
             

 

 

 

              ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE - MT. 

             <<BERÇO DO ESTADO>> 

                GESTÃO 2013/2016 

 

 

 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PRODUTOS Nº.7/2013  

 

          MODALIDADE: COMPRA DIRETA 

 

Contrato que entre si celebram a Câmara Municipal de Vila Bela da 

Santíssima Trindade e a empresa JOSÉ MARIA BATISTA-MEI, para 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESENVOLVEDORA DE EMPREITA 

GLOBAL PARA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS NA CÂMARA 

MUNICÍPAL, BEM COMO DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO. 

 
Ao Segundo (2º) dia do mês de Julho (2) ano de Dois mil e treze 
(2013), na sede da CÂMARA MUNICIPAL DE VILA BELA DA 
SANTISSIMA TRINDADE, foi celebrado o presente Termo de 
Contrato de Compra Direta, tendo de um lado a CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 
inscrita no CNPJ sob o nº 15.023.294/0001-44, sito à Rua Lino 
Bispo de Oliveira, s/nº - Bairro: Centro, nesta cidade, neste ato 
representada pelo senhor ANTONIO COELHO FILHO, brasileiro, 
residente neste município, portador da cédula de identidade RG 
09011110 SSPJ/MT e CPF nº 570.342.061-04, Presidente e 
doravante denominada CONTRATANTE, e do outro a empresa 
JOSÉ MARIA BATISTA - MEI, inscrita no CNPJ nº 

15.069.375/0001-85, sito à Av. Paulo Plas da Fonseca ,nº 608, 
Jd. Aeroporto, representada neste ato pelo seu sócio-proprietário 
Sr. JOSÉ MARIA BATISTA, brasileiro, Casado, residente neste 
município, portador da Cédula de Identidade RG nº491. 977 
SSP/SP e CPF sob nº 483.445.911-04, doravante denominada 
CONTRATADA, conforme cláusulas e condições a seguir:  



01 – DA AUTORIZAÇÃO, DO AMPARO LEGAL E RECURSOS 01 

FINANCEIROS: 

 
 01.1 - O presente contrato decorrente do processo de Compra 
Direta, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, 
tendo como amparo legal a Lei nº 8.666 de 21.06.93 e alterações 
posteriores.  
01.2 - Os recursos financeiros que farão face às despesas 
decorrentes deste contrato serão provenientes das seguintes 
dotações orçamentárias:  
 
01-CÂMARA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE 
001-CÂMARA MUNICIPAL 
01.031.0001.01067.4.4.90.51.00.00 - REFORMA E/OU APLIAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DA CAMARA - OBRAS E INSTALACOES. 

 
02 DO OBJETO 
 
 02.1 - O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA POR EMPREITA GLOBAL PARA 
AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CÂMARA 
MUNICIPAL CONFORME PROJETO BÁSICO DE 
ARQUITETURA, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL 
DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSCO FINANCEIRO.  
 
Prestação de serviços para empreita global para ampliação das 
instalações prediais da Câmara Municipal de Vila Bela da 
Santíssima Trindade, conforme Projeto Arquitetônico, Planilha 
Orçamentária e Memorial Descritivo da área.  
 
03 – DO FATO GERADOR CONTRATUAL 
  
03.1 - O presente instrumento contratual foi firmado em 
observância à Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
  
04 – DO REGIME DE EXECUÇÃO  
 
04.1 – O serviço, objeto desta licitação, será prestado sob o 
regime de execução de empreitada por preço global, devendo ser 
executado na conformidade com o memorial descritivo, conforme 
cronograma apresentado, que será contado a partir da data da 
assinatura do contrato. 

 

 



05 – DO PREÇO E DO PAGAMENTO  
 
05.1 - O valor global do presente contrato é de R$ 14.100,00 
(quatorze mil e cem reais), constante da proposta homologada 
em 02/07/2013, oriundo do processo de Compra Direta.  
 
05.2 - As partes ficam obrigadas a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do presente contrato, de acordo com o 
Artigo 65, Seção III, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93.  
 
05.3 - O pagamento será efetuado até o 5º dia útil, mediante 
emissão de Planilha Orçamentária do Engenheiro responsável 
(Medição), é em seguida de Nota Fiscal a ser apresentada na 
Secretaria responsável pelo recebimento e atesto dos serviços 
bem como providenciar o pagamento.  
 
05.4 - No valor dos serviços estão contempladas todas as  
despesas, encargos, taxas, emolumentos. 
 
I – Para efeito de pagamento, a contratada deverá encaminhar a 
nota fiscal de fatura ao Fiscal do Contrato para sua conferência 
e posterior pagamento em dia pela contabilidade e tesouraria;  
II – O número do CNPJ constante na nota fiscal/fatura deverá 
ser aquele fornecido na fase de habilitação;  
III – O pagamento da prestação de serviços, será feito em favor 
da contratada, após atestado pelo setor responsável,  
acompanhado da respectiva Nota Fiscal / Fatura;  
IV – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 
devolvidas à contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) 
dias após a data se sua apresentação válida;  
V – Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção 
monetária;  
VI – Junto à Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá 
obrigatoriamente apresentar atualização da regularidade fiscal 
da empresa (Certidões), sem as quais fica impossibilitada a 

efetiva liquidação do pagamento. 
 
 
 
 



06 - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:  
 
06.1 - Os serviços deverão ser prestados de forma intermitente 
durante o prazo contratual e deverão atender todas as normas 
constantes no contrato bem como quaisquer outros documentos 
integrantes do procedimento licitatório.  
 
07 – PRAZO, EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
  
07.1 – As Obras serão Executadas em horário comercial, das 
07:00 hs às 12:00 hs e 13:00 às 18:00 hs  de segunda a sexta-
feira, exceto nos feriados e dias facultativos.  
07.2 - O local de realização dos serviços solicitados será o 
mesmo da sede da Camara Municipal de Vila Bela, Estado de 
Mato Grosso.  
07.3 – Se no ato da finalização da Obra for constatada 
irregularidade e/ou desconformidade da Obra, a CONTRATADA 
deverá fazer a correção da mesma e correção na obra conforme 
padrões e regras estabelecidas no Projeto Arquitetônico fazendo 
assim no menor tempo possível, para que seja feito o 
recebimento definitivo da empreita global, sob pena das sanções 
legais cabíveis. 
07.4 – Todo e qualquer eventual atraso na obra é necessário 
justificar expressamente junto à CONTRATANTE. 
07.5 – Caso ocorra redução ou acréscimo do serviço, objeto deste 
contrato, poderá ocorrer antecipação ou prorrogação do prazo 
contratual, dentro dos limites legais, e observando a legislação 
pertinente. 
07.6 – A fiscalização da obra será realizada por profissional 
indicado pela Câmara de Vila Bela. 
07.7 – O objeto do presente contrato será recebido e conferido 
pela Secretaria requisitante quando concluído o serviço, 
mediante Termo de Recebimento definitivo.  
 
08 – DA VIGÊNCIA  
 
08.1 - O prazo previsto para o presente contrato será de 60 
(sessenta) Dias, vigorando pelo período de 2º julho/2013 a 02 
setembro/2013.  
08.2 - O presente contrato estará automaticamente cumprido no 
caso de a CONTRATANTE atingir a totalidade do volume ou 
eventualmente do acréscimo permitido, dos produtos, antes da 
data prevista para vencimento deste instrumento.  
 
 



09 – DA MULTA  
 
09.1 - Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, 
devidamente comprovado, ficará sujeito à multa de 10% (dez por 
cento) calculada sobre o valor do Contrato, a parte que deixar de 
cumprir o estabelecido neste instrumento.  
09.2 - A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades 
caso deixe de cumprir as obrigações assumidas em contrato, o 
que não impede a Administração de rescindi-lo unilateralmente: 
 
a) Multa pelo descumprimento de cláusulas contratuais de 2,0% 
(dois por cento) sobre o valor do contrato.  

b) Multa pela inexecução parcial ou total do contrato de 10% 
(dez por cento) sobre o valor contratual.  

 
10 – DA RESCISÃO 
  
10.1 – A rescisão do presente contrato poderá ser de acordo com 
o estabelecido nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.  
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
 
11.1 – Fornecer o objeto deste certame conforme condições 
definidas no Projeto Arquitetônico.  
11.2 – O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, 
de acordo com as cláusulas avençadas.  
11.3 - A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades 
caso deixe de cumprir as obrigações assumidas em contrato, o 
que não impede a Administração de rescindi-lo unilateralmente:  
a) Multa pelo descumprimento de cláusulas contratuais de 2,0% 
(dois por cento) sobre o valor do contrato.  

b) Multa pela inexecução parcial ou total do contrato de 10% 
(dez por cento) sobre o valor contratual.  

c) Suspensão temporária de participação em licitações desta 
Empresa pelo prazo de até dois anos. 
11.4 – É de responsabilidade da CONTRATADA todos e 
quaisquer ônus advindo de eventuais acidentes, inclusive contra 
terceiros.  
11.5 - A CONTRATADA é a única responsável em qualquer caso 
por danos ou prejuízos que eventualmente possa sofrer ou 
causar a terceiros em decorrência da execução deste contrato, 
inclusive danos ambientais, sem qualquer responsabilidade ou 
ônus para a CONTRATANTE.  

 
 



11.6 - Fica igualmente responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciário, fiscal e comercial, resultante da execução deste 
contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos 
encargos supra mencionada não transfere à CONTRATANTE a 
responsabilidade por seus pagamentos. 

 
12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
  
12.1 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento que a 
CONTRATADA tenha direito nos seguintes casos:  
12.1.2 - Imperfeição dos serviços executados.  
12.1.3 - Obrigações em geral da CONTRATADA para com 
terceiros que possam prejudicar a CONTRATANTE.  
12.1.4 - Inadimplência da CONTRATADA no cumprimento das 
obrigações assumidas. 
12.3 - A CONTRATANTE não arcará com quaisquer outras 
despesas que não estejam previstas neste contrato.  
 
13 – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  
 
13.1 – Constituem motivo justificado para alterar o contrato as 
situações previstas na lei nº 8.666/93.  
 
14 – DA RESCISÃO  
 
14.1 – Constituem motivo para rescisão do contrato às situações 
previstas no artigo 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.  
 
15 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
15.1 - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pela 
legislação aplicável à espécie, em especial pela Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1.993, alterada pela Lei nº 8.833 de 08 de junho 
de 1.994.  
 
16 - DO FORO  
 
16.1 - As partes elegem como domicílio legal o foro da Comarca 
de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT.,  para dirimir 
quaisquer litígios decorrentes da aplicação deste Contrato, 
excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
Por estarem devidamente acordados, declaram as partes 
contratantes aceitar disposições estabelecidas nas cláusulas  
 
 



deste instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei nº 
8.666/93, bem como as demais normas complementares.  

 
Vila Bela da Ss. Trindade – MT- 02 de julho de 2013; 

 
 
 
 
CAMARA MUNICIPAL DE VILA BELA DA Ss. TRINDADE-MT  
ANTONIO COELHO FILHO 
Contratante  
 
 
 
JOSÉ MARIA MATISTA-MEI  

JOSÉ MARIA BATISTA  
Contratada 
 
 
 

ALINOR SENA RODRIGUES  
Procurador Legislativo – OAB/MT nº 11453ª   
 
 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
 
1-___________________________.  
RG:  
 
 
2-___________________________.  

RG: 
 

 

 

 

Rua Lino Bispo de Oliveira, 258 – Fone: (065) 3259-1200 – CEP: 78.245 -000 Vila Bela da Ss. Trindade-MT. 
E-mail: camaravilabela@bol.com.br 
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