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CONTRATO N° 04/2021, DE 16/03/2021
DISPENSA N° 2/2021.

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A EMPRESA TAREFA ASSESSC||a E
PLANEJAMENTO AGRÍCOLA LTDA. 11
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ACÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, pesso^FÍdica
de direito público, com sede à Rua São Paulon° 355,Jardim Renê, Centro, Sãlfioque
- SP, neste ato representada por seu Presidente, JÚLIO ANTONÍO MAÜANO,
Portador do RG N° 11.870.437-0 e CPF n° 985.816.863-34, a seguir denc||inada
CONTRATANTE, e a Empresa TAREFA ASSESSORIA E PLANEJAsfeNTO

^ o

AGRÍCOLA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, localizada na Rua Rui BÊ|bosa,
n° 452, Centro - São Roque CEP:18130-440, Estado de São Paulo, insllta no
CNPJ/MF sob n° 54.335.443/0001-62, neste ato representada por sua|feócia-
Proprietária e Administradora, Sra. SAMIRA CRISTINA DULCE Sa||/ETTI
BAGGIO, brasileira e inscrita no CPF/MF sob o n° 268.532.888-23, ac(||iam e
ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei n° 8.666, de21 de j||ho de
1993, suas alterações e legislações pertinentes, assim como pelas condizes do
Processo Licitatório n° 02/2021 e regime de empreitada por preço global, peloáíermos
da Proposta da Contratada datada de 15/02/2021 e pelas cláusulas a seguir exflfessas,

tJ o

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. ||

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.0 O presente Contrato tem por objeto a execução de Serviços de Paisagismo nas

dependências da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, sito à

Rua São Paulo n° 355, Jardim Renê, com fornecimento de mão de obra, materiais

e equipamentos em conformidade com as especificações técnicas constantes do

item 1.1 e da Proposta da Contratada.
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1.1 ITENS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO SERVIÇO COM

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS PLANTAS

EXISTENTES.

A execução de Serviços de Jardinagem visandg à
conservação/manutenção e tratamento fitossanitário nas áreas vefjes e
jardins das instalações da Câmara Municipal da Estância Turística São
Roque (poda, manutenção, conservação, plantio, replantio, adub^^o da
terra e varrição de folhagens), sita a Rua São Paulo, n° 355, JardirifRenê,
São Roque - SP. gã,

ii
<o .c

C0'~

1.1.1 Aprestação de serviços inclui o fornecimento de sacos p^ticos
e todos os produtos químicos específicos necessários par||a sua
execução, bem como a utilização de máquinas, ferram^tas e
utensílios da própria empresa contratada. i|

<1
o 2.1.2 Para a realização dos serviços objeto do presente Contrato a ^presa

Contratada deverá fornecer: â|
•§ E
g 3

1.2.1 Todo produto químico, material, equipamento e com||stível
necessário à execução dos serviços; além de sacos plásticoá|e lixo
em número suficiente para acondicionamento dos detritos re(||hidos
nos pátios e jardins, bem como todos os equipaifentos
discriminados neste termo. I|

o.®•p^
1.2.2 Toda a mão-de-obra qualificada para formação e reforma dej^rdins

ou canteiros, floreiras e vasos, para remoção do entulho v^^tal e
mineral (pedriscos) sempre que solicitado. ||

1.2.3 Deverão ainda ser utilizados, no mínimo, os seç|jintes
equipamentos, sem prejuízo de outros que sejam considerados
necessários:

• .Rastejo plástico;

• Regador pequeno e grande;

• Cortador de grama mecanizado;

• Rastelos de aço;

• Machadinha para jardim;

• Enxada;
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Cavadeira;

Carrinho de jardim (de mão);

Tesoura de jardim;

Serrote para jardim;

Pá;

Aspersor para rega;

Mangueira de l/i polegada - 100 mts;

Borrifador;

Pulverizador;

Vanga;

Foice;

Peneira;

Podador de Galhos (para limpeza sobre o muro);

Escada Extensível 6m;

Roçadeira;

Tela de Proteção para trabalho com roçadeiras;

Demais Equipamentos de jardinagem. I|
fl

1.2.3.1 Os equipamentos de propriedade da CONTR||rADA
deverão estar devidamente identificados para f|o se
confundirem com os pertencentes à CONTRATANT^
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1.2.3.2 Será de responsabilidade da Licitante

fornecimento de EPrs (Equipamentos de Proteção
Individual), equipamentos, uniformes, transporte,
alimentação, crachás de identificação dos funcionários,
ferramentas e suprimentos necessários à execução do
objeto, bem como, a utilização correta pelos seus
funcionários, assumindo os ônus decorrentes de eventuais

acidentes causados pela falta dos mesmos.

vencedora
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Manutenção nas Plantas existentes:

Quant. Descrição

08

Espécie: Syagrus coronata
Nome popular. PALMEIRA LICURI
Especificações: Planta semi-adulta, com altura mínima de 3,00 m.

07

Espécie: Roystonea oleracea
Nome popular: PALMEIRA IMPERIAL i
Especificações: Plantacom mínimo de 1,50 mde tronco, comaltufe total
de 6,50m. Sg

08

Espécie: Wodyetia bifurcata
Nome popular: PALMEIRA RABO DE RAPOSA fi
Especificações: 04 Plantas duplas, com altura mínima de 5,00m^l

02

Espécie: Cyca taiturgensis
Nome popular: SAGU DO IMPERADOR i|
Especificações: Plantas adultas com altura de 1,60m 11

11

Espécie: Espécie: Furcraea gigantea gf
Nome popular: FURCRÉIA i|
Especificações: Planta adulta, com altura mínima de 1,40m e dMmetro
total de 1,10m |i

06

Espécie: Strelitzia reginae o|
Nome popular: ESTRELITZIA p
Especificações: Plantas adultas, com mínimo de 7 brotaçlfs na
touceira, com 1,00m de altura e diâmetro de 0,65m. |í

9

Espécie: Rhapis excelsa #s
Nome popular: PALMEIRA RÁFIS Ij
Especificações: Plantas com altura em mínimo de 1, 0 m II

3
Espécie: Handroanthus albus ||
Nome popular: Ipê com altura mínima de 1,5 m. fi
3 Jardins(cfiegada/lateral/inverno) contendo as Seguintes esÍIcies:
Nome popular: Barba de serpente (lOm^) - Bulbine (Sm^) - Sereia
(2m2) - Grama Amendoim (Sm^) - Tradescanthia{2m2), Sumplfriiens
(2m2) - Begonia Dragon(2m2) - Dracenas Arbóreas (Im^) - piicuita
(1,5m2). 1

5
a
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09
Vasos de vidro temperado com rodas de silicone, medindo 0,50 X0,50
M, COM APLANTA PHILADENDRON (PACOVÁ)

15
Vasos de cerâmica com prato protetor e rodas, medindo 0,60 X0.60
M, COM A PLANTA PHILADENDRON (PACOVÀ)
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Outros Produtos a serem usados na Manutenção das Plantas:

Quant. Descrição

160 kg Fertilizante Químico

30 kg Uréia
to

2m^

<7>
CO

Agondicionadqr Orgânico (esterco animal)

100 kg Calcareo dolomítico (corretivo desolo) §1

4
Sacos

(50 litros)
Casca de pinus (cobertura morta) |1

<0 c
CO c

180
Metros

lineares

T- C

a>-

Delimitador de Grama (plástico com altura de 0,1 2m) 11
li

1.3 - Serviços a serem realizados:
Q$
z £
PR

Especificação Quantid||)es

fornecimento e replantio de grama esmeralda 150,0(|Í2

Preparo do solo para grama 15Q,0{||̂
Adubação química e orgânica áreasI^

MANUTEtllÃO
INCORPOFÍAÇÂO DE FERTILIZANTES E ESTERCO 150,00|f

•q. d)

Limpeza do gramado 618.401^
c-^

Calagem do gramado
s.s

618,401#
T3 o

Adubação do gramado 618,40^
' o

Manutenção Geral dos vasos 24 UNIcf

varriçâo de toda a folhagem quinzenal

Poda de Pequena Monta sobre o muro da Câmara
Municipal

2 VEZES ao ano

1.4 - Serviços de Poda de Pequena Monta

Contenção de arbustos e plantas invasoras sobre o muro dos fundos da Câmara

Municipal da Estância Turística de São Roque que faz divisa com a Mata da

Brasital.
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Extensão dos serviços: lOOm linear x 2m (altura x largura) acima do Muro.

Periodicidade: 2 vezes ao ano (janeiro e julho)

Não serão removidos exemplares Arbóreos com DAR superior a 5,00 cm;

O material gerado é de responsabilidade da CONTRATADA, será removido e

destinado para locais apropriados;

1.5 - Manutenção

A CONTRATADA ficará responsável pela manutenção MENSAL da^iáreas
externas e internas da Câmara Municipal, inclusive com Mão de Obra de p^tio e
replantio e transplante de mudas - quando necessário - nas quais houver ppstado
Serviço de Paisagismo, até o término de vigência do contrato. il

5—
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1.5.1 O serviço de Manutenção e Conservação de Jardins compre^fle os

seguintes itens de contratação:

Manutenção e conservação de gramados;

Manutenção e conservação de jardins;

Limpeza do Muro na Divisa da Mata (contenção de galhos e arbustos);

1.5.2 Todos os serviços deverão ser realizados com a finalidade de:

Manter boa aparência do jardim;

Manter saudáveis as plantas e os gramados; |i

Manter a limpeza e a ordem do jardim.

1.6 - Considerações Gerais
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O presente Memorial de Especificação tem por finalidade estabelecer as diretrizes e
fixar as características técnicas a serem observadas na execução dos serviços acima
mencionados.

Na execução do serviço em epígrafe, ficará a cargo da empreiteira toda a mão-de-
obra, equipamentos e os materiais necessários à sua perfeita execução.

A execução dos serviços de paisagismo, objeto do presente Contrato, deverão ser
assessorados por Engenheiro Agrônomo especialista no setor, o qual deverá ser
indicado pela Contratada.
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CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO

2.1 O preço contratado corresponde ao valor total dos serviços constantes da

Proposta da Contratada que é de R$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos
reais) anual, dividido em doze parcelas mensais de R$1.450,00 (umimil e
quatrocentos e cinqüenta reais). »Í

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

;:s

SP

3.1 A Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque efetuará o pagi|nento
à CONTRATADA, até o 5° (quinto) dia útil do mês subseqüipte à
prestação do serviço, mediante a apresentação de nota fisca|fetura,
mediante termo de recebimento, assinado pelo Diretor Geral da §|mara

2 o

Municipal, após a verificação da execução integral dos serviços, objetüdeste
certame. ||

§1
3.2 Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado.

q.2
S f

3.3 Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos, impfltos e
taxas decorrentes do objeto deste Contrato. 11

CLÁUSULA QUARTA - RECURSO FINANCEIRO EDOTAÇÃO II
^1

4.1 As despesas decorrentes da execução do presente correrão por corfft das
seguintes dotações orçamentárias; 3.3.90.39.79 - Serviço de fS^poio
Administrativo, Técnico e Operacional. ||

ü--"5 ®

o

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO "

5.1 O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação em vigor.

5.1.1 A CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir
da assinatura do Contrato, para iniciar a prestação dos serviços, objeto do
presente Instrumento.
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5.1.2 A CONTRATADA será responsável, até o término de vigência do Contrato,

pela manutenção das áreas externas e internas da Câmara Municipal, nas

quais houver fornecido Serviços de Paisagismo.

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 Não será permitida a subcontrataçâo, salvo quando plenamente justificada e
autorizada pela Câmara, devendo a subcontratada estar devidamente qualficada
e regularizada nos termos do Contrato. li

6.2 AContratada fica obrigada aaceitar, nas mesmas condições de sua Pi||)osta,
os acréscimos ou reduções que se fizerem necessárias no objeto do C||trato,
até os limites estabelecidos nos § 1° e 2°, do artigo 65, da Lei 8.666/1 Qá!, com
suasalterações. ||

CO

6.3 Durante a vigência do Contrato, é obrigação da Contratada manter tc|̂ s as
condições de habilitação e qualificação exigidas para a prestação de si|viços,
em compatibilidade com as obrigações assumidas. §1

II
6.4 A Contratada será responsável pelo cumprimento das normas de segur^fça do

trabalho, adotando para tanto todas as medidas, precauções e ct||lados
tendentes a evitar danos ou prejuízos que vier a causar a terceir||, em
decorrência da execução dos serviços contratados, seja por ato própri4i3u de
seus prepostos, sem quaisquer responsabilidades ou ônus para a (||mara
Municipal por indenizações ou ressarcimentos devidos. ío ro

"53

6.5 Será de responsabilidade da Contratada ofornecimento deEPfs (Equipa^ntos
de Proteção Individual), equipamentos, uniformes, transporte, alime|i|ação,
crachás de identificação dos funcionários, ferramentas e supri||eníos
necessários à execução do objeto, bem como, a utilização correta pel<M seus
funcionários, assumindo os ônus decorrentes de eventuais acidentes cáfeados

o

pela falta dos mesmos. |

6.6 A Contratada será responsável por todas as obrigações e despesas relacionadas
aos serviços, tais como obrigações trabalhistas, previdenciárias ou securitá.nas,

relativas ao pessoal que será empregado no serviço.

6.7 A responsabilidade da Contratada é integral para a execução total dos serviços,
inclusive nos termos do Código Civil Brasileiro. A Câmara se reserva o direito de
exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços contratados,

fiscalização essa que, em hipótese alguma, eximirá a Contratada de suas
responsabilidades.
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6.8 Caberá à Contratada o registro do Contrato na instituição competente, na forma
da Lei, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO |
7.1 A Câmara Municipal poderá indicar para efeito de fiscalização dos ^"viços

contratados, engenheiro, com autoridade para exercer, em seu nifie. a
orientação geral, controle, coordenação e fiscalização, sem que isso rer^za as
responsabilidades legais e contratuais. E-6

Se

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE
<f

8.1 O preço estabelecido pela CONTRATADA para a prestação dos servas, de
acordo com a proposta apresentada, poderá ser reajustado anualmen^ pela
variação do índice IPCA/IBGE, desde que FORMALMENTE justifico e
ressalvando-se a possibilidade de alteração do valor contratado em llce à
superveniência de normas federais sobre a matéria. ||

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CA# DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL f|
9.1 Havendo o inadimplemento da CONTRATADA na execução do Clltrato,

poderá aCONTRATANTE, nos termos dos artigos 87 e88 da Lei n° 8.66||l993,
aplicar as seguintes sanções; §:ã>

o

a. Advertência. ""1
o

i2

b. Multa por inexecução parcial da obrigação; 10% (dez por cento) sôbre o
valor total da Nota de Empenho.

c. Multa por inexecução total da obrigação 20% (vinte por cento) sobre o valor
total da Nota de Empenho.

d. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos.

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a

reabilitação, perante a autoridade que aplicou a penalidade.
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CLAUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

10.1 O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos

elencados no artigo 78 e seguintes, da Lei n° 8.666/1993. A CONTRATADA

reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa

prevista no artigo 77 da Lei n° 8.666/1993. §
m

CD

u>o

gf
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SUJEIÇÃO DAS PARTES ||
11.1 Na execução do presenteContrato as partescontratantes sujeitam-se nãc||ó aos

termos deste Instrumento, como também às disposições expressas ní|_ei n°
8.666, de 21 dejunho de 1993, e alterações, e pelos preceitos de direito ||blico,
aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos ContraÜs e as

o> tü

disposições de direito privado. i|

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS ||
sl12.1 A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATAN"^ e a

CONTRATADA será feita através de protocolo. Nenhuma outra forn|| será
considerada como prova deentrega dedocumentos ou cartas. ||

Is

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - CASOS OMISSOS
ta (Q

753

13.1 Os casos omissos serão resolvidos à luzda Lei n° 8.666/1993 e suas alt^pções
e dos princípios gerais de direito. f 1
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CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

14.1 Fica eleito o foro da comarca de São Roque para dirimir dúvidas ou questões
oriundas do presente Contrato.

E, por estarem justas e Contratadas as partes assinam o presente
Instrumento Contratual, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de
direito, na presença das testemunhas abaixo. i
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Estância Turística de São Roque, 16 de março de 2021.

JULIO ANTONIO MARIANO

Presidente da Câmara Municipal da

Estância Turística de São Roque

Testemunha 1
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Testemunha 2

(ASSINATURA E N° DO CPF)
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

(CONTRATOS)

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque
CONTRATADO: Tarefa Assessoria e Planejamento Agrícola Ltda
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 04/2021, de 16/03/2021
OBJETO: Prestação de Serviços de Paisagismo
ADVOGADO (S)/ N° OAB/email (*): Virgínia Cocchi Winter - OAB: 251991
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Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanh®|nento
de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo ffbunal
de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo liptema
eletrônico; 9I
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cóp^ das
manifestações de interesse. Despachos e Decisões, mediante ffegular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância ifom o
estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP; ff
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachose Dflisões
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicaios no
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de^ontas
do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Compláfientar
n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contag^ dos
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; ||
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadafâradas
no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos^fermos
previstos no Artigo 2" das Instruções n°01/2020, conforme "Declaração(õfs) de
Atualização Cadastral" anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e
conseqüente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: São Roque, 16 de março de 2021.
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTlDADEr
Nome: Júlio Antonio Mariano

Cargo: Presidente
CPF: 985.816.868-34

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO
DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Júlio Antonio Mariano »
Oi

Cargo: Presidente

CPF: 985.816.868-34 Í|
Assinatura:

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome: Júlio Antonio Mariano

Cargo: Presidente
CPF: 985.816.868-34

Assinatura:

Pela contratada:

Nome: Samira Cristina Dulce Salvetti Baggio
Cargo: Administradora [)// .^g
CPF: 268.532.888-23 [/// Ü
Assinatura: ' 13

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Júlio Antonio Mariano

Cargo: Presidente
CPF: 985.816.868-34

Assinatura:

rs
CN<Í

ês

Oi fO

ò-^

CE ro
< m
2 o

§1
< ®

—1 O

I?
il

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço
eletrônico.


