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Câmara Municipal de Barra do Piraí 
Departamento de Licitação 

 

ANEXO II 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

                         Contrato de prestação de serviço, que fazem de um lado a 
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ, com sede na Praça Nilo Peçanha, 
07 – Barra do Piraí – RJ, CEP 27.123-020, inscrita no CNPJ sob o número 
31.849.524/0001-85, doravante denominada CONTRATANTE e de outro a 
empresa................................, com sede na .........., inscrita no CNPJ sob o número 
........., doravante denominada CONTRATADA, consoante o disposto das Leis 
Federais nº 8666 de 21/06/93 e nº 8883 de 08/06/94 e suas alterações e Lei nº 
123/2006 bem como pelas condições contida na Carta Convite e Termo de 
Referência e nas seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O presente contrato tem por objeto: 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, 

montagem e instalação de moveis planejados confeccionados em madeira, 

conforme especificações a serem montados e instalados nas dependências do 

Plenário da Câmara Municipal de Barra de Pirai-RJ. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATADA estará sujeita as condições deste Edital de Convite 

n.º 003/2022, que é regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações 

posteriores e pelo Código de Defesa do Consumidor. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

 

 1.1. Será obrigatório a empresa vencedora fornecer amostras dos 
materiais a serem utilizados antes da confecção, produção ou montagem: 
madeiramento, molduras, cantoneiras, dobradiças, puxadores (caso houver), 
fechaduras, trilhos de gavetas entre outros. 
 
          1.2. Fica por responsabilidade da empresa vencedora, a desmontagem e 
retirada de todo material anterior e que será substituído. 
 

          1.3. O fornecimento será executado em estrita obediência ao presente 

Contrato, devendo ser observadas integral e rigorosamente as especificações- 
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fornecidas pelo CONTRATANTE aprovado pelas autoridades competentes, assim 

como no Termo de Referência e Carta e Convite n° 003/2022. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO 

 

A CONTRATADA se obriga a executar os serviços, objeto deste Contrato, pelo 

preço certo e ajustado de R$ , ( xxxxxxxxx) assim discriminado: 

  

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO E DO FORNECIMENTO 

 

A CONTRATADA obriga-se a fornecer mão-de-obra, materiais e equipamentos 

necessários para executar os serviços ora contratados, pela Câmara Municipal de 

Barra do Piraí-RJ, nos locais determinados pelo Plano de Trabalho, Projeto, 

Cronogramas, Memorial, Mapas e demais anexos, atendendo as normas técnicas 

e legais vigentes, bem como condições e garantias técnicas atinentes e matéria 

de modo a resguardar sob qualquer aspecto, a segurança e o interesse 

da CONTRATANTE, assumindo a inteira e expressa responsabilidade pelas 

obrigações sociais e pelos encargos previdenciários fiscais e comerciais 

resultantes da execução deste contrato, observando especialmente o 

estabelecido nos projetos técnicos, nos memoriais descritivos e demais anexos. 

  

CLÁUSULA QUARTA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

 

A Câmara Municipal de Barra do Piraí-RJ se obrigará a: 
 

1. Acompanhar e fiscalizar, através do fiscal do Contrato, a execução do 
objeto do presente Contrato e comunicar à contratada as ocorrências que a 
seu critério exijam medidas corretivas. 

 

2. A fiscalização do Contrato será exercida pelo Secretário de Administração 

Geral da Câmara Municipal de Barra do Piraí-RJ. 

 

PAGAMENTO 

 

1.1. O pagamento será efetuado pela Câmara Municipal de Barra do Piraí no 

prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega dos objetos e, contado da data de 

protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos 

comprobatórios, mediante ordem bancária, emitida e creditada em conta corrente 

da empresa; 
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1.2. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição 

completa dos serviços fornecidos, além do número da conta, agência e nome do 

banco onde deverá ser feito o pagamento; 

1.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 

devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que 

motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das 

notas fiscais/faturas. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 

As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão por 

conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

4.4.90.52.00     - Equipamentos e materiais permanentes 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

 

As Notas Fiscais ou faturas deverão ser apresentadas em 01 (Uma) via, 

devidamente regularizadas nos seus aspectos formais e legais. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

 

Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas 

na forma deste contrato, quaisquer que sejam, nem implicará na aprovação 

definitiva dos serviços executados. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

 

Os pagamentos serão realizados através da Secretaria de Finanças. 

 

PARÁGRAFO QUINTO 

 

Caso se verifique erro no preenchimento das Notas Fiscais ou faturas, o 

pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido 

tomadas por parte da CONTRATADA. 
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PARÁGRAFO SEXTO 

As Notas Fiscais ou faturas deverão ser entregues na sede da CONTRATANTE, 

no endereço consignado no preâmbulo deste contrato, durante o horário de 

expediente. 

  

PARÁGRAFO SÉTIMO 

 

Caso no dia previsto no item anterior não haja expediente na CÂMARA 

MUNICIPAL, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a este. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA E ENTREGA 

 

Os serviços serão prestados em local determinado pela CONTRATANTE, tendo o 

inicio, a assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – MULTA 

 

Multa Contratual de 10%(dez por cento)  sobre o valor total do contrato, que será 

aplicada na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas 

pela CONTRATADA, sem prejuízo de outras penalidades previstas pela  Lei n° 

8.666/93 e suas alterações subsequentes e demais legislações pertinentes a 

matéria. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO 

 

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno 

direito, independentemente de notificação Judicial, nas seguintes hipóteses; 

 

        a) infringência de qualquer obrigação ajustada; 

        b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 

       c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, 

transferir, caucionar ou    transacionar qualquer direito decorrente deste contrato. 

        d) e os demais mencionados no Artigo 77 da Lei n° 8.666/93. 

        e) o descumprimento de quaisquer das condições da Cláusula Sétima deste 

instrumento. 

 

 



 

 

Praça Nilo Peçanha, 7 – Centro – CEP 27123-020 – Barra do Piraí – RJ 

 (24) 2443-9650  (24)2443-9673  camara_bp@ig.com.br 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Câmara Municipal de Barra do Piraí 
Departamento de Licitação 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 

A CONTRATADA indenizará a CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta 

vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações 

contratuais. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

 

No caso do CONTRATANTE precisar recorrer à via Judicial para rescindir o 

presente contrato, ficará a CONTRATADA sujeita à multa convencional de 10% 

(dez por cento) do valor do contrato, além das perdas e danos, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20%(vinte por cento)  do 

valor do contrato. 

  

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Ao presente contrato se aplicam às seguintes disposições gerais: 

 

            a) Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado, ainda que em 

caráter extraordinário, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE. 

            b) Rescindido o contrato em razão do inadimplemento de obrigações 

da CONTRATADA, esta ficará  impedida de participar de novos contratos de 

obras com a CONTRATANTE, além das penalidades previstas no Artigo n° 87 da 

Lei 8.666/93. 

            c) A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento 

de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de 

natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo 

solidariedade da CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os 

que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PARTES INTEGRANTES 

 

As condições estabelecidas no EDITAL CARTA CONVITE 003/2022 e na 

proposta apresentada pela empresa ora CONTRATADA, são partes integrantes 

deste instrumento, independentemente de transcrição. 
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PARÁGRAFO ÚNICO. 

 

Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 

modificações que venham a ser necessário durante a sua vigência, decorrentes 

das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como 

reajustes de preços autorizados pelo Governo Federal, prorrogação de prazos e 

normas gerais de serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - SUCESSÃO E FORO 

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus 

sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do 

mesmo a Comarca de Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro, não obstante- 

qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é 

obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber 

notificações, citação inicial e outras em direito permitidas. 

 

 

Barra do Piraí-RJ,  XXX  de xxx   de 2022.  

  

 
............................................................................................... 
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ 
THIAGO FELIPE PONCIANO SOARES, 

Presidente 

 
 
............................................................................................. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Testemunhas: 
 
 
Nome: 
CPF: 
 
Nome:  

CPF:   


