
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2021 
 

Contrato de mão de oba de pedreiro e 
pintor que entre si celebram a Câmara 
Municipal de Canápolis e o Sr. Elivaldo 
Amorim da Silva para realização de 
reformas e reparos no Prédio da Câmara 
Municipal de Canápolis/BA, na forma 
abaixo. 

 
Pelo presente instrumento particular de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE 
CANÁPOLIS, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob o nº 16.424.889/0001-74, com sede à Rua Luís Viana Filho nº 120, Centro, 
Canápolis, Estado da Bahia, neste ato representado pelo seu Presidente, Vereador 
NOEL DE SOUZA QUEIROZ, brasileiro, solteiro, agricultor, vereador, portador da 
Cédula de Identidade, RG nº 1195086210 SSP/BA, CPF nº 016.834.555-25, 
residente e domiciliado na Fazenda Mosquitão, município de Canápolis, Estado da 
Bahia, denominada de CONTRATANTE e, de outro lado o Sr. ELIVALDO AMORIM 
DA SILVA, brasileiro, casado, pedreiro e pintor, inscrito no RG de n° 11941024-92 
SSP/BA e no CPF n° 014.346.645-38, residente e domiciliado na Rua Travessa 
Agenor Queiroz, s/n, Centro, Canápolis, Estado da Bahia, denominado de 
CONTRATADO, em conformidade com a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal nº 9.412 de 18 de junho de 2016, Decreto 
Legislativo Municipal nº 004/2018, de 28 de novembro de 2018, consoante a 
autorização exarada nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2021, 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021, resolvem celebrar o presente contrato que 
se regerá pelas cláusulas e condições seguintes. 
 
1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
Constitui objeto do presente a contratação de prestação de serviços de mão de obra, 
pessoa física, para realização de reformas e reparos no Prédio da Câmara Municipal 
de Canápolis-BA, envolvendo os serviços de: reboco, aparelhamento e pintura de 
partes do muro; reparo geral na garagem e no almoxarifado; retelhamento em todo 
telhado do prédio; cobertura de lona sobre o teto do Plenário; assentamento de piso 
cerâmica; aplicação de massa corrida e pintura em partes das paredes internas e 
externas.  
 
2.0 - CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO 
O presente contrato terá o prazo de execução de 02 (dois) meses, com início de 
vigência a partir de sua assinatura e findando-se em 21 de setembro de 2021, 
podendo haver prorrogação, mediante a assinatura de termo aditivo deste 
instrumento. 
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3.0 - CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.  
Constituem obrigações do CONTRATADO, dentre outras: 
3.1. Realizar os serviços discriminados na Cláusula primeira deste contrato; 
3.2. Prestar com pontualidade os serviços contratados; 
3.3.Comunicar imediatamente e por escrito a Administração da Câmara, através 
da fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as 
providências necessárias; 
3.4. Atender com prontidão as reclamações por parte do fiscal do contrato. 
 
4.0 - CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.  
Além das obrigações da Lei nº 8.666/93 são obrigações do contratante: 
4.1.Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o Contratado; 
4.2. Fornecer todo material necessário à execução dos serviços; 
4.3.Designar servidor para acompanhar a execução da obra; 
4.4.Notificar, formal e tempestivamente, o Contratado sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste contrato; 
4.5.Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, de acordo com o estabelecido neste 
contrato; 
4.6.Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de  
inadimplemento. 

 
5.0 - CLÁUSULA QUARTA: DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços serão prestados da seguinte forma: 
5.1.O Contratado deverá prestar os serviços com a utilização de toda mão-de-obra 
e ferramentas própria, caso necessite poderá contratar ajudantes; 
5.2.O Contratado ficará obrigado a refazer as suas expensas os serviços que 
vierem a ser recusados em virtude de desconformidade com as cláusulas deste 
contrato, sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação. 
5.3.Independentemente da aceitação, o contratado garantirá a qualidade dos 
serviços ora contratado. 
5.5.O Contratado sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do 
fiscal do contrato, fornecendo os esclarecimentos solicitados e atendendo as 
reclamações formuladas.   
 
6.0 - CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
O Contratado receberá pela prestação dos serviços de mão de obra, o valor global 
de R$ 8.200,00 (Oito Mil e Duzentos Reais), após atesto do servidor designado 
para fiscalização. 
 
6.1.O pagamento devido ao contratado será efetuado através de ordem bancária 
ou cheque, até o término do prazo de execução dos serviços, desde que não haja 
pendência a ser regularizada pelo contratado, podendo ser parcelado. 
 
7.0 - CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.  
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As despesas com a execução dos serviços, objeto do presente contrato, correrão 
por conta da dotação orçamentária: 
 
Unidade Orçamentária 01.01.00 Câmara de Vereadores 
Projeto Atividade 2.003 Manutenção dos Serviços da Câmara 
Elemento de Despesa 3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
 
8.0 - CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES  
Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% 
(meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de 
atraso injustificado na prestação dos serviços contratados, até o limite de 10% 
(dez por cento) do valor empenhado. 
 
8.1.Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 
descumprimento das condições avençadas, o contratado ficará sujeito às 
seguintes penalidades do art. 87 da Lei 8.666/93: 
I – advertência; 
II – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Câmara, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
III – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara Municipal 
de Canápolis, enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação.  
 
8.2.As sanções previstas nos incisos II e III acima poderão também ser aplicadas 
ao licitante ou contratado que, em razão de contratos regidos pela Lei 8.666/93, 
tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tenham praticado atos ilícitos visando 
a frustrar os objetivos de licitação ou dispensa, demonstrem não possuir 
idoneidade para contratar com a Câmara Municipal de Canápolis, em virtude dos 
atos ilícitos praticados. 
 
8.3.As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que 
formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em 
que for oficiada a pretensão da Câmara no sentido da aplicação da pena.   
 
8.4.As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento 
eventualmente devido pela Câmara ou na impossibilidade de ser feito o desconto, 
recolhido pelo contratado em conta corrente devidamente credenciada pelo 
município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação, ou quando 
for o caso, cobrado judicialmente. 
 
9.0 - CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO CONTRATUAL. 
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O presente Contrato poderá ser rescindido independente de notificação judicial ou 
extrajudicial, caso ocorra qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei 
8.666/93. 
 
9.1.No caso de rescisão contratual esta será formalizada nos autos do processo, 
assegurado o direito à prévia e ampla defesa, devendo a parte que dê causa 
notificar com antecedência na forma da lei.  
 
10.0 - CLÁUSULA DÉCIMA: DA PUBLICAÇÃO  
No prazo legal, a Contratante fará a publicação do resumo deste Contrato na 
imprensa oficial. 
 
11.0 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO  
 
Fica eleito o Fórum da Comarca de Santana-Ba, para dirimir questões oriundas 
deste Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratante e 
contratado, na presença de duas testemunhas. 
                                                                   

 Canápolis-BA, 21 de julho de 2021.     
    
 

_________________________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS 

Contratante 
NOEL DE SOUZA QUEIROZ 

Presidente 
 
 

_______________________________________ 
ELIVALDO AMORIM DA SILVA 

Contratado 
 
Testemunhas: 
1. .......................................................... 
CPF: 
2. .......................................................... 
CPF: 
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