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DISPENSA N° 013
Contrato n° 017/2021
Processo Administrative n° 017/2021

CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQO

CONTRATANTE; Camara Municipal de Vereadores de Lapao
C.N.P.J.:16.250.755/OC)01 -84
Endere^o: Pra9a Br^ulio Cardoso, n° 58, Centro
Cidade: Lapao Estado: Bahia CEP.: 44905-000
Fone residencial: (74) 3657 1224
Doravante denominadojsimplesmente CONTRATANTE,

CONTRATADO: JOSCINETO FERREIRA DA COSTA 
C.P.F/MF 055.930.625-36
Endere^o: Rua Benigno Alves, S/N, Bairro Dario Vilela, Lapao 
Estado: Bahia CEP.: [44905-000

Doravante denominado^ simplesmente CONTRATADO, tern entre si pelo instrumento 
particular de contrato de prestagao de servigo, sob as clausulas e condigoes seguintes, 
as quais abaixo expoem:
CLAUSULA PRIMEIR^ O objeto do presente instrumento e a FORNECIMENTO DE 2 

bases com roldanas para moveis, gabinete para pia da cantina, paine! ripado de MDF 
para a recepgao medirido de 2,50m x 2,70m, painel ripado de MDF para o plenario 
medindo 6,00m x 2,70m PARA A Camara Municipal de Lapao..

O prego certo e ajustado e de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais)
A ser pago da seguinte forma:
R$ 8.700,00 (oito mil e [setecentos reais) em uma unica parcela a ser paga no final do 
objeto contratado.
Artigo primeiro: O prego ajustado sera pago diretamente ao CONTRATADO.

CLAUSULA SEGUNDA: O prazo do contrato sera de 05 (cinco) dias, iniciando-se no dia 
11 de fevereiro de 2022 e encerrando no dia 15 de fevereiro de 2022. O local de 
execugao dos servigos sera na Praga Braulio Cardoso, n° 58, Centro, nesta cidade de 
Lapao.
CLAUSULA TERCEIRA Apos assinado o presente contrato, o contratado se obriga a 
executar os servigos mencionados.

Artigo primeiro: Em caso de ocorrencia de chuvas prolongadas, graves, modificagoes 
que houverem no projetp original, etc., o prazo para o servigo podera ser dilatado de 
acordo com as necessidades oriundas da ocorrencia dos fatos anteriormente 
mencionados.
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Artigo segundo: A despesa decorrente do contrato ocorrera por conta da seguinte 
dotagao orgamentaria:
2002 - Manutengao e servigos da Camara Municipal de Lapao 
4490-52 - equipamentos e material permanente

CLAUSULA QUARTA: o Contratado se obriga a manter vigente e regular o seguro de 
acidentes de trabalho para seus funcionarios. Obriga-se ainda a respeitar e cumprir 
todas as normas de spguranga de trabalho e medicina do trabalho (vide portaria n° 3214 
de 08/06/78 do Ministerio do Trabalho), tomando todas as medidas necessarias de 
protegao aos emprega'dos e terceiros durante as obras em construgao, inclusive fornecer 
todos os materials de protegao exigidos por lei.

CLAUSULA QUINTA: Fica expressamente acordado que nao estabelece porforga deste 
contrato qualquer relagao de emprego entre o Contratante e o Contratado, sendo unica e 
exclusiva responsabilidade do Contratado todo e qualquer reclamagao que por ventura 
advir de seus funcionarios.

CLAUSULA SEXTA: Todos e quaisquer servigos extraordinarios, que nao constem do 
presente contrato, deverao ser objeto de propostas adicionais, e apos acordado o prego 
e prazo. As modificagoes na planta original serao executadas somente apos 
concordancia das partes ( Contratante e Contratado), tanto com relagao a aumento do 
prazo inicialmente determinado quanto com relagao a pregos de montagem. Ficando por 
conta e responsabilidade do Contratante o fornecimento dos materials necessarios.

CLAUSULA S!=TIMA: Apos o termino do servigos, sera firmado pelo Contratante o 
“Termo de Entrega e Recebimento da Construgao/servigo", encerrando a 
responsabilidade do Contratado pela montagem do bem e entrega das chaves sera 
efetuada mediante ao pagamento da ultima parcela.

CLAUSULA OITAVA: Serao motives de rescisao contratual:
1) a solicitagao por requerimento das partes, com justificativa formal e por escrito;
2) o nao pagamento de quaisquer das parcelas convencionadas;
3) a nao execugao dos servigos dentro dos prazos estipulados;
4) o nao comprimento de quaisquer das clausulas e condigoes estabelecidas no 
presente instrumento.

CLAUSULA NONA: Na ocorrencia de quaisquer das situagoes contempladas nas 
alineas “T’e “3” da Clausula Nona, acima, considerar-se-a rescindido o presente contrato 
independente de quaisquer notificagao ou interpelagao judicial ou extrajudicial.
Artigo unico: Ocorrendo a rescisao contratual pelos motives contemplados na Clausula 
Decima Primeira, sera efetuada medigao dos servigos realizados, e avaliados para 
pagamento ou devolugao a parte prejudicada ( Contratante ou Contratado).

CLAUSULA DlzCIMA: A parte que der causa a rescisao contratual do presente 
instrumento, em raz^o da ocorrencia de quaisquer das situagoes contempladas na 
Clausula Nona, ficara obrigada ao pagamento da multa contratual correspondente a 20% 
(vinte por cento) do valor do contrato.
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CLAUSULA DlzCIMA PRIMEIRA: O presente Contrato e regido pela lei n°. 8.666/93, 
estando a dispense da licitagao prevista em seu art. 24, II.

CLAUSULA DECIMA [SEGUNDA: As partes elegem o foro da comarca de Lapao, 
Estado da Bahia., para dirimir quaisquer omissoes ou dlvidas oriundas do presente 
contrato, renunciando a qualquer outro por mais especial que seja.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de 
igual teor em conjunto a duas testemunhas.

Lapao, 11 de fevereiroide 2022.

Contratante: Camara l\/ unicipal de Vereadores de Lapao

t

Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza
Presidente 
Contratante
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J0SCINETO F£RRETRA DA COSTA
Contratado !

Testemunhas:
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