CONTRATO N°. 038/2019.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, CELEBRADO
ENTRE A CÂMARA
MUNICIPAL DE SEABRA-BA,
SARA
SANTA
E
EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ : 12.411.80810001-40

Aos 15 (quinze) dias do mês de Abril de 2019, a CÂMARA MUNICIPAL DE
SEABRA-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n° 16.254.815/000137com sede à Rua Lindolfo Moreira, 571, Centro, Seabra-Ba, neste ato representada
pelo Presidente o Senhor MARCOS PIRES FERREIRA VAZ , brasileiro, solteiro, com
CPF n°. 987.065.275-15, doravante denominado de CONTRATANTE, e do outro lado
a Empresa: SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 12.411.808/0001-40,
Localiza a Rua Vinte e cinco de Fevereiro, 126, Terreo, Centro, São Gabriel/BA CEP:
44915-000, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
CONTRATO DE PESTAÇÃO DE SERVIÇOS, mediante as clausulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO
Objetiva este contrato a Serviços de obra de engenharia para reforma da estrutura
metálica, forro e telhado do plenário da Câmara bem como execução de obra dos
beirais das paredes externas do prédio principal em granito.
CLÁUSULA SEGUNDA — DA VINCULAÇÃO LEGAL
Este contrato é regido pela Dispensa de licitação 016/2019, pela lei 8.666/93 e
alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para resoluções dos casos
omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução do mesmo.
CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para a execução do objeto deste Contrato será até o dia 15/06/2019,
contados da assinatura deste Termo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O prazo de execução só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, conforme
Art. 57 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, devidamente autuado em processo
próprio e aprovado pela autoridade competente.
CLAUSULA QUARTA— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da contratante:
Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela
CONTRATADA;
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos
serviços prestados;
Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos serviços
prestados;
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Nesse caso, os gastos com deslocamento, hospedagem e alimentação do
profissional serão custeados pela Câmara Municipal;
Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas.
CLAUSULA QUINTA— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da contratada:
Executar todo serviço de acordo com o projeto, especificações e demais
elementos técnicos, que integram o presente contrato;
Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos de sua responsabilidade para com a União,
Estado, Município ou terceiros;
Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações: Fiscal,
Social, Tributária e Trabalhista;
Reparar, corrigir ou refazer, total ou parcialmente, às suas expensas, os serviços
objeto deste contrato condenados por vício, defeitos ou incorreções resultantes da
execução irregular ou não correspondente às especificações;
Apresentar com todos os equipamentos necessários à boa execução dos serviços.
Comparecer a sede do MUNICÍPIO, mensalmente ou quando necessário, a fim de
orientar e acompanhar "In loco"os serviços decorrentes deste contrato.
Manter durante a execução do contrato, todas as obrigações por ele assumidas na
proposta.
CLAUSULA SEXTA—DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO
A Contratante pagará à CONTRATADA, o valor Global de R$ 26.841,30 (vinte e seis
mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta centavos), já incluindo impostos, taxas,
pessoal capacitado e materiais necessários, pelos serviços a serem executados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura para
liquidação e pagamento da despesa pela CÂMARA MUNICIPAL DE SEABRA-BA,
mediante ordem bancária no prazo de até 10 (dez) dias corridos.
PARÁGRAFO SEGUNDO — Nenhum pagamento será efetuado ao contratado
enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tiver
sido imposta em decorrência de penalidade ou inadimplemento contratual.
PARÁGRAFO TERCEIRO — Na execução do presente contrato, as despesas relativas
à pessoal representa um total de 60% (sessenta por cento) do valor Mensal.
CLAUSULA SÉTIMA— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte
dotação:
01 — Câmara Municipal
2003 — Manutençãodas Atividades do Poder Legislativo'
3390.39.99.00 — Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA OITAVA— DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O Presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Câmara, ou por acordo,
na forma da Lei n° 8.666193, sendo que as alterações serão processadas através de
Termo Aditivo, com as devidas justificativas.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO — DA PRORROGAÇÃO
O presente contrato poderá ser prorrogado conforme Art. 57, §1°, §2°, §4° da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO
São motivos para a rescisão do presente Contrato, os enumerados no artigo 78 da Lei
n° 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de rescisão deste contrato, será obedecido o que
estabelecem os artigos 79 e 80 da Lei n° 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO — O presente contrato poderá, ainda, ser rescindido por
conveniência administrativa da CONTRATANTE, mediante notificação, por escrito,
entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento e com
antecedência mínima de 02 (dois) dias.
PARÁGRAFO TERCEIRO — No caso de rescisão determinada por ato unilateral da
contratante, ficam asseguradas à mesma, sem prejuízo das sanções cabíveis:
I — Execução dos valores das multas e indenizações devidos à contratante;
II — Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados
à contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA — FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO
Quanto à sua forma, a rescisão poderá ser:
I — por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93;
II — amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste processo, desde que
haja conveniência para a Administração;
III — judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO ÚNICO — RESCISÃO ADMINISTRATIVA OU AMIGÁVEL
Nos casos de rescisão administrativa ou amigável de que tratam os incisos I e II, do
parágrafo anterior, a rescisão será precedida de autorização escrita e fundamentada
do Presidente da Câmara Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA VALIDADE E DA EFICÁCIA
O presente contrato só terá validade depois de assinado pelas partes e eficácia depois
de publicado, por extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do Art.
61, da Lei n°8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO ARQUIVAMENTO
A Contratante manterá cópia autenticada deste Instrumento de Contrato e dos Termos
Aditivos que eventualmente forem firmados em arquivo próprio, por data de emissão e
por gestão orçamentária, à disposição dos órgãos de controle interno e externo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DO FORO
Para dirimir todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o Foro
de Seabra-Ba. E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e
contratado, foi lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é
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assinado, em três vias de igual teor e forma, pelas partes contratantes e pelas
testemunhas abaixo identificadas.
SEABRA-BA (BA), 15 de Abril de 2019.

CONTRATANTES:

MARCOS PIR S FERREIFtA VAZ
Presidente d Câmara Municipal

CONTRATADO:

A
SA
—g
LSARA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CNPJ: 12.4i 1.B08/0001-40

Testemunhas:

o»

•
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Emissão: 15/04/2019 08:51

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arta. 113 e 114 da Lei 3.966 de 11 de dezembro de 1981- Código
Tributário do Estado da Bailia)

Certidão N°: 20/90999401
RAZÃO somai_

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA
GNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2.411.808/0091-40

080.811.445 - BAIXADO

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos 'os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente_

Emitida em 15/0412019, conforme Portaria n°918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão_

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO bttp,INva.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta dc cartão original de inscrição no CPF ou no CNP,: da
Secretaria da Receita Federal do MiMstaro da Fazenda.
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IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:

12411808/0001-40

Razão Social: SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia:sANTA SARA EMPREENDIMENTOS
RUA 25 DE FEVEREIRO 126/ CENTRO / SAO GABRIEL / BA / 44915Endereço:
000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/03/2019 a 27/04/2019
Certificação Número: 2019032902520310354384

Informação obtida em 15/04/2019, às 08:43:04.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crtcaixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCEShiprimirPapetasp
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federai do Brasil
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 12.411.808/0001-40
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do
sujeito passivo no âmbito da RFS e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas sat a d' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.'
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internei, nos
endereços <http://r1b.gov.br> ou <http://www.pgfri.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:36:44 do dia 18/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2019.
Código de controle da certidão: 1B27.163F.ECF0.6485
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
RUA LARGO DA PATRIA, N° 132 - CENTRO
CNPJ 13891544000132

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
UENDSON ROCHA ALVES, DIRETOR DE ARRECADAÇÃO'da prefeitura Municipal de SÃO
GABRIEL, a requerimento da pessoa interessada SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA, CERTIFICA,
para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos
com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia
23/05/2019. ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento dei débitos, tributários ou não,
wnstituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:

RG/Inscr. Estadual:

000004350

Contribuinte:

SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA '

CPF/CNPJ: 12411808000140

Endereço:

RUA VINTE CINCO DE FEVEREIRO, 126

Complem:

TERREO

Bairro:

CENTRO

CEP:

44915000

Cidade:

SACI GABRIEL-BA

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante
de pagamento.
UENDSON
23/05/2019
Usuário:
21/112/2019 09:28:20
Validade:
Emissão:
Numero/Controle da Certidão:

A88RC0792E883F03

a Alves
dsonRocil ao
0 A.7 tivs a
(12:
ictpaenit:I:a.:10:esnoniCotCv:li11
lifelion

( `Lt:/‘
UENDSON ROCHA ALVES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO
Responsável
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 12.411.808/0001-40
Certidão n°: 170173393/2019
Expedição: 01/04/2019, às 11:11:20
Validade: 27/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA
MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
12.411.808/0001-40, NÃO CONSTA do Bando Nacional; de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: endtútst.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU

CERTDÃO N°: 003496879

, FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no cite do Tribunal de Justiça
(http://esaj.tjbajus.bdscolabrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos eiveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 06/03/2019, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
SANTA SARA EMPREENDIMENTOS LTDA, portador do CNPJ: 12.411.808/0001-40, estabelecida na RUA
atesnt tones
.'*
25 DE FEVEREIRO, N*125, centro, CEP: 44915-000, Sao Gabriel - BA. '''''"*
Os dados informados são de responsabilidade do soficitante, devendo a fitularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que o valor de R$ 15,74 foi pago através do DAJ (Documento de Arrecadação
Judiciária).
Esta certidão foi emitida peia internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.
Salvador, quarta-feira, 6 de março de 2019.

003496879
PEDIDO No.
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