTIAGO 
SCARES, portador do CPF no 550.339.116-00, RG no M - 3.630.373, residente no rua 
Tiradentes 69, Distrito de Nova Matrona, MunicIpio de Salinas/MG, e o CONTRATADO, a Sr. 
WELTON GOMES PESSOA, portador do CPE n°. 043.949.136-32 e Identidade n°. 10.031.433 
SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Sálvio Rodrigues, no 659, Betel, Salinas/MG, 
CEP. 39.560-000. 

III - DA AUTORIZA(;AO DA LICITA(;A0: C presente Contrato é celebrado em decorrencia 
do Processo Ucitatório no. 001/2018, gerado pela Dispensa de Licitacôo n°. 001/2018, 
devidarnente ratificado, que faz porte integrante e complementar deste Contrato, como 
se nele estivesse contido. 

IV - FUNDAMENTO LEGAL: 0 presente Contrato e regido pelas cláusulas e condiçOes nele 
contidas, pelo Art. 24, II, Lei 8.666/93, e dernais norrnas legais pertinentes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto deste Contrato a contratação direta e por dispensa de licitação, 
para atender necessidade imeciota e indispensávei, de empresa para prestação de 
serviço de sonopiastia, captacOo de audio e manutenção de equiparnentos de audio 
profissional. 
1.2 - São partes integrantes e complernentares deste contrato, independenternente de 
transcrição, o Processo Ucitatório no. 001/2018, Dispensa de Licitação if. 001/2018 e 
respectivas normas, especificaçoes, planflhas e dernais docurnentos del e integrantes. 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAcOES DAS PARTES 	 - 
- 'C--, 

- 
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2.1 - Além dos obrigacoes resultantes do observância do Lei 8.666/93, são obrigaçoes do 
CONTRATADA: 
2.2 - Na execucão do Objeto obriga-se a Contratada a envidar todo a empenho e a 
dedicacão necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos due Ihe são 
o onfiados; 
2.3 - Executor as serviços objeto desse certame dentro do prazo máximo determinado em 
orç am ento; 
2.4 - A empresa contratada se compromete a manter sigilo obsoluto sabre as 
informaçOes contidas nos documentos, não podendo dupticá-los ou usa-los sob qualquer 
pretexto, sob pena de responsabilidade civil e criminal, sem prejuizo de açoes 
indenizatórias em caso de açoes de terceiros. Na hipôtese de perdo ou extravio de 
qualquer documento, a empresa contratada se obriga a recupero-lo, junto ao usuário, 
sob orientaçoes; 
2.5 - Cumprir todos as requisitos do objeto, referentes as caracteristicas do prestação dos 
serviços, procedimentos gerais e obrigatórios, serviços inerentes, prazos, bern como todos 
e quaisquer outros requisifos exigidos; 
2.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, as partes do 
objeto, deste contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreçôes resultantes 
dos produtos empregados ou do execução dos serviços; 
2.7 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 
impostos, contribuiçoes previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e 
referentes aos serviços executados par seus empregados, uma vez que as mesmos não 
tern nenhum vinculo empregaticio com a Contratante; 
2.8 - Respeitar o sisterno de seguranca do Controtonte e fornecer todas as informoçoes 
solicitodos par elo. Acatar as exigëncias dos poderes pUblicos e pagor, as suas expensos, 
as multos que Ihe sejarn impostos pelos autoridodes; 
2.9 - A Contratante não aceitará, sob nenhurn pretexto, a transferencia de 
responsobilidode do Contratada para outras entidades sejom fobricontes, representantes 
ou quaisquer outros; 
2,10 - Responsabilizor-se-á integralmente pelos serviços contratados, nos termos do 
legisloção vigente, gorontindo a confinuidade dos serviços prestodos, responsobilizando-
se pelo nOo-prestocão dos referidos serviços; 
2.11 - Prever as profissionois necessários poro a garontio do execução dos serviços, 
obedecidas as disposicoes trobolhistos e previdenciários vigentes; 
2.12- Gorontir a preservoção do conteUdo armazenado, (quando for caso); 
2.13- Emitir oo final de coda mês relotório de otendirnento; 
2.14- Fornecer pessool quolificado e em nUmero suficiente a execução dos serviços; 
2.15 - A Controtodo è a Unica responsável pelos contratos de trabalho de seus 
empregodos, inclusive eventuais inadirnplementos trobolhistos em que P0550 incorrer, 
noo podendo ser orguido solidoriedode do Contratante, nem mesmo responsabilidode 
subsidiorio, não existindo, par conseguinte vinculoção empregotIcio entre as 
ernpregodos do CONTRATADA e a CONTRATANTE; 
2.16 - Implantar, de forma odequodo, a plonificoçOo, execução e supervisão 
permonente dos serviços, de forma a obter uma operoção correta e eficaz, realizando as 
serviços de forma meticuloso e constonte, mantendo sempre em perfeita ordem 1 toc • ds 
as dependencas objeto dos servços 
2.17 - Monter, durante todo a execução do controto em compatibHiode cam, as ,

obrigocOes ossumidos todas,, as condiçöes de hobilitoção e qualific xigiciasj  no 
licitação opresentondo se re que exigido as camprovontes de regulorid di" çflrcnI' 
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2.18 - Regularizar, quando notificada polo CONTRATANTE, sob peno do sofrer as 
penalidades estabelecidas no Contrato, as evenfuals falhas no execuçOo dos serviços 
fora dos suas especificaçoes; 
2.19 - Comunicar a CONTRATANTE durante a execução dos serviços quaisquor fatos ou 
circunstancias detectadas por seus empregados quando do execução dos serviços, quo 
prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer a 
integridode do patrimônio páblico. 
2.20 - Além dos obrigaçOes resultantes do observância do Lei 8.666/93, são obrigacOos 
do CONTRATANTE: 
2.20.1 - Cumprir todos as comprornissos financeiros assurnidos corn a CONTRATADA; 
2.20.2 - Notificar, formal e tempestivamonto, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprirnento deste Contrato. 
2.20.3 - Notificar a CONTRATADA por escrito e corn antecedencia, sobre multas, 
penolidades e quaisquer débifos do sua responsabilidado; 
2.20.4 - Aplicar as soncOes adrninistrativas contratuais pertinentes, ern caso do 
inodirnplemento. 
2.20.5 - Designar urn servidor para fazor o ocornpanhamonto do contrato. 

3-DO FORNECIMENTO: 

3.1 - Os sorviços objoto dosta licitação deverão ser realizados no COrnara Municipal do 
Salinas, conforme doscrito no nota do empenho e ordorn do serviço expedido pelo(a) 
DireçOo Geral nos horários dos rouniöes ordinárias o oxtraordinárias, situado no Rua Bias 
Fortes, no 92, Centro -Salinas/MG; 
3.2 - Deverá a ornpresa rnanter profissionais qualificados disponivois sernanairnonte para 
atonder a Camaro Municipal do Salinas; 
3.3 - A ompreso vencedora dovord rnanter canal do cornunicaçOo, quais sejorn: correio 
oletrOnico (e-mail), telefone fixo, telefone rnóvel (celulor), disponiveis para acesso e 
fornecimento de inforrnaçOes ern horário cornorcial e outros rneios de contatos 
necessários paro saneor duvidas do DireçOo do Côrnara Municipal do Salinas. 
3.4 - Os serviços oro contratados compreendern: 

a) Serviço do sonoplastia será executado sernpre que houvor nocossidado por porte 
do CONTRATANTE, inclusive fins do sernano, ern todos as sessôes no Auditório do 
Camaro Municipal de Salinas; 

b) Os serviços de captaçao do audio serão executados em equipomento do 
Cömara Municipal, corn softwores opropriados e logo após, arquivo original de 
midia deverá ser encaminhodo para a Secretaria do Cornoro Municipal de 
Salinas; 

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E coNDIçOEs DE PAGAMENTO 

4.1 - 0 valor global estirnodo do fornocirnonto, oro controtodo é de R$ 7.150,00 (sete mil 
cento e cinquenta reals) polo perlodo do 11 (onze) meses sendo R$ 650,00 (seiscentos e 
cinquenta reals) por rnês, fixo e irroajustável. 
4.2 - No valor pactuado estOo inclusos todos as tributos e, ou encargos sociais, 
resultantes do operação, inclusive despesas com fretes e outros.  
4.3- Observondo a dotaçoo orçamentária, a pagamento sera feito ern ate 3O(jnta) ids 
opos o prestaçoo dos se/r\icos, corn a entrega do respectiva nata tiscat/ confome 
vinculo e fonte do recursoJ7  
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4.4 - A Contratada deverá encarninhar a Nota Fiscal ou Eatura, juntamente corn 
documento em papel timbrado do empresa inforrnando a Agéncia Bancária e o nUrnero 
do Conta a ser depositado o pagarnento. Também deverdo constor na nota fiscal a 
referencia do Contrato, Processo e do AF. NOo será aceta a ernissão de boletos 
bancários para efetuar o pagamento dos Notas Fiscais e/ou Faturas. 
4.5 - Em caso de devoluçöo do Nota Fiscal ou Fatura para correçöo, a prazo para o 
pagamento passará a fluir apás a sua reapresentaçoo. A reapresentação deverá ser 
feita do mesma forma descrita no subitern 4.4. 
4.6 - A critério do contratante, poderöo ser utilizados créditos do contratada para cobrir 
dividas de responsabilidades para corn ela, relativos a rnultas que Ihe tenham sido 
aplicadas ern decorrencia do irregular execuçdo contratual. 
4.7 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela prápria Contratada, obrigatoriamente 
corn o nUmero de inscrigdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e dos 
propostas de preços, bern como do Nota de Empenho, nöo se adrnitindo notas 
fiscais/faturas emitidas corn outros CNPJs. 
4.8 - Nos terrnos do inciso XV do art. 78 do Lei 8.666/93, a Contratada devera cumprir a 
ordem de serviços ou docurnento equivalente, rnesrno estando a COmara em débito 
para corn a Contratada, ate o prazo de 90 (noventa) dias. Apás esse perfodo, poderá a 
rnesrna optar pela rescisdo contratual. 
4.9 - Nenhum pagarnento será efetuado a Contratada enquanto pendente de 
iiquidação qualquer obrigaçOo financeira que lhe for imposta, em vfrtude de penafldade 
ou inadirnplencia. 
4.10 - C pagamento 56 será efetuado apes a cornprovaçöo pelo Contratado de que se 
encontra em did com suas obrigacOes para corn o Sisterna de Seguridade Social, 
mediante apresentaçOo dos Certidoes Negativas de Débito corn INSS e corn o FGTS. 

CLAUSULA QUINTA - DO PREO E DO REAJUSTE 

5.1 - Cs preços deverão ser expressos ern reais, fixo e irreajustável. 
5.2 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nos mesmas condiçoes contratuais, os 
ocréscirnos ou supressôes que se fizerem nos aquisçOes, em ate 25% do valor inicial 
atualizado do contrato, conforme Art. 65, Parágrafo 1° do Lei 8.666/93. 
5.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteraçOo dos preços, caso ocorra o desequilIbrio 
econOrnico financeiro do Contrato, conforrne disposto no Art. 65, almnea 'd" do Lei 
8.666/93. 
5.3,1 - No caso de solicitaçOo do equilibria econOmico-financeiro, a contratada deverâ 
solicitor forrnalrnenfe a COrnara Municipal de Salinas-MG, devidamente acornpanhada 
de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que a rnesrno será 
encaminhado a Assessoria juridica do Cornara para o devido parecer. 

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO 

6.1 - C prazo de vigência será de,a partir do data do assinatura, ate 31/12/2018, 
podendo ser prorrogado desde due haja interesse entre as partes e nos terrnos do Lei 
8.666/93. 

CLAUSULA SETIMA - RECURSO 0RçAMENTARIO 	 I 

7.1 - As despesas decorrentps da execução do objeto do presente licitacattDrr&do '- 
cargo do seguinte dota 	orçamentaria: 
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01 Poder Legislativo 
002 Departamento Administrativo 
122 AdrninistraçOo Gera[ 
0011 Processo Legklativo 
2009 MANuTENcAC DE DESPESAS COM OUTROS CUSTEICS 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
23 Ficha 

CLAIJSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1 - Nos termos do art. 86 do Lei n. 8.666/93, fica estipulado a percentual de 0,5% (melo 
por cento) score o valor inadimplido, a titulo de multa de mora, por dia de atraso 
injustificado no fornecimento do objeto deste, ate o limite de 10% (dez por cento) do 
valor empenhado. 
8.2 - Em caso de inexecucOo total ou parcial do pactuado, em razäo do 
descumprirnento de qualquer das condiçOes avençadas, a contratada ficará sujeita as 
seguintes penalidades nos termos do art. 87 do Lei n. 8.666/93: 

- advertência; 
II - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
Ill - suspensOo temporária de porticipar de licitaçOo e impedimenta de contratar corn a 
Administraçöo par prazo nOo superior a 2 (dois) anos e, 
IV - declaraçOo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a AdrninistraçOo 
Püblica. 

8.3 - Quem convocada dentro do prazo de validade do sua proposta, nOo celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentaçOo falsa exigida, ensejar o 
retardarnento do execuçäo de seu objeto, nOo mantiver a proposta, falhar ou fraudar no 
execução do contrato, comportar-se de modo inidâneo ou corneter fraude fiscal, ficará 
impedida de licitar e contratar corn a União, Estados, Distrito Federal ou Municipios pelo 
prazo de ate 5 (cinco) anos, scm prejuizo das multas previstas e no contrato e das dernais 
corninaçoes legais. 
8.4 - As penalidades somente poderao ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aphcando-se o Principio do Proporcionalidade, ern razäo de circunstOncias 
fundamentados ern fatos reais e comprovados, desde que formuladas par escrito e no 
prazo maxima de 5 (cinco) dias Oteis do data ern que for oficiada a pretensào do 
Adrninistração no sentido do aplicaçao do pena. 
8.5 - As multas de Clue trata este capItulo, serOo descontadas do pagamento 
eventualmente devido pela Administraçâo ou no impossibilidade de ser feito o desconto, 
recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agenda bancária devidamente 
credenciada pelo municIpio no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do 
notificaçdo, ou quando for a caso, cobrado judicialmente. 

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL 

9.1 - A rescisão contratuol poderá ser determinada par ato unilal 
AdministraçOo, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 
8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA - DAS 
	

PARA RECEBIMENTO 
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10.1 - A contratada garantira a quaUdade de cada unidade do serviço prestado, 
obrigando-se a substituir aqueles que houverem falhas ou outra situaçao que nOo possa 
ser imputada a Administracdo. 
102 - Fm caso de irregularidades apuradas no momento do entrega, o serviço poderá 
ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o 
recebimento provisOrio, e fazendo-se disso irnediata cornunicação. 
10.3 - Se após o recebimento provisôrio, constatar-se que a fornecimento foi executado 
corn insatisfatoriarnente, ou em desacordo corn o pactuado ou foi prestado a rnenor ao 
solicitado, a fiscalizaçao notificarO por escrito a contratada e será deduzido do valor a 
ser pago no rnês de referencia 
10.4 - Se a contratada nOo substituir ou cornplementar o serviço em desconformidade 
corn as condiçOes, o fiscal do contrato farö relatório circunstanciado a unidade 
competente com vistas a glosa do nota fiscal, no valor do serviço recusado ou não 
enfregue, e a enviará para pagamento, inforrnando, ainda, o valor a ser retido 
cautelarmente, para fazer face ô eventual aplicaçâo de mulfa. 
10.5 - Glosada a nota fiscal, deverá o fiscal do contrato providenciar, junto a Secretaria 
do Fazenda, a emissão de nota fiscal para acompanharnento do material a ser 
devolvido, notificando a Contratada para que proceda a retirada deste, as suas 
expensas, no prazo de 60(sessenta) dias, contados do recebirnento do nofificaçao. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PORO 

11.1 - Fica eleito o Foro do Cornarca de Salinas-MG, para dirimir questoes oriundas deste 
Contrafo. 

F por estarem de acordo, lavrou-se o presente terrno, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, no presenca de duas 
testemunhas. 

Salinas-MG, 22 de janeiro de 2018. 

Para c ontratante:  
El/ton Santiago Scares 

PRESJDENTE 
/i 

Para contratada:  
V 

Welton Gomes Pessoa 
WELTON GOMES PESSOA 

TESTEMUN HAS: 

Aa'ck  ey&"-~  Aiyux 
Nome: 
CPF:C7. Y03116-: Z,9 
	 CPF: R-Oi. O8. 63G.. 231 
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