CONTRATC) N ° . 001/2019
Ref.: Processo no. 001/2019
Dispensa de Licltação no. 001/2019
CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS
RUA BIAS FORTES, N°. 92, BAIRRO CENTRO
SALINAS/MG
CEP: 39.560-000
CNPJ/MF: 25.216.102/0001-70
CONTRATADA: WELTON GOMES PESSOA
SALVIO RODRIGUES, No 659, BETEL.
SALINAS/MG, CEP. 39.560-000 - TELEFONE: (38) 99947-1086.
CNPJ N°. 14.834.819/0001-69
I - CONTRATANTES: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS/MG, pessoa jurIdica de direito
PóbIico interno, corn sede no Rua Bias Fortes, n°. 92, centro, CEP 39.560-000,
devidornente inscrito no CNPJ sob o no 25.216.102/0001-70, doravante denominada
CONTRATANTE e a empresa WELTON GOMES PESSOA, Pessoa Juridico de Direito
Privado. eslabelecida 5 Rua Solvio Rodrigues, no 659, Betel, Salinas/MG, CEP. 39.560000, inscrita noCNPJ sob on°. 14.834.819/0001-69, denorninada CONTRATADA.
II - REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Presidente, Sr. ETELVINA FERREIRA
DOS SANTOS, brosileira, vióvo, residente e domiciliada no Avenida Guilherrnina Ferreira.
259 - Distrito de Nova Fátirna - municIplo de Salinas/MG, porfadoro do identidade MG1.615.493 e CPF no 528.566.906-53, e 0 CONIRATADO. a Sr. WELTON GOMES PESSOA,
portador do CPF no. 043.949.136-32 e Idenfidade n°. 10031433 SSP/MG, residente e
domiciliado no Rua Salvia Rodrigues, no 659, Betel, Salinas/MG, CEP. 39.560-000.
Ill - DA AUTORIZAAO DA LIcITAçAO: 0 presente Contrafo e celebrodo em
decorréncia do Processo Llcitatório n°. 001/2019, gerado pela Dispensa de Licitaçöo n o .
001/2019, devidamente ratificado, que faz porte integranfe e complementar desfe
Contrato, coma se nele estivesse contido.
IV - FUNDAMENTO LEGAL: 0 presente Controto é regido pelos cláusulas e condiçOes
nele contidos, pelo Art. 24, II, Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.
CLAUSIJLA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste Contrafo a contrafoçao diref a e par dispensa de licitoçao,
para otender necessidade imediota e indispensável, de empreso para prestaçào de
serviço de sonoplastia, captação de audio e rnanutençao de equipomentos de audio
profissional.
1.2 São partes integrontes e complementares deste contrato, independentemente te
franscricão, a Processo Licitatório n°. 001/2019, Dlspensa de Licitacdo n o. 001/2019 e
respectivas normos, especificaçOes, planilhas e demais documenfos dele
CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAçOES DAS PARTES
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2.1 Além dos obrigaçOes resultontes do observância do Lei 8.666/93, são obrigocOes
do CONTRATADA:
2.1.1 - No execução do Objeto obriga-se a Controtodo a envidar todo o empenho e a
dedicação necessários 00 fiel e odequodo cumprimento dos encorgos que Ihe são
confiodos;
2.1.2 - Executor os serviços objeto desse certome dent ro do prozo máxirno
determinodo em orçomento:
2.1.3 - A empresa contrafodo se compromete a manter sigilo absoluto sobre as
informaçoes contidas nos documentos, nOo podendo duplicá-los ou usô-los sob
qualquer pretexto, sob peria de responsobilidade civil e criminal, sem prejuizo de
oçOes indenizofOrios em caso de acães de terceiros. No hipôfese de perda ou extrovio
de quolquer docurnento, a empreso controtada se obrigo a recupero-lo. junto 00
usuono, sob orientaçOes;
2.1.4 - Cumprir todos os requisitos do objeto, referentes as carocteristicos do prestoção
dos serviços, procedimentos gerais e obrigatórios, serviços inerentes, prazos, bem
como todos e quaisquer outros requisitos exigidos;
2.1.5- Reparor, conigir, remover, reconstruir ou substituir. as SUOS expensos, as partes do
objeto, desfe contrato, em que se verificorem vIcios, defeitos ou incorreçOes
resultontes dos produtos empregodos ou do execução dos serviços;
2.1.6 - Responder pelas despesos relativas a encargos trobolhistas, de seguro de
acidentes, impostos, contribuiçoes previdenciãrios e quaisquer oufras que forem
devidas e referentes 00$ serviços executodos par seus empregados, umo vez Clue as
mesmos não tern nenhum vincuto empregafIclo corn a Controtante:
2.1.7 - Respeitar 0 sistemo de seguronço do Controtonte e fornecer todos as
inforrnaçOes solicitadas por ela. Acotar as exigêncios dos poderes pOblicos e pogor, as
suos expensas, as mulfos que Ihe sejom impostas pelos autoridades;
2.1.8 - A Contratante não aceitorá, sob nenhurn pretexto, a transferencia de
responsobilidode do Controtodo pora outros entidodes sejarn fabricantes,
representantes ou quaisquer oufros;
2.1.9 - Responsabilizor-se-O infegrolmente pelos serviços controtodos, nos terrnos do
legislacOo vigente, garontindo a continuidade dos serviços prestodos,
responsobilizondo-se pela não-prestoção dos referidos serviços;
2.1.10 - Prever os profissionois necessários para a gorontia do execução dos serviços,
obedecidas as disposiçôes trobalhistas e previdenciários vigentes;
2.1.11 - Garontir a preservoção do confeOdo armozenodo. (quando for caso);
2.1.12 - Fornecer pessoal qualificodo e em nUmero suficiente a execucão dos serviços;
2.1.13 - A Contratodo è a Unico responsável pelos controtos de trabalho de seus
empregados, inclusive eventuals inodimplernentos trabalhistos em Clue p0550 incorrer,
não podendo ser orguido solidoriedade do Controtante, nem mesmo
responsobilidode subsidiaria, nOo existindo, par conseguinte vinculocão empregoticio
entre os empregodos do CONTRATADA e o CONTRATANTE;
2.1.14 - Implonfar, de forma adequada, a plonificoção, execuçOo e super'isão
permanente dos serviços, de forma a obter umo operaçao correto e eficaz, realizon4o
os serviços de forma rneticuloso e consfante, montendo sempre em perleita orde
todos as dependencios objeto dos servicos;
-
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2.1.15 - Manter, duronte toda a execuçao do confrato, em compatibilidade corn as
obrigaçOes assumidos, todos as coridiçOes de hobilitaçãa e qualificaçOo exigidas no
IicitaçOo, opresenlondo sempre que exigido as comprovontes de reguloridade fiscal;
2.1.16 - Regularizor, quando notificoda pela CONTRATANTE, sob pena de softer as
penalidades estabelecidas no Contrato, as event uais falhos no execuçOo dos serviços
fora dos suas especificaçOes;
2.1.17 - Comunicar a CONTRATANTE durante a execução dos serviços quaisquer fatos
ou circunstancias detectadas por seus ernpregados quando do execucão dos
serviços, que prejudiquern ou possom vir a prejudicor a qualidade dos serviços ou
camprometer a integridade do patrimônio pUblico.
2.2 Além dos obrigoçoes resultantes do observancia do Lei 8.666/93, são obrigoçOes
do CONTRATANTE:
2.2.1 Cumprir todos Os compromissos financeiros assumidos corn a CONTRATADA;
2.2.2 Notificar, formal e ternpestivarnente. a CONTRATADA sobre as irreguloridodes
observodas no cumprirnento deste Contrato.
2.2.3 Notificar a CONTRATADA par escrito e com antecedericia, sabre multos,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
2.2.4 Aplicar as sançOes administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.
2.2.5 Designar urn servidor para fazer a acomponhamento do controto.
3-DO FORNECIMENTO:
3.1 Os serviços objeto desta licitação deverão ser realizados no Camaro Municipal de
Salinas, conforme descrito no nota de empenho e ordern de serviço expedida pelo(a)
Direção Geral nos horários dos reuniOes ordinárias e extroordinários, situado no Rua
Bias Fortes, no 92, Centro - Salinas/MG;
3.2 Deverá a empresa manter profissionais qualificados disponiveis semanalmente para
atender a Camaro Municipal de Salinas;
3.3 A empresa vencedora deverá manter canal de comunicação, quais sejorn: correio
eletronico (e-mail), felefone fixo, telefone rnóvel (celular), disponIveis para ocesso e
fornecirnento de inforrnoçOes em horário comercial e outros rneios de contolos
necessários para sanear duvidos do Dire(;ãa do Camaro Municipal de Salinas.
3.4 Os serviços ora contratados compreendem:
a) Serviço de sonoplastia será executado sempre que houver necessidade por
parte do CONTRATANTE, inclusive fins de sernano, em todos as sessoes no
Auditório do Camaro Municipal de Salinas;
b) Os serviços de captacão de audio serão executodos em equipornento do
Camaro Municipal, corn sofiwares apropriodos e logo opôs, arquivo original de
mIdia deverá ser encaminhodo para a Secretaria do Câmara Municipal de
Salinas;
CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIcOES DE PAGAMENTO

4.1 0 valor global estimado do fornecimento, oro controtado é de R$ 7.865.00,(sete r
oitocentos e sessenta e cinco reais) pelo perlodo de ii (onze) meses sendoR4-744MO
(setecentos e quinze reais) por més, fixo e irreajustável.
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4.2 No valor pactuodo estOo inclusos todos Os tributos e, ou encorgos soclais,
resultontes do operaçOo, inclusive despesos corn fretes e outros.
4.3 Observando a dotoçOo orçamentária, o pagomento será feito em ate 30 dias
após a prestaçOo dos serviços, corn a entrega do respectiva nota fiscal, conforme
vInculo e fonte de recursos.
4.4 A Contratodo deverá encominhar a Nota Fiscal ou Fatura, juntarnente corn
docurnento em papel tirnbrado do empresa informando a Agenda Bancária e a
nUrnero do Conta a ser deposifado a pagamenfo. Também deverao constor no nota
fiscal a referencia do Contrato, Processo e do AF. Não será aceifa a emissào de
boletos bancários parc efetuar o pogarnento dos Notos Fiscais e/ou Foluros.
4.5 Ern coso de devoluçOo do Nota Fiscal ou Fafura para correçào, a prazo para o
pagarnento possará a fluir opOs a sua reapresentoçOo. A reopresentaçOo deverá ser
feito do mesma forma descrita no subitern 4.4.
4.6 A criférlo do contratonte, poderoo ser utilizodos crédibos do contrafodo poro cobrir
dIvidos de responsobilidades para corn eta, relativos a multos que lhe fenham sido
oplicodas em decorrência do irregular execução confrotual.
4.7 A noto fiscol/faturo deverá ser ernifido pelo própria Contratada, obrigotoriarnente
corn o nOmero de inscricão no CNPJ apresentado nos docurnentos de habilitoçao e
dos propostas de preços, bern corno do Nofa de Ernpenho, não se odmitindo notos
fiscois/faturas ernitidas corn outros CNPJs.
48 Nos terrnos do inciso XV do art. 78 do Lei 8.666/93. a Controtada deverá cumprir a
ordem de servicos ou documento equivolente, mesmo estando a Camaro em débito
para corn a Controtoda, ate o prazo de 90 (novento) dios. Após esse perfodo, poderá
o rnesma optar pela rescisão controtuol.
4.9 Nenhurn pagamenfo será efetuado ô Controfado enquonto pendente de
liquidoção qualquer obrigoção financeira que Ihe for irnposto, em virtude de
penolidode ou inadirnplência.
4.100 pogornenbo so será efetuado após a cornprovoçào pelo Contratodo de que se
encontro em dia corn suas obrigaçOes para corn o Sisterno de Seguridade Social,
rnedionte apresentaçOo dos Certidôes Negotivas de Débifo corn INSS e corn o FGTS.
CLAUSULA QUINTA - DO PREO E DO REAJUSTE
5.1 Os preços deverão ser expressos em reois, fuxo e irreajustável.
5.2 A Controtodo fico obrigoda a aceitar, nos rnesrnos condiçOes controtuois, as
ocréscirnos ou supressOes que se fuzerem nos aquisiçOes, ern ate 25% do volor.inic I
atualizado do controto, conforme Art. 65, ParOgrafo 1° do Lei 8.666/93.

1
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5.3 Fico ressolvada a possibitidade de alteraçào dos precos, caso ocorra o
desequilibrio econOmico finonceiro do Confrato, conforme disposto no Art. 65. olinea
"d" do Lei 8.666/93.
5.3.1 No caso de solicitaçao do equilibria econornico-finonceiro, a controtodo deverá
solicitor formolmente a Camaro Municipal de Salinas-MG, devidomenfe
acomponhodo de documentos que cornprovern a procedêncio do pedido, sendo
que o mesmo será encominhado a Assessorici juridica do COmaro poro 0 devido
porecer.
CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO
6.1 0 prazo de vigéncia será de, a parfir do data do ossinaturo, ate 31/12/2019,
podendo ser prorrogodo desde que hojo interesse entre as panes e nos termos do Lei
8.666/93.
CLAUSULA SETIMA - RECURSO ORçAMENTARIO
7.1 As despesas decorrentes do execuçäo do objeto do presente Iicitaçao correrão a
cargo do seguinte dofacao orçomentária:
Poder Legislativo
01
............................ Departomento Administrativo
002
.........Administração Gerol
22
0011
Processo Legislafivo
....MAN uTENcAo DE DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOS
2009
OUTR0S SERVIOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.00
.Ficha
23
-

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1 Nos termos do art. 86 do Lei n. 8.666/93. Ito estipulado a percentuol de 0.5% (meio
por cento) sobre o valor inadimplido, a titulo de mt.Ata de moro, por dia de atraso
injusfificodo no fornecimento do objeto deste, ate o limite de 10 17* (dez por cento) do
valor empenhodo.
8.2 Em caso de inexecuçOo total ou parcial do poctuodo, em rozào do
descumprimento de quolquer dos condiçoes ovençodos, a confrotoda ficorá sujeita
as seguintes penalidodes nos fermos do art. 87 do Lei n. 8.666/93:
- advertencia;
II - multa de 1076 (dez por cento) do valor do contrato.
Ill - suspensào temporária de participar de ticitoçao e impedimenta de controtor
corn a Administraçào par prazo não superior a 2 (dois) anos e.
IV - decloracao de inidoneidade pora licitar ou corifrofar corn a Administração
Páblica.
I
8.3 Quem convocodo denfro do prazo de validade do sua proposto, no- o
'
contrafo. deixor de entregar ou opresentar docurnenfacão folso exigido
refardarnento do execucão de seu objefo, nao mantiver a proposto, folhôt
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no execuçao do contrato, comporfar-se de modo inidOneo ou corneter froude fiscal,
ficorO impedido de licitar e controfor corn a UniOo. Estados, Distrito Federal au
MunicIpios pelo prozo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuIzo dos multas previsfas e no
confroto e dos dernais corninaçôes legois.
8.4 As penalidades somente poderao ser relevodos ou ofenuados pelo ouforidode
competenfe aplicando-se o Principio do Proporcionalidade, em razOo de
circunstãncios fundamentodos em fobs reals e comprovados, desde Clue formulodos
par escrito e no prozo máximo de 5 (cinco) dias Oteis do data em que for oficioda a
pretensão do Administroçôo no sentido do aplicoçào do peno.
8.5 As multos de Clue froto este capitulo, serão descontodos do pagomento
eventualmente devido pelo Administraçao ou no impossibilidode de ser feito a
desconto, recolhido pela adjudicotOrio em canto corrente em agenda boncária
devidomente credencioda pelo municipio no prozo móximo de 05 (cinco) dios a
contar do notificaçao, ou quondo for o coso, cobrodo judiciolmente.
CLAUSULA NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL
9.1 A rescisOo controtuol poderá ser deferminado par oto unilateral e escrifo do
Administroção, nos casos enumerodos nos incisos I, XII e XVII do art. 78 do Lei Federal
n°. 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA - DAS CONDIOES PARA RECEBIMENTO
10.1. A contratada goranfirá a qualidode de coda unidode do serviço prestado,
obrigondo-se a substituir aqueles Clue houverem falhas ou oufra situação Clue nOo
p0550 ser irnpufodo a Administração.
10.2. Em coso de irregularidodes opurados no momento do entrega, o serviço poderá
ser recusodo de pronto, medionte termo correspondente, ficondo dispensodo o
recebimento provisório, e fozendo-se disso imedioto comunicocOo.
10.3. Se opós o recebimento provisório, constator-se Clue o fornecimento foi executado
corn defeito, ou em desacordo com o poctuodo ou foi entregue em quonfitotivo
inferior 00 solicitodo, a fiscolizoçoo notificará por escrito a confratada paro
cornplernenfar a serviço faltante, no praza Clue Ihe restor.
10.4. Se a contratodo não substituir ou complementar 0 serviço em desconforrnidade
corn as condiçOes, o fiscal do controto forá relatório circunstonciodo a unidode
cornpetente com vistas a gloso do nato fiscal, no valor do serviço recusado ou não
entregue, e o enviorá para pogomento, inforrnondo, oindo, o valor a ser retido
cautelormente, poro fozer face a eventual oplicaçOo de multo.
10.5. Glosado a nota fiscal, deverá o fiscal do controto providenciar, junto a Secretoria
do Fazenda, a emissOo de nato fiscal poro acompanhomento do material a ser
devolvido, notificondo o Controtado poro Clue procedo a retirado deste, as suos
expensos, no prozo de 60 dias, contodos do recebirnento do notificoção.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1 Fico eleito o Foro do Comorco de Salinas-MG, pora dirimir quesfOes Spndas deje
Controto.
.
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F par estarem de cicordo, Iavrou-se o presente termo, em 03 (tres) vias de igual teor e
forma, as quals foram Was e assinadas pelas partes contratantes, no presenço de
duos testemunhas.
Salinas-MG, 04 de tevereiro de 2019.
Para controtante:
Eteivino Fen'eiro dos Santos
PRESIDENTE
Pare contrcitadc:
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