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CONTRATO Nº. 004/2019 QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTA LEOPOLDINA, ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO E O SILVANO 

BULLERJAHN 08275937752, NA 

QUALIDADE DE CONTRATANTE E 

CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, 

PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS 

QUE O INTEGRAM. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA/ES, Pessoa Jurídica de Direito 

Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.521.342/0001-76, com sede na Avenida Presidente 

Vargas, s/n, Centro – Santa Leopoldina/ES, CEP: 29.640-000, neste ato representado por seu 

Exmo. Presidente, Sr. SERGIO ANGELI LAGO, brasileiro, casado, inscrito no CPF (MF) sob 

o n° 087.157.067-02, adiante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a EMPRESA 

SILVANO BULLERJAHN 08275937752, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o Nº 15.094.453/0001-00, com sede na comunidade de Caramuru, Santa 

Leopoldina, CEP: 29.640-000, tendo como seu representante legal o Sr. SILVANO 

BULLERJAHN, inscrito (a) no CPF (MF) sob o Nº 082.759.377-52 e portador (a) da Cédula de 

Identidade RG nº. 1.489.706, residente e domiciliado na comunidade de Caramuru – zona rural, 

s/nº, Santa Leopoldina/ES, CEP: 29.640-000, celebram o presente contrato de Prestação de 

Serviços, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a reger-se de acordo com as 

cláusulas adiante avençadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

  

1.1 - O presente contrato tem como OBJETO, a prestação de serviços para ornamentação do local 

onde será a Sessão Solene de entrega de Títulos de Cidadão Leopoldinense e de Honra ao Mérito, 
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tendo em vista a comemoração do 132º aniversário de emancipação política de Santa Leopoldina, 

no dia 25 de abril de 2019. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME/CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

2.1 – A execução do contrato será realizada da seguinte forma: 

 

Item Especificação Quant. 

01 
Fechamento da parede em tecido (medidas – 2,80 de altura x 15 metros de 

largura); 
01 

02 
Fechamento da parede em tecido (medidas – 2,80 de altura x 9,10 metros de 

largura); 
02 

03 
Fechamento da parede em tecido (medidas – 2,80 de altura x 9,10 metros de 

largura); 
02 

04 
Fechamento da parede em tecido (medidas – 2,80 de altura x 4,80 metros de 

largura); 
02 

05 
Montagem de mesa com toalhas para as autoridades, com 4 (quatro) portas 

lisas (compensado) - (aproximadamente 15 pessoas); 
01 

06 Tapete central (medidas – 1 metro de largura x 20 metros de comprimento); 01 

07 
Tapete localizado na frente da mesa das autoridades (medidas 1 metro de 

largura x 7 metros de comprimentos); 
01 

08 
Montagem de mesa lateral com toalhas para os vereadores, com porta lisa 

(compensado) - (8 pessoas); 
02 

09 Arranjo para decoração com base; 02 

10 Arranjo central localizado na frente da mesa das autoridades; 01 

11 Arranjo central localizado na frente da mesa dos vereadores; 01 

12 Arranjo para o púlpito; 01 
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13 
Recepção de entrada com um aparador e arranjo para o livro de assinaturas 

de presenças; 
01 

14 Cadeira branca de plástico sem braço para o plenário; 160 

15 Capa para cadeira branca sem braço para o plenário; 160 

16 
Montagem de mesa com toalhas para o evento, com 1 (uma) porta lisa 

(compensado); 
02 

17 
Montagem de mesa com toalha para a disposição dos itens destinados à 

alimentação dos convidados para o evento, com tampão; 
02 

18 Mesa branca de plástico com toalhas; 24 

19 Porta lisa (compensado). 09 

 

2.1.1 – Os serviços consistirão na realização ornamentação no auditório da UAB, sito na Rua 

Carlos Alberto do Nascimento, s/nº, Centro, Santa Leopoldina, para a realização da Solene de 

entrega de Títulos de Cidadão Leopoldinense no dia 25 abril de 2019 às 19h; 

 

2.1.2 – Deverá ser servido pela CONTRATADA, conforme item 2.1; 

 

2.1.3 - A CONTRATADA deverá está com todos os ambientes ornamentados até às 15h00min do 

dia 25 de abril de 2019.  

 

2.1.4 – Deverá ser prestado o serviço pela CONTRATADA, conforme item 2.1; 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DOS SERVIÇOS E REAJUSTAMENTO 

 

3.1 – O valor global do contrato será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo 

autorizado seu pagamento após ser devidamente atestado recebimento do objeto do presente 

contrato pelo funcionário competente.  
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CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

4.1 - A Contratante pagará ao Contratado, até 05 (cinco) dias, após a apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente, vedado à 

antecipação, observado as disposições da Lei nº 4.320/64. 

 

4.2 - Ocorrendo erros na Nota Fiscal/Fatura, estas serão devolvidas à Contratada para correção, 

ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da 

nova Nota Fiscal/Fatura. 

 

4.3 - Os pagamentos poderão ser sustados pela Câmara Municipal nos seguintes casos:                                                                                                                                                                     

 

a- não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar o 

Contratante. 

 

b- inadimplência de obrigações da Contratada para com a Câmara Municipal, por conta do 

estabelecido no Contrato; 

 

c- erros ou vícios nas Notas Fiscais/Faturas.  

 

4.4- Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar qualquer pendência de liquidação, ou 

obrigação que lhe for imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 

correção. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

5.1 - O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias com início em 15 de abril de 2019 e 

término em 14 de maio de 2019. 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES. 

 

6.1 - Compete ao Contratante. 

 

I - Notificar à Contratada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função 

da prestação dos serviços contratados.  

 

II - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma estabelecida na Cláusula Quarta deste 

Contrato.                                          

                   

III - Pagar a CONTRATADA o preço estabelecido neste instrumento. 

 

IV- Designar servidor para acompanhar e fiscalizar o contrato. 

                          

V - Efetuar o pagamento a CONTRATADA, em conformidade com as condições estabelecidas na 

Clausula Quarta deste instrumento. 

 

6.2 - Compete à Contratada: 

 

I – Utilizar-se de todos os meios, formas e equipamentos necessários a fiel execução do objeto 

deste contrato; 

 

II - Executar o objeto deste Contrato, nos prazos estabelecidos nos termos aqui ajustados. 

     

III - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste instrumento, especialmente o FGTS e INSS, como estabelece o art. 71 da Lei nº 

8.666/93. 
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IV - Entregar a nota fiscal com a descrição completa dos serviços realizados, bem como, os 

comprovantes de quitação.  

              

V - Utilizar, na execução do objeto contratado, pessoal que atenda aos requisitos de qualificação 

necessária ao exercício das atividades que lhe for confiada; 

 

VI - Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência à 

CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão. 

 

VII - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 

prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à 

CONTRATANTE, ou a terceiros. 

 

VIII - Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros não 

mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência 

direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade. 

 

IX - Responsabilizar-se tecnicamente pela execução do objeto deste contrato na forma da 

legislação em vigor.  

 

X - Sujeitar-se a fiscalização do CONTRATANTE ou de seus prepostos, dispondo esta de amplos 

poderes para atuar no sentido de fazer cumprir rigorosamente tudo o que se fizer necessário ao fiel 

cumprimento deste contrato, inclusive impugnar no todo ou em parte, caso não atenda as 

exigências deste Contrato. 

 

XI - No caso de sobrevir defeitos de qualquer natureza, nos equipamentos da CONTRATADA, 

que impossibilite o referido serviço, a CONTRATADA deverá providenciar a imediata 

substituição de forma equivalente, sob pena de sofrer prejuízos no pagamento. 
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CLÁUSULA SETIMA - DA PUBLICAÇÃO.    

      

7.1 - Caberá à Câmara Municipal de Santa Leopoldina a publicação do extrato deste contrato e 

aditivos, na forma estabelecida no Art. 61 da Lei nº. 8666/93. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO. 

 

8.1 - O não cumprimento de qualquer das cláusulas e condições previstas no presente instrumento, 

implica na imediata rescisão unilateral pelo CONTRATANTE. Ademais, o pacto poderá ser 

rescindido por acordo entre as partes e, ainda, nas hipóteses de força maior ou caso fortuito.  

 

8.2 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências 

contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste 

instrumento. 

 

8.3 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 

 

I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos, ou prazos; 

 

II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

 

III - A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade, da 

conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 

 

IV - O atraso injustificado no início do serviço; 

 

VI - A sub-contratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação. 
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VII – O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

 

VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

IX - A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

 

X - A dissolução da sociedade; 

 

XI - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 

CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 

 

XII - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 

contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

 

XIII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato; 

 

XIV - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes da execução dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão 

do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;      

 

XV - A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor 

inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
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8.4. A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de 

justificativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

8.5. - A rescisão do contrato poderá ser: 

I - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 

incisos I à XIII do item 8.2; 

 

II - Amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo, desde que haja 

conveniência para a administração. 

 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

 

8.6 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita da 

Presidente da Câmara Municipal de Santa Leopoldina. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS 

 

9.1 – A falta ou paralisação indevida da realização do serviço na forma avençada, implicará a 

Contratada o pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o valor global previsto. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

10.1 – Os recursos destinados a cobrir a presente despesa advirão da seguinte Dotação 

Orçamentária, vigente no orçamento do CONTRATANTE, a saber: 33.90.39.00000 – Outros 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

 



 
 
 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Costa Pereira, nº 76, Centro, CEP: 29640-000 - Santa Leopoldina/ES – CNPJ: 28.521.342/0001-76 

Tel.: (27) 3266-1283 / (27) 3266-1064 – E-mail: camara@santaleopoldina.es.leg.br 

 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

O Presente CONTRATO é celebrado com Dispensa de Licitação de acordo com as disposições do 

inciso II do art. 24 da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO. 

 

12.1- Fica eleito o foro da Comarca de Santa Leopoldina / ES, para dirimir dúvidas ou contestação 

oriundas direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja.  

 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma juntamente com 02 (duas) testemunhas igualmente signatárias.                                     

 

Santa Leopoldina/ES, 15 de abril de 2019. 

 

 

_____________________________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA – ES 

SERGIO ANGELI LAGO 

CONTRATANTE 

 

 

______________________________________________ 

SILVANO BULLERJAHN 08275937752 

SILVANO BULLERJAHN 

CONTRATADA 

 


