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CONTRATO CMJN Nº 001/2018 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA E A 
EMPRESA GUALIMP ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA - EPP, NA QUALIDADE 
DE CONTRATANTE E CONTRATADA, 
RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO 
NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM. 

 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, inscrita no CNPJ sob nº 31.776.719/0001-
42, com sede na Praça Nossa Senhora do Líbano, nº 30, 2º andar, Centro, João Neiva, 
Espírito Santo, CEP: 29680-000, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representada legalmente pelo Presidente do Poder Legislativo Municipal, Sr. 
WALDEMAR JOSÉ DE BARROS, brasileiro, casado, Vereador, portador do CPF nº 
788.824.947-72 e da Carteira de Identidade nº 1.449.205-SSP-ES, residente e 
domiciliado na Rua Cerejeiras, nº 01, Bairro Floresta, Município de João Neiva-ES, e 
de outro lado a empresa GUALIMP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ sob nº 39.315.221/0001-94, estabelecida na Rua Manoel Alves 
Siqueira, nº 41, Bairro Bela Vista, Município de Guaçuí-ES, CEP: 29.560-000, 
representada legalmente pelo Sr. Antônio José Gonçalves de Siqueira, portador do 
CPF nº 003.741.367-85, doravante denominada CONTRATADA, celebram este 
contrato de prestação de serviços de levantamento de bens patrimoniais móveis e 
imóveis da Câmara Municipal de João Neiva, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações, e do Pregão Presencial nº 001/2018, oriundo 
do Processo Administrativo nº 046/2017, que passa a fazer parte integrante deste 
Contrato independente de transcrição, juntamente com a Proposta Comercial 
apresentada pela CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as 
condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste Contrato, o qual será 
regido pelas Cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços profissionais de 
levantamento patrimonial; catalogação; etiquetamento com o fornecimento de 
etiquetas; elaboração de registro fotográfico; elaboração de relatórios, inclusive dos 
inservíveis, de todos os bens móveis, imóveis e demais itens pertencentes à Câmara 
Municipal de João Neiva, devidamente acrescidos de suas respectivas depreciações e 
avaliações atualizadas, bem como suporte na organização e adequação na legislação 
vigente, conforme detalhamento e condições gerais contidas no Edital nº 001/2018 e 
Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1 – Fica estabelecida a forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por 
preço global, nos termos do art. 10, II, alínea b da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
3.1 – O valor total deste Contrato é de R$ 3.915,00 (três mil novecentos e quinze reais), 
sendo que o objeto será fornecido em uma só parcela, conforme abaixo descrito: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
LOCAL DE 

ATENDIMENTO 
QUATIDADE 

DE BENS 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

01 

Serviços e produtos de gestão 
patrimonial, compreendendo os 
serviços de avaliação de bens móveis 
e imóveis, inventário de bens 
patrimoniais, identificação / 
etiquetagem, dentre outros serviços 
correlatos, necessários à plena 
organização do patrimônio de bens da 
Câmara Municipal de João Neiva - 
CMJN, respeitadas as especificações 
constantes no Edital nº 001/2018 e 
Termo de Referência.  

CAMARA 435 R$ 9,00 

VALOR TOTAL (R$) R$ 3.915,00 

3.2 – Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis. 

3.3 – Nos preços contratados estão inclusos todos os custos diretos e indiretos 
inerentes ao fornecimento do objeto, tais como despesas com pessoal, inclusive 
despesas com translado e estadia, despesas administrativas, salários, contribuições e 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, 
alimentação, uniformes, EPI’s, seguros, impostos e quaisquer outros tributos de 
natureza fiscal, parafiscal, nacional ou internacional, observadas as condições 
estabelecidas neste Contrato e seus Anexos. 

3.4 – Nos casos de impedimento da prestação dos serviços nos termos ora pactuados, 
a CONTRATADA não fará jus a qualquer recebimento. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E SUSTAÇÃO 

4.1 – O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis após o fornecimento 
do objeto e consequente apresentação das notas fiscais/faturas, devidamente 
atestadas pelo setor requisitante e/ou pelo responsável pela fiscalização do Contrato. 

4.2 – No texto da nota fiscal/fatura deverão constar, obrigatoriamente, o objeto da 
licitação, o nº da autorização de fornecimento/ordem de serviço, e os valores unitários 
e totais. 

4.3 – Ocorrendo erros na apresentação das notas fiscais/faturas, as mesmas serão 
devolvidas à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para 
pagamento será contado a partir da data da apresentação das novas notas 
fiscais/faturas. 

4.4 – Os pagamentos serão efetuados mediante fornecimento, à Câmara Municipal 
de João Neiva, dos seguintes documentos: 

a) nota fiscal/fatura; 
b) regularidade fiscal (inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 

CNPJ); 
c) certidão conjunta de regularidade junto à fazenda pública federal (quitação de 

tributos e contribuições federais e previdenciárias, e quanto à dívida ativa da União; 
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d) certidão de regularidade junto à fazenda pública estadual do domicílio do 

licitante; 
e) certidão de regularidade junto à fazenda pública municipal do domicílio do 

licitante; 
f) certidão de regularidade junto ao FGTS; 
g) certidão negativa de débitos trabalhistas – Lei nº 12.440/2011; 
h) cópias dos arquivos fornecidos nos meios magnéticos originais do produto 

contratado, para fins de segurança (backup); 
i) relatório mensal de visita obrigatória. 

 
4.5 – Estes documentos, depois de conferidos e visados, serão encaminhados para 
processamento e pagamento após a respectiva apresentação, desde que atestada a 
sua execução. 

4.6 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) 
será(ão) devolvido(s) à empresa contratada para correção, ficando estabelecido que o 
prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo 
documento, devidamente corrigido. 

4.7 – O pagamento será efetuado pela Câmara Municipal após a liquidação da 
despesa, no valor correspondente ao serviço prestado, através de boleto bancário 
e/ou depósito bancário em conta corrente, sendo que a empresa deverá indicar o 
banco, a agência bancária e o número da conta corrente para o referido pagamento. 

4.8 – A Câmara Municipal poderá deduzir do pagamento importâncias que a 
qualquer título lhe forem devidas pela empresa contratada, em decorrência de 
descumprimento de suas obrigações. 

4.9 – Os pagamentos poderão ser sustados pelo CONTRATANTE nos seguintes 
casos: 
4.9.1 – inadimplência de obrigações assumidas pela CONTRATADA com o 
CONTRATANTE, por conta do estabelecido neste Contrato e seu Anexo; 
4.9.2 – erros ou vícios nas notas fiscais/faturas; 
4.9.3 – execução do objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste 
Contrato e seu Anexo. 

4.10 – Com vistas a agilizar o pagamento, necessário se faz que as notas fiscais 
tragam consignadas o nº do processo que originou a aquisição – Processo 
Administrativo nº 046/2017, o nº deste Contrato, o nº da  ordem de serviço e os dados 
bancários, com indicação do banco, agência e conta corrente. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
5.1 – O prazo de vigência do presente contrato será de 120 (cento e vinte) dias, e terá 
inicio no dia posterior à data da publicação do respectivo instrumento no Diário Oficial 
dos Municípios - AMUNES, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 
8.666/1993, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento do objeto. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE FORNECIMENTO 
6.1 – O fornecimento do objeto deste Contrato ocorrerá de acordo com o cronograma, 
especificações, quantitativos e demais critérios constantes no Anexo I deste Contrato, e 
iniciar-se-á imediatamente, a contar da data de recebimento da ordem de serviço. 
 
6.2 – O prazo a que se refere o item anterior admite prorrogação, a critério do 
CONTRATANTE, desde que devidamente justificado em face dos seguintes motivos: 
a) superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, 
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que altere fundamentalmente as condições de fornecimento do objeto; 
b) aumento das quantidades inicialmente previstas, nos limites permitidos na Cláusula 
Décima Primeira deste Contrato; 
c) impedimento do fornecimento do objeto por fato ou ato de terceiros, reconhecido 
pelo CONTRATANTE em documentos contemporâneos à sua ocorrência; 
d) omissão ou atraso de providências a cargo do CONTRATANTE, sem prejuízo das 
sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1 - Esta despesa correrá à conta dos recursos específicos consignados no orçamento 
da Câmara Municipal de João Neiva, constantes na seguinte dotação: 
7.1.1 – Projeto/Atividade: 2001 (Manutenção das Atividades da Câmara), Elemento de 
Despesa: 33903900000 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), Fonte de 
Recurso: 10000000 (Recursos Ordinários), Exercício 2018. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 
8.1 – Além dos casos comuns, implícitos ou expressos neste Contrato e nas leis 
aplicáveis à espécie, a CONTRATADA obrigar-se-á a: 
8.1.1 – fornecer o objeto obedecendo às condições gerais e específicas estabelecidas 
neste Contrato e seu Anexo, e às instruções fornecidas pelo CONTRATANTE, bem 
como à legislação em vigor; 
8.1.2 – arcar com todos os custos inerentes ao fornecimento do objeto deste Contrato; 
8.1.3 – facultar ao CONTRATANTE, a qualquer tempo, a realização de inspeções e 
diligências, objetivando o acompanhamento e avaliação técnica do fornecimento do 
objeto contratado; 
8.1.4 – notificar o CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de quaisquer 
irregularidades que venham ocorrer em função do fornecimento do objeto; 
8.1.5 – não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato; 
8.1.6 – dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste Contrato e 
seu Anexo; 
8.1.7 – manter os preços ajustados e firmados em sua proposta comercial; 
8.1.8 – executar o objeto em conformidade com as especificações constantes nas 
descrições indicadas no Anexo I deste Contrato; 
8.1.9 – utilizar durante a execução do objeto, pessoal que atenda, dentre outros, aos 
seguintes requisitos: 
a) sejam qualificados para o exercício das atividades que lhe forem atribuídas; 
b) sigam bons princípios de urbanidade; 
8.1.10 – reparar, corrigir, substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 
deste Contrato, em que se verificarem vícios resultantes da má execução do contrato 
firmado sem quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE; 
8.1.11 – manter todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, durante a vigência deste Contrato, até 
o pagamento do objeto contratado;  
8.1.12 – responsabilizar-se por quaisquer danos/prejuízos pessoais e/ou materiais 
causados a terceiros ou ao CONTRATANTE, decorrentes de ação ou omissão, culposa 
ou dolosa, praticada por seus empregados e prepostos, salvo danos/prejuízos 
resultantes de caso fortuito ou de força maior; 
8.1.13 – comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de quaisquer 
alterações ocorridas ou que venham a ocorrer; 
8.1.14 – iniciar, após o recebimento da autorização de fornecimento e/ou ordem de 
serviço, a execução dos serviços contratados, informando em tempo hábil qualquer 
motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir as atividades conforme o 
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estabelecido; 
8.1.15 – durante a execução dos serviços, os empregados da Contratada deverão 
observar as normas internas da Contratante; 
8.1.16 – substituir o empregado que se mostrar inconveniente durante a execução 
dos serviços nas dependências da Contratante; 
8.1.17 – reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e 
exclusivamente por sua conta e risco, no total ou em parte, os serviços executados 
com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pela 
Câmara Municipal, decorrente de culpa da Contratada, inclusive por emprego de mão-
de-obra desqualificada, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, 
salvo nos casos devidamente justificados e aceitos pela Contratante; 
8.1.18 – os empregados e prepostos da Contratada não terão qualquer vínculo 
empregatício com a Contratante; 
8.1.19 – correrão por conta exclusiva da Contratada todas as obrigações decorrentes 
da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, médico-hospitalar e outras, 
a qual se obriga a saldar na época devida, descabendo, por consequência, a 
imputação de encargos trabalhistas à Contratante; 
8.1.20 – se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a Contratada 
adotará as providências necessárias no sentido de preservar a Contratante e de 
mantê-la a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou representações de 
qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver condenação, reembolsará a 
Contratante das importâncias que esta tenha sido obrigada a pagar, dentro do prazo 
improrrogável de dez dias a contar da data do efetivo pagamento; 
8.1.21 – responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na 
legislação de proteção à propriedade intelectual, direitos de propriedades, 
relacionados com os serviços objeto deste Contrato; 
8.1.22 – cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais 
pertinentes, e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a 
que houver dado causa; 
8.1.23 – utilizar profissionais qualificados, mantendo desta forma a capacidade de 
atendimento do objeto pactuado, admitida sua substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela 
Contratante; 
8.1.24 – manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com 
poderes de representante ou preposto para tratar com a Contratante; 
8.1.25 – prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, 
cujas reclamações se obriga prontamente a atender; 
8.1.26 – manter durante a vigência do contrato e suas possíveis prorrogações as 
mesmas condições de habilitação para contratar com a Administração Pública 
exigidas na licitação, apresentando sempre que exigido os comprovantes de 
regularidade fiscal; 
8.1.27 – não ceder, transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do 
contrato; 
8.1.28  – responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, 
custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus 
empregados e/ou prepostos, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidade 
decorrente de ações judiciais que lhe venham ser atribuídas por força da lei, 
relacionadas com o cumprimento do presente contrato. 
 
8.2 – A CONTRATANTE obrigar-se-á a: 
8.2.1 – notificar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham 
ocorrer em função do fornecimento do objeto, fixando-lhe prazo para correção de tais 
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irregularidades; 
8.2.2 – atestar as notas fiscais/faturas referentes ao objeto efetivamente fornecido em 
conformidade com as condições estabelecidas neste Contrato e seu Anexo; 
8.2.3 – efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, em conformidade com as 
condições estabelecidas neste Contrato e seu Anexo; 
8.2.4 – exercer permanente fiscalização no fornecimento do objeto, registrar 
ocorrências e determinar as medidas necessárias à regularização das falhas 
observadas, se for o caso; 
8.2.5 – proporcionar condições para a perfeita execução do objeto deste Contrato; 
8.2.6 – acompanhar os serviços prestados, conferindo-os com as especificações desta 
contratação, recusando-os na hipótese de desconformidade com o pretendido; 
8.2.7 - prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada, 
relacionados com o objeto pactuado. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1 – À CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes sanções, além da 
responsabilização por perdas e danos: 
9.1.1 – multas, nos seguintes casos e percentuais: 
a) por atraso injustificado no fornecimento do objeto até 30 (trinta) dias consecutivos 
contados do término dos prazos fixados neste Contrato ou na ordem de serviço: 0,3% 
(três décimos por cento) ao dia sobre o valor global contratado e, a critério do 
CONTRATANTE, rescisão deste Contrato e cancelamento da ordem de serviço; 
b) por atraso injustificado no fornecimento do objeto superior a 30 (trinta) dias 
consecutivos contados do término dos prazos fixados neste Contrato ou na ordem de 
serviço: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado e, a critério do 
CONTRATANTE, rescisão deste Contrato e cancelamento da ordem de serviço; 
c) por recusa injustificada do adjudicatário em assinar este Contrato ou receber a 
ordem de serviço, dentro de 5 (cinco) dias úteis contados da data de seu envio ou 
convocação para assinatura deste Contrato ou recebimento da ordem de serviço: 15% 
(quinze por cento) sobre o valor global da proposta ou valor global contratado e, a 
critério do CONTRATANTE, rescisão deste Contrato e cancelamento da ordem de 
serviço; 
d) por inexecução total ou parcial injustificada deste Contrato ou da ordem de serviço: 
20% (vinte por cento) sobre o valor global contratado e, a critério do CONTRATANTE, 
rescisão deste Contrato e cancelamento da ordem de serviço. 
9.1.2 – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração: 
a) por atraso injustificado no fornecimento do objeto superior a 30 (trinta) dias 
consecutivos contados do término dos prazos fixados neste Contrato ou na ordem de 
serviço: até 1 (um) ano e, a critério do CONTRATANTE, rescisão deste Contrato e 
cancelamento da ordem de serviço; 
b) por recusa injustificada do adjudicatário em assinar este Contrato ou receber a 
ordem de serviço, dentro de 5 (cinco) dias úteis contados da data de seu envio ou 
convocação para assinatura deste Contrato ou recebimento da ordem de serviço: até 3 
(três) anos e, a critério do CONTRATANTE, rescisão deste Contrato e cancelamento 
da ordem de serviço; 
c) por inexecução total ou parcial injustificada deste Contrato ou da ordem de serviço: 
até 04 (quatro) anos e, a critério do CONTRATANTE, rescisão deste Contrato e 
cancelamento da ordem de serviço; 
d) por apresentar documento falso, fraudado ou adulterado: até 5 (cinco) anos. 

9.2 – As multas previstas no subitem 9.1.1 serão descontadas, de imediato, do 
pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso. 
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9.3 – Antes de liquidada ou relevada qualquer multa, nenhum pagamento será feito à 
CONTRATADA. 

9.4 – A sanção prevista no subitem 9.1.1 poderá ser aplicada juntamente com a do 
subitem 9.1.2, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

9.5 – A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração será declarada 
em função da natureza e gravidade da falta cometida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
10.1 – Este Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, independentemente 
de notificação ou interpelação judicial, atendido o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 
8.666/1993. 

10.2 – A CONTRATANTE poderá ainda, sem caráter de penalidade, declarar 
rescindido este Contrato por conveniência administrativa fundamentada, caso em que a 
CONTRATADA terá direito a receber os valores correspondentes do objeto executado 
e aprovado pelo setor requisitante. 

10.3 – Caso as multas previstas no subitem 9.1.1 deste Contrato atinjam o percentual 
de 10% (dez por cento) do valor global contratado, a CONTRATANTE poderá promover 
a rescisão parcial ou total deste Contrato, sem que isso represente quaisquer 
penalidades. 

10.4 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as prevista em lei, bem como a aplicação das multas e 
penalidades previstas neste instrumento. Constitui motivos para rescisão deste 
contrato: 
a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos; 
b) a lentidão no seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do fornecimento dos prazos estipulados; 
c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à 
CONTRATANTE; 
d) a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contrato com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, sem a devida autorização da CONTRATANTE; 
e) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 
f) o cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do inciso I do 
art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
g) a decretação de falência, recuperação judicial ou instauração de insolvência civil; 
h) a dissolução de sociedade; 
i) a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a 
juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 
j) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e 
determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada 
a CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

k) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato. 

10.5 – A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do Contrato, deverá 
ser precedida de justificativa fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 
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10.6 – Em nenhuma hipótese a Câmara Municipal de João Neiva pagará indenização 
à CONTRATADA por encargos resultantes da legislação trabalhista, previdenciária, 
fiscal e comercial, bem como aqueles resultantes de atos ilícitos praticados pela 
CONTRATADA e seus prepostos a terceiros, e nem estará sujeita às indenizações 
provenientes de atos ou fatos que venham a ocorrer em desacordo com as normas de 
segurança do trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

11.1 – A CONTRATADA obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial deste Contrato, nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993. 

11.2 – As supressões e/ou acréscimos não poderão exceder os limites mencionados no 
item 11.1, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, com 
fulcro no art. 65, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

11.3 – As supressões e/ou acréscimos referenciados serão considerados formalizados 
mediante assinatura de termo de aditamento contratual e recebimento da autorização 
de fornecimento e/ou ordem de serviço complementar, a ser emitida pela Câmara 
Municipal de João Neiva. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
12.1 – O fornecimento do objeto deste Contrato será fiscalizado pela Comissão 
Permanente de Avaliação dos Bens Patrimoniais, designada através da Portaria CMJN 
nº 051/2014, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a qual deverá atestar as notas 
fiscais/faturas, efetuar análise e aceite de orçamentos que se fizerem necessários, 
proceder ao recebimento e análise de relatórios e demais atividades afins ligadas à 
execução deste Contrato. 

12.2 – Os responsáveis pela fiscalização deste Contrato deverão anotar em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com sua execução, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou falhas observadas. As decisões e providências 
que ultrapassarem o limite de competência da fiscalização deverão ser submetidas à 
consideração de seus superiores para a adoção de medidas cabíveis. 

12.3 – Os responsáveis pela fiscalização não terão quaisquer poderes para eximir a 
CONTRATADA de quaisquer obrigações previstas neste Contrato. 

12.4 – A fiscalização terá que atestar o fornecimento do objeto, observando a Cláusula 
Quarta deste Contrato, sem o que não serão permitidos quaisquer pagamentos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
13.1 – Os casos omissos nesse Contrato serão resolvidos aplicando-se a Lei nº 
8.666/93 consolidada e demais legislações aplicáveis à espécie, no que couberem. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 
14.1 – É vedada a sub-contratação total ou parcial, do objeto do presente Contrato, 
bem como sua cessão ou transferência, total ou parcial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS 
15.1 - Consoante o art. 45 da Lei nº 9.784/1999, a Administração Pública poderá, sem 
a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento em caso de risco iminente, como forma 
de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 
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CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
16.1. O presente instrumento será publicado, em resumo, na imprensa oficial, Diário 
Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 – As comunicações relativas a este Contrato serão consideradas como 
regularmente feitas, se entregues no endereço constante do preâmbulo ou enviadas 
por e-mail. 

17.2 – As comunicações feitas por email deverão ser realizadas em remessas do 
original, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, para o endereço constante do preâmbulo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
18.1 – Fica eleito o foro da Comarca de João Neiva, Estado do Espírito Santo, para 
dirimir as dúvidas oriundas da execução do presente Contrato, e que não possam ser 
resolvidas por meios administrativos, renunciando-se expressamente a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem assim ajustados e pactuados, firmam o presente Contrato em 3 (três) 
vias de  igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para 
que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

 
 

João Neiva/ES, 15 de fevereiro de 2018. 
 
 

 
WALDEMAR JOSÉ DE BARROS  

Presidente – Câmara Municipal de João Neiva 
CPF nº 788.824.947-72 

 
 
 

GUALIMP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 

Representante empresa: Antônio José Gonçalves de Siqueira 
CPF nº 003.741.367-85 

 
 
 
Visto Jurídico: 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 

 
1    
CPF: 
 
2   
CPF: 


