
PRf FtrruRÀ MUfi,trPÂr 2or,,2o2omu§üHE|lrc MUI{ICIPIO DE PALTAS DE TOI{TE ALTO
ESTADO OA BAHIA
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Termo de Contrato celebrado êntre o
MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE
ALTO e a Empresa WE ENGENHARIA
E AGRIMENSURA S/C LTDA ME.

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o MUNlcíPlo DE PALMAS DE TUONTE
ALTO, pessoa jurídica de direito público intemo, inscrita no CNPJ sob no 13.982.590/0001-
47, com sede à Praça da Bandeira, no. 230, Centro, Município de Palmas de Monte Alto -
BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MANOEL RUBENS VTCENTE DA
CRUZ, brasileiro, casado, inscrilo no CPF sob no. 117.756.885-34, e RG no. 0156455250 -
SSP/BA, residente de domiciliado à PC DO BONFIM N'í6, BONFIM, PALMAS DE MONTE
ALTO-BA, CEP: 46.460-000, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa
WE ENGENHARIA E AGRIÍúENSURA S/C LTDA E. inscrita no CNPJ sob n.o
15.0í 4.913/0001-34, com sede na R HUMBERTO DE CAMPOS, n.o 801, SL 01, centro, na
cidade de GUANAMBI, estado da BAHIA, CEP: 46-430-000, e-mail.
SETECCONTAB@OUTLOOK COM, telefones: (77) 3451-í969 I (77) 3/51-2483 neste
ato representada pelo Sr. WELINGTON DONATO DE CARVALHO, brasileiro, casado,
engenheiro agrimensor, inscrito no CREA sob n.o 14.259-D, e CPF/MF sob n-o 017.229.168-
26, residente e domiciliado na Praça Gasparino Pereira Donato, n.o 253, baiÍro
Paraíso, cidade de GUANAMBI, estado da BAHIA, CEP: 46-430-000, de ora em diante
denominada CONTRATADA, por forçâ da CARTA CONVITE N" 001/20í9CV e sua
adjudicaçao e homologaÉo pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e
acordados celebraÉo do presente contrato, mediante cláusulas e condiçóes seguintes:

1. DOOBJETODOCOITRATO
1 .1. prestaÉo de serviços junto a divisão de tributaçáo e ÍiscalizaÇáo, a fim de promoveÍ

o desenvolvimento inslitucional do município de Palmas de Monte Atto - BA,
atualizando a Planta Genérica de Valores, regularizando e ampliando o Perímetro
Urbano, realizando cadastramento imobiliário de todos os imóveis urbanos de modo
eficiente, com o uso da lecnologia Drone, conÍorme especificações dêtalhadas no
Memorial das CondiÉes Gerais de ParticipaÉo, da Carta Convile No 00í/201gCV.

2. DOS DOCUI'EI{TOS I}ITEGRÂNTES

2.1 . Para todos os efeitos legais e melhor e,,tac(enzaçÁo do fomecimento, bem assim
para deÍinir procedimentos e normas deconentes das obrigaçóes ora contraídas,
integram este crntrato, como se nele estivessem transcÍitos, c,om todos os seus
anexos, os seguintes documentos:

a) Memorial da Condições Gerais de ParticipeÉo No 00í/2019CV;
b) Proposta da CONTRATADA; e
c) Ata de Julgamento

2.2. Os documentos referidos neste item (2) sáo considerados suficientes para, em
complemento a eíe contrato, deÍinir a sua extensão e, desta forma, reger a
execuÉo do objeto conlratado.

DAVIGÊ]{CIA

3.1. O presente contrato terá vigência alé 311122019, contados a partir da assinat
deste instrumento contratual, podendo ser aditivado conforme possibilid
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DTTI§ilTilIll1IO MU'{ICIPIO DE PALflAS DE TONTE ALTO

ESTADO DA BAHI.A
SECRETARIÂ MUNICIPAL DE PLANEJAI{ENTO, ADMINISÍRÂÇÂO E FINÂNÇAS

SETOR DE LICITAÇOES E CONTRÂTOS

IMATU€ E Ii XSPAiCXCIA

previstas no art. 57 da 8.666/93.
DO PREçO

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$ 139.300,00 (cento e
trinta e nove mil e trezentos reais), conforme Ata de Julgamento.

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

4.3. As despesas decorrentes desta licitaçáo coÍreráo por conta do orçamento vigenle
para o exercicio financeiro de 2019, a saber:

03.03.000 SECRETÁRIA DE PLANEJ, ADMTNTSTRAÇÃO E FTNANÇAS
04.122.009.2O't7 GESTÃO DA SECRETARTA DE ADMTNTSTRAÇÃO
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços Terceiros - pessoa Jurídica
-00-

4.4. Nos exercicios seguinles, durante a vigência do contrato, as despesas correráo à
conta dos créditos próprios consignados na Lei Orçamentána Anual e no plano
Plurianual.

PRAZO DE EXECUÇÃO E FORTA DE EXECUçÃO
5.í. O pÍesente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 20í9, contado a partir da

assinatura deste instrumento contratual, podendo ser aditivado conforme
possibilidades previslas no arl. 57 da 8.666/93.

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

DAS COilDIçÔES E DA FORTA DE pAcAtEt{TO

6.'1. Os pagamentos devidos ao conlratado seráo eÍetuados pelo Setor da Tesouraria
deste Município, em até trinta dias, mediante apÍesentaÉo de notas Íiscais/ faturas
devidamente acompanhadas das Certidôes junto a Fazenda Nacional, Fazenda
Estadual e Fazenda Municipal da sede da licitante, Certifica de Regularidade do
FGTS e da Justiça do Trabalho.

6.2. Os valores das Notas Físcais deveráo eslar em conformidade com os preços deste
contrato, as notas fiscais/faturas, que apresentarem inconeçóes ou em seus valores
náo estiverem conÍorme o contrato será devolvido à CONTRATADA e seu
vencimento oconerá em igual período acima.

6.3. O pagamento seÉ feilo mediante transferência banéria pelo Setor de Tesouraria
do Municipio de Palmas de Monte Alto, Bahia.

6.4. A CONTRÂTADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da
fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, táo
somente, cobranças em carleira simples, ou seja, diretamente para
CONTRATANTE.

DA TRÂilSFERÊTCN OO COTTR.ATO

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

DAS RESFONSABILIOADES

8.1. A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execuÉo do objeto
deste contrato e consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os
danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocaÍ
ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

8.2. A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos/seÍv
fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegaÉo de que tercei s

ttllquaisquer, antes da entrega, tenham aduherado ou fomecido os mesmos fora
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padróes exigidos.

9. DASPENALIDADES

9.',l. O náo fomecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinado
pela CONTRATANTE importará na aplicação à CONTRATADA, de mutta diária na
ordem de 0,5 % (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 c€lso
da mesma descumprir qualquer outra obrigaÉo a ela imposta no presente ajuste.

9.3. Às eventuais multas aplicadas poÍ foça do dispoío no subitem precedente, náo
terá câráter compensatóÍio, mas simplesmente moratório e, portando, náo eximem a
CONTRATADA da reparaçáo de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus
atos venham a acarretar. nem impedem a declaraçáo de rescisáo do pacto em
apreço.

9.4. A inexecuÉo total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a suspensão
do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administraÉo direta ou indireta,
conforme previsto no edilal, contados da aplicaçáo de tal medida punitiva, bem
como a muha de 1Oo/o (dez por cento) sobre o valor do contrato.

9.5. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposiÉo das penatidades
elencadas nos subitens precedentes.

9.6. Os valores perlinentes às multas aplicadas seráo descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

9.7. Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, náo enÍregando esta
no prazo previsto, a critério da administraçáo poderá ser requisitado o mesmo
serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem p@uízos das sanções
previstas nos subitens acima.

í0. DA RESCTSÃO

10.1. A inexecuÉo total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicaçáo das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará tambÉm a sua rescisáo, desde
que ocoram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal no
8.666/93 e suas alteraçóes.

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

10.3. Se a rescisáo da avença se der por qualquer das causas pÍevistas nos incisos I a
Xl, do art. 78 da lei federal no 8.666/93 e suas alteraçóes, a CONTRATADA
sujeitar-se.á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10oÂ (dez por cento) do
valor do conlrato.

11. DAS DTSFOS|ÇÓES GERATS

1 í .1 . A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a tercciros, por si ou seus sucessores e representantes no
fomecimento contratado, isentando esta úttima de toda e qualqueÍ reclamaÉo
que possa surgir em deconência do mesmo.

11.2. Aplicam-se a este contrato as disposiÉes da lei federal n' 8.666/93 e suas
alteraçóes, que regulamenta as licitações e contrataçóes promovidas pela
administraçáo pública.

12, DATOLERÂilCh
í2.í. Se qualquer das partes CONTRATANTE, em benefício da outra, permitiÍ, mesmo

por omissóês, a inobseNância no todo ou em paÍte, de qualquer dos itens e ' n

condiçôes deste contÍato, tal fato náo poderá liberar, desonerar ou de qualqu
forma afetar ou prejudicaÍ esses mesmos itens e condiçóes, os q
permaneceráo inatterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

MU}IICIPIO DE PALMAS DE TOHTT ALTO
ESTADO DA BAHIA

SECREIARIA ITUNICIPAI DE PLÂNEJAMENTo, ADIíINISIRAÇÁo E FINANÇAs
sEToR DE LICIAÇÕEs E coNTRÂTos
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'ÚUNICIPIO 

DE PALTAS DE MOITE ALTO
ESTAOO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL OE PLANEJA ENIO. ADUINISIF!ÂçÂO E FINANÇAS
sETOR DE LTCTTAÇOES E CONTRATOS

mra uroEÍÉÀt8r iÊrEü

lti Ií3. DOFORO

13.1 . Elegem as partes CONTRATANTE o Foro da Comarca de Palmas de Monte Atto -
BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E
por assim estarem justas e CONTRATADA, as partes, por seus representantes
legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo-a as, a tudo presentes

Palmas de nte Alto, g da Bahia , em, 17 de junho

Prefeitura Municipal e Palmas e Monte Alto
Manoel Rube ns Vicente Cruz

Prefeito Munici
CONTRATA

Testemunhas:

NGEN AGRIMENSURA S/C
LTD ME
5.01 913/0001-34

WELINGTON D TO DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADoR

CPF/MF: 17.229.168-26

2
CP

ó

c

CPF
1

à1 3\\ rsS-fs

ANEXO I

02

ITEi/i DEScRTçÃo UNID oUÂNT
VALOR

uNnÁRlo
íR$)

VALOR TOTAL
(Rt)

01

cEoRREFERENC|A]íENTo E DEF|NtçÃo oo
PERíMETRo URBANo: sERVtÇo rÉcNtco DE
GEORREFERENCIAMENTO COM
TRANSPORÍE DE COORDENADAS E BASE OE
Apolo pARÂ DEFTNTçÃo E cARAcrERrzAÇÃo
Do PERÍMETRo URBANo Do MUNICÍPIo DE
PALMÂS DE MONTE ALTO, APRESENTANDO
PLANTA, MEMORIÂL DESCRITIVO E ART _
ANoTAÇÃo DE RESPoNSABILIDADE
TÉcNrcA.

UND 0í í9.500,00 í9.500,00

CADASTRO IMOBILIARIO: CADASTRAMENTO
tMoBtLlARto, MEDrçÃo DE UNTDADES
tMoBtLlÁRtAS EDrFrcADos E NÂo
EDIFICADoS, IDENTIFIcAÇÃo DAS AREÂS
CoNSTRUÍDAS. ATUALtzÁÇÃo DA
CARToGRAF|A Do MuNtcÍpro ATRAVÉS DE
Foro oRToRETTFTCADA coM uILtzAÇÃo DE
DRoNE, E AjNDA A ELABoRAÇÃo E
ATUALIZAÇÃo DA PLANTA GENÉRICA DE
VALoRES. TREINAMENTo E GESTAo DA
EOUIPE DE CAMPO PARÂ VISITA E
ALTMENTAÇÃo Do BoLET|M DE cADAsrRo
IMoBILÁRIo E ALIMENTAÇÃo EM SoFTWARE
ESPEcÍFtco oo MUNtcÍPto.

UND 0í 1Í9.800,00 í í9.800,00

139.300.00.TOTAL
CENTO E DEZENOVE MIL E TREZENTOS REAIS I
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