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CARTA CONVITE No 00220ígcv
pRocEsso ADÍslNlsTRATlVO No 066/2019Pm4

GoNTRATO CV No 00ír2019cv

Termo de Contrato celebrado entre o
MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE
ALTO e a Emprese GUANAMBI
ESTRUTURAS, SOM E ILUMINAÇÃO
LTDA.

cláusulas e condiçóes seguintes:

1.1. ContrataÉo de empresa especla lizada em locaÉo de equipamentos de som, Palco,

luzes, banheiros químicos e tendas, para a rcalizaÉo dos festeios de comemoraçáo

do aniversário da cidade, que oco ÍTerá nos dias 't7, 18 e 19 de maio de 2019' em

reg ime de empreitada Por Preço unitário, conÍoÍme Anexo l, do Memorial das

Cond içóes Gerais de ParticiPaçáo, da Carta Convite No 0O2I2O19CV

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o Município de Palmls 
-de -Monte 

Alto'

pessoa juridica de direito público intemo, inscrita no CNPJ sob no 13.982.590/0001-47, com

sede à Êraça da Bandeira, no. 230, Centro, Município de Palmas de Monte A1o - BA, neste

ato represéntado peto prefeito Municipal, Sr. MANOEL RUBENS VICENTE DA CRUZ'

brasileiro, casado, inscrito no cPF sob no. 117.756.885-34, e RG no. 015ô455250 - SSP/BA'

residente de domiciliado à Praça do Bonfim, n" 16, Baino BonÍim, Palmas de Monte Alto'

Aãtiá, Cep, 46.46G.000, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa

óUnúnrr4At ESTRUTURAS, SOM E 1LUM;NAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ snb no

27.594.364/0001-01, com sede à Avenida Vereador Vá Donato, no 531 - Baino Nova Olinda,

n" .iOrO" de Guanambi - Bahia, neste ato representada pelo Sr. José Antônio. Doneto

úeves, CpF no 976.199.225-04 e RG no 82'1875337, Expedida por SSP/BA, residentê e

Oomiciiiaao à Rua otacilio Pereira Donato, no 95 - Baino Vomitamel, na cidadê de

Guanambi - Bahia, de ora em diante denominada CoNTRATADA, por força da CARTA

õóúúife N" OO2y2O19CV e sua adludicação e homologação pelo chefe do executivo

Ãuni"iprL Gm entre si como justos e atordaáos celebraçáo do presente contrato, mediante

li,

A:

2.1.PaÍa todos os efeitos lega is e melhor @taclenzacÃo do fornecimento, bem assim

para definir 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 Condiçóes Gera

b) Proposta da CoNTRATADA

c) Ata de Julgamento

documentos referidos neste ite

is de ParticiPaçáo No 002201gCV

complemento a este contrato, defintr a sua extensáo e, desta forma, reger a

do objeto contratado

2.2. Os m (2) são considerados suficientes para' em

execução

3. 1. O presente contrato terá vlgência de 120 (vento e vinte) dias, contados a Partir da

assinatu ra deste instrume nto contratual, Podendo ser aditivado conforme

possibilidades previstas no art' 57 da 8.666i/93.

Pátlna 1 de 4

3i

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: M

A
N

O
E

L
 R

U
B

E
N

S V
IC

E
N

T
E

 D
A

 C
R

U
Z

 - 10/07/2019 09:56:55
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: bdd52d76-9dd2-458e-8b95-8b18d7119161



pn€FEíÍua ltFâoPÂt 20r,.2020tlIEElilllllto ilIUiIlCiPIO DE PALMAS DE MOilTE ALTO
ESTADO DA BAH1A

SECRETARIA HUNICIPAL DE PLANEJÁ'IENTO. At»'INISTRÂçÁO E FINANÇÀS
SETOR DE LICÍTAÇO€S E CONTR.ATOS

ÍHlanlHa E :.!-rÀsP RêNa a

+i]

â:'..,'

6.r"

S,:'''

4.1. O preço total para o fomecimento do objeto deste contrato é o apresentado na
proposta final da CONTRATADA, o qual totaliza o valor de R$ 64.100,00 (sessenta
e quatro mil e cem reâis), conforme Ata de Julgamento.

4.2. O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estandÔ-
incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como tamÉm
os lucros da CONTRATADA, conforme previsto no edital.

4.3. As despesas deconentes desta licitação conerão por conta do orçamento vigente
para o exercício financeiro de 2019, a saber:

O4.O4.OOO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TÂZER
13.392.008.2.1't7 - COMEMORAÇÃO DE FESTTVTDADES
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa JurÍdica
FONTES: 00

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

.=::::;jr:rn:t-F:. ::i::::-' r..ti.::r:._...: .:r:ra.ti. . l

6.1. Os pagamentos dêvidos ao contratado serão efetuados pelo Setor da Tesouraria
deste Município, em até trinta dias, mediante apresentação de notas fiscais/ faturas
devidamente acompanhadas das Certidóes junto a Fazenda Nacional, Fazende
Estadual e Fazenda Municipal da sede da licitante, certifica de Regularidade do
FGTS e da Justiça do Trabalho.

6.2. Os valores das Notas Fiscais deverão estar em conformidade com os preços deste

contrato, as notas fiscais/faturas, que apresentarem inconeções ou em seus valores

não estiverem conforme o contrato será devolvido à CoNTRATADA e seu

vencimento ocoÍTerá em igual perÍodo acima.

6.3. O pagamento será feito mediante transfeÍência bancária pelo setor de Tesouraria

do Município de Palmas de Monte Alto, Bahia.

6.4. A CONTRATADA fica vedado negociar ou eÍetuar a cobrança ou o desconto da

fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão

somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para

CONTRATANTE.

Z.,' .Dê 
:i=:i.''': '

7.1. A CONTRATADA náo poderá em nenhuma hipótese transferir o presente contrato a

5.1. O presente contrato terá vigência de 120 (vento e vinte) dias, contado a partir da
assinatura deste instrumento contratual, podendo ser aditivado conforme
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
requisiçáo do setor competente.

5.3. O não fomecimento dos bens, objetos da locaÉo, descritos no Anexo I do Memorial
das Condiçôes Gerais de Participaçáo, instalados e testados, em até 03 (kês) horas
antes do evento, conforme calendário a ser disponibilizado, ensejará nas
penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

.1-rai:. -l.:r:tiatl: 1i::-, :.
-.:.;::-.- i :i:i:;.:j-:.:::,::;:ii. I

terceiros, sob Pena de rescisão.

S.I.AooNTRATADAéresponsáveldiretaeexclusivamentepelaexecuçãodoobjeto
destecontratoeconsequentemente,responde,civilecriminalmente'portodosos
danoseprejuízosque,naexecuçãodele,venha,diretaoUindiretamente'aprovocar
ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros'
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8.2. A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos prodúos/serviços

fomecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegaÉo de que terceiros

quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fomecido os mesmos fora dos

9.::

i1.

padróes exigidos

administraçáo Pública.

9.1. O não fomecimento dos materiais ou serviços obieto deste instrumento determinado

pela CoNTRATANTE importará na aplicaÉo à ooNTRATADA, de multa diária na

ordem de 0,5 % (meio óor cento) sobre o valor do contrato e ensejará ainda as

penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

g.2. A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita no item 9.1, no ceso

damesmadescump-rirqualqueroutraobrigaçãoaelaimpostanopresenteajuste.
9.3. Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não

terá caráter compensatbrio, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a

CONTRATADA da reparação de possíveis danos, peÍdas ou prejuizos que os seus

atos venham a acanetar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em

apreço.

9.4. A inexecuÉo total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensáo

do direito úe licitar e contÍatar com qualquer ente da administraÉo direta ou. indireta,

conforme previsto no edital, contados'da aplicação de tal medida punitiva' bem

como a multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor do contrato'

9.5. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades

elencadas nos subitens precedentes.

g.6.osvalorespertinentesàsmultasaplicadasserãodescontadosdoscréditosaquea- 
CONTRATÁDA tiver direito ou cobrados iudicialmente'

9.7. Requisitada a prestaçáo dos serviços da empresa vencedora' não entregando esta
- 

no pr".o previsto, à critério da ádministração poderá ser requisitado o mesmo

serviço da empresa ,"nôàoã "- t"g'ndo lugar' sem prejuízos das sançôes

previstas nos subitens acima --:-...'r. . 'j:;:-a: .r ,}]

10.1. A inexecuçáo total ou Pa rcial deste contrato, além de ocasionar a aPlicação das

penalidades anteriormente enunciadas, ensejará tamtÉm a sua rescisáo, desde que

ocoÍÍam quaisquer dos motivos enumeÍados no art. 78 da lei federal no 8.666/93 e

contrato.

11.1. A coNTRATADA assume integral responsabi lidade pelos danos que causar à

CONTRATANTE ou a terceiros, Por si ou seus sucessores e representantes no

fornecimento contratado, isentando esta úhima de toda e qualquer reclamaçáo que

suas alterações.

10.2. Arescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art'

79 da lei federal no 8.666/93 e suas alteraçoes'

10.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causâs orevistas nos incisos I a

Xt, do art. 78 da tei t"o"râ õa.õàárüaãsuãs arteraÉes. a coxtnRtRoA sujeitar-

se-á, ainda, ao pagame;;'d" ã'ü à'i'"r"nte a 1boÁ (dez por cento) do valor do

11.2

possa surgir em deconência do mesmo'

. Aplicam-se a este contrato as disposiçôes da lei federal no 8 666/93 e suas

atterações, que regulament"';t-'ii;ii;ç:;; ã contratações promovidas pela

í2.1. Se qualquer das Pa rtes CONTRATANTE, em beneficio da outra, permitir, mesmo

parte, de qualquer dos itens e
1L

por omissóes, a inobse rvância no todo ou em
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condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualque'

forma afetar ou pÍejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão

inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse oconido.

I
13.1. A fiscalizaçáo deste instrumento caberá ao MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE

ALTO, por intermédio do Sr. RobeÍto Ramos Rodrigues

11. DO:FOiIO ' r";' ';-';,: : :. -:-

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

BA, para diÍimir todas e quaisq uer controvérsias oriundas deste contrato,

renunciando expressamente a qualq uer outro, poÍ mais privilegiado que seia. E

por assim estarem justas e CONTRATADA, as partes, por seus representantes

legais, assinam o Pre ntrato em três vias de igual teor e forma, perante as

testemunhas abaixo- nadas, a tudo Presentes

Palmas de ia, em 'Í4 de maio de 201Q

c<\

Prefeitura MuniciPal de Palmas Alto

Manoel Rubens Vicente aCruz
Prefeito Munici
CONTRAT

GU ÁilBI ESTRUTURAS,
SOT E ILUMINAçÃO LTDA

CNPJ: 27.5ÍX.3ô4/0001-01
José Antônio Donato Neves

CONTRATADA

Testemunhas
1.

!,u? 2
CPF: L,3 \ ); ,.tí

CPF: t ) )35\ ,5\'-:,-

;,*ffl*legÍ,fffiii
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