
MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇOES E CONTRATOS

coNVlTE N" m4/201gCV
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 128/201gPMA

CONTRATO ADMINISTRATIVO OO4/201 gCV

Termo de ConlÍato celebrado entre o
MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO E

a Empresa JACKSON FERNANDES CAR
NEIRO-ME.

Pelo presenle instrumento, as paÍtes, de um lado o MunicÍpio de Palmas de Monte Alto,
pessoa jurÍdica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n" 13.982.590/0001-47, com
sede à Praça da Bandeira, n". 230, Centro, MunicÍpio de Palmas de Monte Alto - BA, neste
ato representado pelo PreÍeito Municipal, Sr. MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ,
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n'. 117.756.885-34, e RG no. 0156455250 - SSP/BA,
residente de domiciliado à Praça do Bonfim. n'l6, Bairro BonÍim, Palmas de Monte AIto-
Bahia, CEP: 46.460-000, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa
JACKSON FERNANDES CARNEIRO-ME. inscrita no CNPJ sob n' 19.815.464/0001-84.
com sede à Rua 27 de Novembro, no 12 - Centro, na cidade de Matina - Bahia, neste ato
representada pelo Sr. Jackson Fernandes Carneiro, CPF sob o n'046.294.215-56 e RG
14.007.604-29 - SSP/BA, residente e domiciliado à Rua 27 de Novembro, no 12 - Centro, na
cidade de Matina - Bahia, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força da
CARTA CONVITE No 004/2019CV e sua adjudicaÇào e homologação pelo chefe do
executivo municipal, têm entre si comojustos e acordados celebraÇão do presente contrato,
mediante cláusulas e condiÇÕes seguintes:

1. DO'OAJETODOCONTRATO

1.1. ContrataÇão de empresa especializada em locaÇão de equipamentos de som, palco,
luzes, banheiros quÍmicos e tendas, para a realização dos Íestejos de setembro, em
regime de empreitada por preço global, conforme Anexo l, do Memorial das
CondiÇÕes Gerais de Participaçâo, da Carta Convite No 004/201gCV.

2. DOS DOCUIIETTTOS IiITEGRAiITES

2.1 . PaÍa todos os efeitos legais e melhor caÍacterizaçào do fornecimento. bem assim
para deíinir procedimentos e normas deconentes das obrigaçÕes ora contraÍdas,
integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus
anexos. os seguintes documentos:

a) Memorial da CondiçÕes cerais de Participaçâo N" 004/201gCV
b) Proposta da CoNTRATADA
c) Ata de Julgamento

2,2. Os documentos referidos neste item (2) sâo considerados suficientes para, em
complemento a este contrato, definir a sua extensâo e, desta Íorma. reger a
execuçào do objêto contÍatado.

3. DAVIGÊilCIA

3.1. O presente contrato terá vigência de 120 (vento e vinte) dias, contados a partir da
assinatura deste instrumento contÍatual, podendo ser aditivado conforme
possibilidades previstas no art. 57 da 8.666/93.

DO PREçO

4.1. O preço total para o fornecimento do objeto destê contÍato é o apresentado n

(1

proposta Íinal da CONTRATADA, o qual totaliza o valor de RS 65.360,00 (sessenta
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MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇOES E CONTRATÔS

e cinco mil e trezentos e sessenta reais), conforme Ata de Julgamento.

4.2. O preÇo retro referido é Íinal, não se admitindo qualquer acréscimo, estando
incluÍdas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também
os lucros da CONTRATADA, conforme previsto no edital.

4,3, As despesas decorrentes desta licitaçâo conerâo por conta do orçamento vigente
para o exercÍcio financeiro de 2019, a saber:

O4.O4.OOO - SECRETÁRIA OE EDUCAÇÃO, CULÍURA, DESPORTO E LAZER
13.392.008.2.1r7 - coMEMoRAÇÃo oE FEST|V|DADES
3.3.90.39.0O.0000 - outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
FONÍESr 00

4.4. Nos exercÍcios seguintes, durante a vigência do contrato, as despesas coÍTerâo à
conta dos créditos próprios consignados na Lei Orçamentária Anual e no Plano
Plurianual.

pRAZO DE EXECUçÃO E FoRitA DE EXECUçÂO

5.1. O presente contrato terá vigência de 120 (vento e vinte) dias, contado a partir da
assinatura deste instÍumento contÍatual, podendo ser aditivado confoÍme
possibilidades previstas no art. 57 da 8.666/93.

5.2. O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma imediata e integral a partir da
requisiÇão do setor competente.

5.3. O não fornecimento dos bens, objetos da locaçào, descritos no Anexo I do Memorial
das CondiçÕes Gerais de ParticipaÇão, instalados e testados, em até 03 (três) horas
antes do evento, conforme calendário a ser disponibilizado, ensejará nas
penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666i93.

DAS CONI»çÕES E DA FOUA DE pAGAitENTO

6.1. Os pagamentos devidos ao contratado serão eÍetuados pêlo Setor da Tesouraria
deste MunicÍpio, em até trinta dias, mediante apresentação de notas íiscais/ faturas
devidamente acompanhadas das CertidÕes junto a Fazenda Nacional, Fazenda
Estadual e Fazenda Municipal da sede da licitante, CertiÍ'lca de Regularidade do
FGTS e da Justiça do Trabalho.

6.2. Os valores das Notas Fiscais deverâo estar em conformidade com os preÇos deste
contrato, as notas fiscaigfaturas, que apresentarem inconeÇôes ou em seus valores
nâo estiverem conforme o contrato será devolvido à CONTRATADA e seu
vencimento oconerá em igual perÍodo acima.

6.3. O pagamento será feito mediante lIansíerência bancária pelo Setor de Tesouraria
do MunicÍpio de Palmas de Monte Alto, Bahia.

6.4. À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da
fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, peÍmitindo-se. tão
somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para
CONTRÂTANTE.

DA TRANSFEREÍIICIA DO OOÁTTRATO

7.1. A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a
terceiros, sob pena de rescisão.

.DAS.RESPIOfl SABIUDADES

8.1. A CONTRATADA ê responsável direta e exclusivamente pela execuçâo do objeto
deste contrato e consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os
danos e prejuÍzos que, na execuçào dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar
ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

8.2. A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos/serviÇos
fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros
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MUNICíPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATOS

quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os mesmos íora dos
padrÕes exigidos.

9. DA; PENALIDADES

9.1. O nâo Íornecimento dos materiais ou serviÇos objeto deste instrumento determinado
pela CONTRATANTE importará na aplicaÇào à CONTRATADA, de multa diária na
ordem de 0,5 o/. (meio por cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as
penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666i93.

9.2. A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita no item 9.1. no caso
da mesma descumprir qualquer outra obrigaÇáo a ela imposta no presente ajuste.

9.3. Às eventuais multas aplicadas por forÇa do disposto no subitem precedente, nào
terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, nâo eximem a
CONTRATADA da reparaÇão de possÍveis danos, perdas ou prejuÍzos que os seus
atos venham a acarretar, nem impedem a declaraÇão de rescisão do pacto em
aPreço.

9.4. A inexecuÇão total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão
do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administraÇào direta ou
indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicaçâo de tal medida punitiva,
bem como a multa de 10"/" (dez por cento) sobre o valor do contrato.

9.5. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposiçâo das penalidades
elencadas nos subitens precedentes.

9.6. Os valores pertinentes às multas aplicadas serâo desconlados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

9.7. Requisitada a prestaçâo dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta
no prazo previslo, a critério da administraÇão poderá ser requisitado o mesmo
serviÇo da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejutzos das sanÇoes
previstas nos subitens acima.

10. DÀ'REscrsÃo'

10.'1. A inexecuçâo total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicaÇão das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisào, desde que
ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal n" 8.666/93 e
suas alteraçôes.

'10.2. A rescisâo do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art.
79 da lei federal no 8.666/93 e suas alteraçôes.

10.3. Se a rescisâo da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a
Xl, do art. 78 da leí Íederal n" 8.666/93 e suas alteraÇoes, a CONTRATADA sujeitar-
se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a ilyo (dez por cento) do valor do
contrato.

11. DAS DISPOSIçÕES GERATS

11.1. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no
fornecimento contratado, isentando esta úttima de toda e qualquer reclamaçào que
possa surgir em decorÍência do mesmo.

11.2. Aplicam-se a este contrato as disposiçÕes da lei federal n" 8.666/93 e suas
alteraçôes, que regulamenta as licitaçôes e contrataÇôes promovidas pela
administraçAo pública.

12, DA TOLERÂAICIA

12.1. Se qualquer das partes CONTRATANTE, em beneFício da outra, permitir, mesmo
por omissÕes, a inobservancia no todo ou em parte, de qualquer dos itens e
condiçÕes deste contrato, tal fato não poderá liberar. desonerar ou de qualquer
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MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL OE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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Íorma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condiÇoes, os quais permanecerào
inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

13, Oo'FoRo ' ::: ,'

13.1. Elegem as partes CONTRATANTE o Foro da Comarca de Palmas de Monte Alto -

BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste conúato,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que se.Ja, E por
assim estarem justas e CONTRATADA, as partes, por seus representanles legais,
assinam o presente contrato em tres vias de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo-assinadas, a ludo presentes,

Palmas de Monte Alto - Bahia de agosto de 2019
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PREFEIIURA XUI{ICIPAL DE P
lúanoel Rubens ente da Cru

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

LTAS DÉ ALTO JACKSOil FERI{ANDES CARTEIRGHE
CNPJ: 19.81 5.464/0001 -84

Jackson Fernandes CaÍneiÍo
CONTRATANTE

z. ,lMD
cer:§ 6yl[1[3j.jl
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