
SECRETARIA MUNICIPAL DE P

TIUNrcíPlo DE PALi'AS DE IÚONTE ALTO
ESTADO DA BAHTA

LANEJAM-EX-T_O, ADMI N I STRAÇÃO E FI NANÇAS
SETOR DE LICITAÇÓES E CONTRAiOS

L- 21E
coNVlTE No. 003/2019CV

PROCESSO AOiilNtSTRATtVO No. 078/20ígprA
CoNTRATO ADiltNISTRAT]VO 0o3r2oí gCV

Termo de Contrato celebrado entre o
MUNICÍPIo DE PALMAS DE MoNTE ÀLTo 

"a Empresa VALDENOR CAETANO DA StLVA.

Pelo^presente instrumento, es partes, de um lado o MUNIcÍplo DE PALMAS DE MoNTEALTO, pessoa jurídica de direito público intemo, inscrita no cNpJ sou no t3.9à2.sõoldóôr+2,
com sede à Praça da Bandeira,-no. 230, centro, Município de parmas de Monte Àrià - en,
neste ato representado pelo prefeito Municipal, sr. ÍúANoEL RUBENS vlcENTÊ oÀ-cnuz,
brasileiro, casado, inscrito no cpF sob no. it7.756.885-34, e RG no. 015ô455250 _ SSpEn,
residente de domiciriado à pc Do BoNFtM N'16, BoNFtM, PALMAS DE MONTE niió-en,
cEP: 46.460-000, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a emfresa ünlõÊruon
cl_ETANo DA slLVA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNpJ: ,tq.azz:.6isrooo,r-

!!'-t199!Cao Municipat: 1030425, tnscrição Estaduat: Oí3.290.367, com sede na nóO AR
O3O, KM 36, SN, COMP. FLORICULTURA, ALTO DA ALTAMIRA, PALMAS OÉ I ôr.rrEALTO' BAHIA, cEP 46460-000, FonetFax:77 99sí-1904, coneio Eretrónico:
Ia]d_"j-o.r9^ae]lngdasitva@gmait.com, neste ato representada peio Sr. WALOÉr.rOn
CAETANo DA slLVA, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no cpF sob n.o 69g.419.506-
04 e RG. 8.í32.501 - SSP/BA, residente e domicitiado na ROD BR O3O, KM 36, SN, COMP
FLORICULTURA, ALTO DA ALTAMIRA, PALMAS DE MONTE ALTO, BAHIA, CEP 46460-
000 de ora em diante denominada CoNTRATADA, por força da CARTA coNVlrE No
003/201gcv, sua adjudicaçáo, e homologação pelo chefe do exécutivo municipal, têm entrê
si como justos e acordados a celebraçáo do presente contrato, mediante cláusulas e
condiçóes seguintes:

1.

í í COJ.ITRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
JARDTNAGEM E MANUTENÇÃO DE PA|SAG|SMO, V|SAúDO À
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO DAS ÁREAS
VERDES DO MUNtCIptO DE PALMAS DE MONTE ALTO, em regime de empreitada
por preço unitário, conforme Anexo l, do Memorial das Condições Gerais de
ParticipaÉo, da Carta Convite No 003/201gCV.

2-

3

2. í . Para todos os efeitos legais e melhor caracterizaÉo do fomecimento, bem assim para
definir procedimentos e normas deconentes das obrigaçôes ore contraídas, integram
este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os
seguintes documentos:

a) Memorial da Condições Gerais de Participaçáo No 003/20'19CV;
b) Proposta da CONTRATADA; e

c) Ata de Julgamento
2.2. Os documentos referidos neste item (2) são considerados suficientes para, em

complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execuçáo
do objeto contratado.

3.1 - O prazo de vigência do contrato será de '12 (doze) meses a contar da sua assinatura,
podendo ser aditivado conforme possibilidades previstas no art. 57 da 8.666/93.

MuNrcÍpro DE pAti,rAs DE MoNTE ÂLTo/M - cNpJ: r3.982.s90/0001-47
Praça da Bandeira, no. 230, Centío, Palmss de Monte Alto, Bahia, CEP: 46.i160-000

F one: (77 ) ffi2-21 1 3 - rvrvrv.palmasdemontealto.ba.gov.br
cpl@palmasdemontoallo.ba. gov.bí
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TIUNIC|PIO DE PALilIAS DE TIONTE ALTO
ESTADO DA BAHIASECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. ADMINI STRAÇÃO E FINAN

SETOR DE LIC ITAÇÓES E CONTRA
CASr0o 21q

1 OOPREçO ..-,-j.--:: ..--i.:i,.::n ,i.,,:.-,, f.-4 1 0 preço totar para o fomecimento do objeto deste contrato é o apresentado naproposta finat da CoNTRATA-DA, o quat totátiza o vator de nS rOs.áodàõ óÊilio eSESSENTA E ctNco MtL E SEtScENros ne,o,rSi 
"orro_" 

nüããirigàí;"ilI
4 2. o preÇo retro referido é finar, não se admitindo quarquer acréscimo, estando incruÍdas

1o T::I9 lojlg! as despesas e custos, diretos e indiretos, como tamtÉm ;. i;";;"da CONTRATADA, conforme previsto no edital.
4.3 As despesas deconentes desta licitaçáo correrão por conta do orçâmento vigentepara o exercício financeiro de 20.19, a saber:

ATIVIDADE'PROJETO:

4.4. Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as despesas correrão à
conta dos créditos próprios consignados na Lei orçamentária Anuar e no prano
Plurianual.

5. PR4aO,oE EXEqlf çÃO:!,a:a*1*-::-; :it:it, ::..,,i'§i
5. 1 . o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura,

podendo ser aditivado conforme possibilidades previstas no art. s7 da g.666/93.
5.2. o objeto deste contrato deverá ser entregue de forma parcelada a partir da requisiçáo

do setor competente.
5.3. o não fornecimento dos bens, objetos da locação, descritos no Anexo I do Memorial

das condições Gerais de Participação, instarados e testados, em até 03 (kês) horas
antes do evento, conforme calendário a ser disponibilizado, ensejará nas penaíidades
previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

DAS COr{DçéÍÊBEr}rhFoRt^ DE pAGAt ENTO

6.1. os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados pelo setor da Tesouraria
deste Município, em até trinta dias, mediante apresentaçáo de notas fiscais/ faturas
devidamente acompanhadas das Certidões 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 Fiscais deverão estar em conformidade com os preços deste
contrato, as notas Íiscais/faturas, que apresentarem inconeções ou em seus valores
não estiverem conforme o contrato será devolvido à CONTRATADA e seu vencimento
oconerá em igual período acima.

6.3. O pagamento será feito mediante transferência 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 âtravés da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente,
cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para CONTRATANTE.

MUNtcÍpto DE PALMAS DE MoNTE ALTo/M - cNpJ: .t 3.982.590/ooo1_47
Praça da Bandeira, no. 230, Centro, Palmas de Montê Alto, Bahia, CEp: 46.Iíô0-000

Fone: (77) 3662-2í 13 - r.,\.rw.pelmasdemontêelto.ba.gov.bÍ
cpl@pelmasdemontealto.ba. gov.br
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UtttOloe OnçlUexr A:
03 03 000 SECREÍÁRA oE PLANEJ. ADM|NtsrRÂÇÁo E FtNANCAS
0.r.04.000 sEcRErÁRh DE EDUcAÇÀo, cuLruroc, oÊspoÀiôt'úzen
05.0s.000 FUNDo Mutrrctpel oe sÁúoe

02,O2.OO GABINETE DO PREFEITO

REÍÁ

ECRETARIA

06,06 000 SEC R DEIA OBRÂS SEE VIRVIAÇÀo U RBA NOSÇos
0707 F000 ooUN MUN ALctP oÊ ASSISTÊNcl^ socrAL

08 00008 S AGRIC. ME AMo BIE EcoM N STROU liÀ

(N.122.009.2017 GESTÂo oA sEcRErÂRh DE
i 2.36't .042.2096 GEsrÃo Do FUNDEB 40%
r2.362.042.2102 cESTÁo Do ENstNo MÉDto
12.36s.026.2235 GEsrÀo DE cREcHEs

04 2.. 20008. 5 ESG DO DOGÂBINEIE RP rToEFE
NADM STRAÇÁO

TÃO

STÀO
TÁo TARIA

300 032. 7020 GES DAS FUDO N DO UM N PAÇÔES c AL SADE Dú E
5 45 2052 2 MÂN o SEDOSUIENÇÃ DE EOBRAS RBÂNURVrÇOS MOIS

06.211 067 .2057 GE DO FUN MUNDO rc ALP DE AS ISS NCTÊ IA IALsoc
0.2 609 068 .2 GEs DÂ SEC ER AGRDE Urc LTU RAELE ENTO DA DESPESA: 3 3.9.0.39.00.0000 Outros TeÍçaiÍos Pessoa urÍJ c€di

FONTE: -00-0t-02-16- t9-30-
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MUNIC|PIO DE PALiIAS DE TUONTE ALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE

8.

7

DAs RE§POiletq!:ÍEArlÊ§.,.:: =.: *. í,::,'

í0. DA'RE§@ÃOr::êai

ESTADO DA BAHIA
JAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANCÁS

SEToR DE LICITAÇÔES E coNTRÂiõ." 22t'

DA Tmil.SF! ll5.9€@$iftffii; .' ; . ..,1.;..,: ::'.. : :..:,.,*:;;, 
=.,-;::,;... 

:. . :. . ....

7 1 A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese tr"n.f"ri, o presente contrato aterceiros, sob pena de rescisão.

I

8 1' A CONTRATADA é responsáver direta e excrusivamente pera execução do objetodeste contrato e consequentemente, responde, civir e criminarm"nte'pã. iãdo;'o,danos e prejuízos que, na.execlção dere,'venha, àiràt" o, indiretamentà,-a ;;;;"",ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.
8 2 A CONTRATADA é responsáver tambem pera quaridade dos produtos/serviços

fornecidos, não se admitindo,. em nenhuma 'húü".", 
a aregaÉo de que terceirosquaisquer, antes da entrega, tenham adurterado ou fomecid-o ã" ,d;; ã;;;""padrões exigidos.

DAS PEflAUDfiES
9 1. o não fomecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento determinadopera CONTRATANTE importará na apricaçao a ôoNrnnrnoa, oe muttá ãária naordem de 0,5 o/o (meio por cento) sobre o varor do contrato e enseiaà ainJa aspenalidades previstas no art. g7 da Lei g.666/93.
9.2. A CoNTRATADA, iguarmente, será apricada a murta descrita no item 9. í , no caso da

mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste- 
'

9 3. Às eventuais murtas apricadas por força do disposto no subitem precedente, nâo terá
91?!gr cgmpensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a
CONTRATADA da reparação.de possíveis danos, perdas bu preju2os qrã á" ."r"
atos venhem a acanetar, nem impedem a decraração de rescisáo d'o pacto'À, ãpr"ço.

9.4. A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTR.ATADA a suspensão do
direito de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta o, inàiÃtr,
conforme previsto no edital, contados da apricaçáo de tar medióa punitiva, bem como
a multa de 1OoÁ (dez por cento) sobre o valor do contrato.

9.5. será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencadas nos subitens precedentes.

9.6. os valores pertinentes às multas aplícadas serão descontados dos creditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmenle.

9.7. Requisitada a prestaçáo dos serviços da empresa vencedora, não entregando esta
no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo serviço
da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nós
subitens acima.

í0.1.

10.2.

í0 3.

A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará tamtÉm a sua rescisão, desde
que ocoÍram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal no g.666/g3
e suas alterações.
A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art.
79 da lei federal no 8.666/93 e suas alterações.
Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a
Xl, do art. 78 da lei federal no 8.666/93 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-
se-á, ainda, ao pagemento de multa equivalente a 10oh (dez por cento) do valor do
contrato.

í1.1. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à

MUNICíPIo DE PÁLMAS oE MoNTEALTo/BA. cNPJ: í 3.982,590r'000í -47
Praçá da Bandeira, no. 230, Centro, Palmas de Monte Ano, Bahia, CEp: .t6.46GOOO

F one | (7 7) 3662 -2 1'l 3 - w\ /w.pa,masdemonteatto.ba. gov.bí
cpl@pelmasdemonteello.ba. gov br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINI

iiIUNlcíPlO DE PALÍSAS DE tÚO

STRAÇÃO E

NTE ALNO
DA BAHIA. 221
FINANÇAS

ESTAOO

SETOR DE LICITAÇÔES E CONTRATOS

11.2

12. DA

12.1.

CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes nofornecimento contratado, isentand'o esta ul*mãte tããã-ã-quatquer recramaçáo quepossa surgir em deconência do mesmo.
Aplicam-se a este contrato as disposiçôes da rei federar no g.666/g3 e suasalteraçóes, que regulamenta as iicltaçoei ã 

"intiààç0"" 
promovidas petaadministração pública.

T'oÊÉRftlGÍÁ,,,.*. -.,?..*:;*L_..iã-.._..==.ê-=.-,.. ,._..: -;...:i::.:;
se qualquer das partes ..NTRATANTE, em benJício da outra, permitir, mesmopor omissões, a inobserváncia no todo o, ", p"rt", ãe quatquer dl ;i;';condiçô-es deste contrato, tar fato não poaera riuãiái, 

'dàsonerar 
ou de quarquerforma afetar ou prejudicar esses nlesmos itens e condiçõás, os quais permaneccrão

inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ;;;d".
13. DÂFlsq{Elzi§ffiíg*.,:

11. DoFORO:"
14.1 . Elegem

í 3. í . A Íiscalização deste instrumento caberá ao MUNICÍP|O DE PALMAS DE MONTEALTO, por intermédio do Sr. ROBERTO RAMOS RODR|GUES

as partes CONTRATANTE o Foro da Comarca de palmas de Monte Alto -BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriund as deste contrato,renunciando expressamente a qualquer outro, por meis privilegiado que seja. E por
assim esta rem justas e CONTRATADA, as partes, por seus representantes legais,asstnam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, peranté astestemunhas abaixo-assinadas , a tudo presentes

da Bahia, em, 21 de junho de 2019Palmas de

Prefeitura Municipal de almas d
Manoel Rubens Vicente

Prefeito Munici
CONTRATAN

Testemunhas

CPF

VALDE NOR CAETANO DA SILVA - ME
CNPJ: 14.622.633/0001-46
Walde Ca o da Silva

DA

2
CP

ç I Lt
Monte Alto
Cruz

1 3J \ rtr -<-
ANEXO I

sERVtÇOS

tTEiit DrscRrNAçÃo UND ODE Rl uN[ÁRro RI TOTAL R$ TOTAL í2
ESES

01

SERVIÇOS OE JARDII{AGEM -
COMPREENOENDO SERVIÇOS DE
PoDA. TRRtGAÇÁo, REpostÇÃo
DE PLANTAS, puLvERtzAçÁo,
PREPARO DO SOLO, PLÂNTIO,
ENTRE OUTROS,

HRÀ,ÊS 1200 11,50 13.800,00 165.600,00

TOTAL 165.600,00
CENTO E SESSENTA E CINCO IL E SEISCENTOS REÂIS

MuNtcÍpto oE pÂLMAs DE MoNTE ALTo/BA - cNpJ. 13.982. sgo/oooí _47
Praç€ da Eandeira, no 230, Centro, palmas de Monb Ano, Bahia, CEp: it6..t6GOOO

Fone: (77) 3662-2113 _ ww\^/ palmasdemontealto.ba.gov.br
cpl@palmasdemontealto.ba. gov.br
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