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MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VINCULADO À 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2011 

Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II, Lei Federal 8.666/93 

CONTRATANTE – CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, Autarquia Federal, 

inscrita no CNPJ sob nº 44.413.680/0001-40, com sede na Alameda Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, São Paulo/SP, 

CEP 01331-000, neste ato representado por seu Presidente, Dr. Cláudio Alves Porto. 

CONTRATADO – VALERIA RODRIGUES MORENO REGENTE FEIJO ME, Pessoa Jurídica de Direito 

Privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.876.358/0001-70, com Sede na Rodovia Henrique Moreno Milan, km 1,7, 

Palmitalzinho, Regente Feijó/SP, CEP 19570-000, e Filial (endereço para correspondência) na Rua Dário Machado 

de Campos, 530, Vila Formosa, Presidente Prudente/SP, CEP 19050-100, telefone 18 3221-4203, neste ato 

representada por sua proprietária, Sra. Valéria Rodrigues Moreno, brasileira, portadora do RG nº 36.83.405-2 

SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 644.896.719-20. 

O presente Contrato obedece às seguintes condições: 

1. OBJETO 

1.1. A CONTRATADA obriga-se à prestação de serviços de jardinagem e manutenção da área verde e vasos 

da Subseção do Coren/SP na cidade de Presidente Prudente. 

2. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. A prestação dos serviços contemplará: 

2.1.1. Poda de grama esmeralda, com utilização de aparador costal e ferramentas manuais; 

2.1.2. Limpeza dos canteiros e dos vasos existentes, com retirada manual de ervas daninhas; 

2.1.3. Coroamento e pode das plantas; 

2.1.4. Retirada de folhas secas; 

2.1.5. Delineamento junto às edificações 

2.1.6. Aplicação de fungicida e inseticida (preventiva e/ou corretiva); 

2.1.7. Bota fora das aparas, para local determinado e licenciado pela Prefeitura Municipal. 

2.2. Frequência: uma vez por mês ou quando necessário. 

3. INÍCIO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

3.1. A Contratada deverá iniciar a prestação do serviço em até 10 dias corridos após a assinatura do presente 

contrato; 
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3.2. Até o 2º dia útil do mês será emitida nota fiscal e boleto bancário com vencimento contra apresentação (ou 

indicação de c/c bancária) e relatório informando as ocorrências (o relatório será assinado por qualquer 

representante do Contratado); 

3.3. A nota fiscal deve vir com a descrição detalhada dos serviços prestados, bem como com a indicação 

expressa dos encargos, impostos e tributos passíveis de retenção na fonte; 

3.4. Constatadas irregularidades, a Administração poderá: 

3.4.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

complementação, ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

3.4.2. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado. 

4. VALOR CONTRATUAL 

4.1. O valor total do presente contrato perfaz a quantia de:  

4.1.1. Valor Mensal: R$ 120,00 (cento e vinte reais); 

4.1.2. Valor Total Anual: R$ 1.440,00 (mil, quatrocentos e quarenta reais). 

5. REAJUSTE 

5.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até o final da vigência do presente instrumento. 

5.2. No caso de prorrogação contratual, o valor da prestação mensal devida pelo contratante poderá ser 

reajustado anualmente, mediante a aplicação do IGPM/FGV, podendo ser substituído por outro índice 

equivalente na extinção deste. 

6. DAS SANÇÕES 

6.1. Pela inexecução total ou parcial de Contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

Contratada as seguintes sanções: 

6.1.1. Multa de 0,0667% (seiscentos e sessenta e sete milésimos por cento) por dia de atraso, calculado 

sobre o valor mensal, limitada esta a 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido para entrega do objeto; 

após será considerado inexecução contratual; 

6.1.2. Multa de 2% (dois por cento) no caso de inexecução parcial do Contrato, calculada sobre o valor total 

da contratação, cumulada com a pena de suspensão temporária do direito de licitar e o impedimento 

de contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

6.1.3. Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do Contrato, calculada sobre o valor total 

da contratação, cumulada com a pena de declaração de inidoneidade, suspensão temporária do direito 

de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

6.2. As penalidades serão aplicadas após processo que garanta o contraditório e ampla defesa; 

6.3. As multas cominadas antes do pagamento devido ao contratado serão compensadas; 
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6.4. As multas cominadas após o pagamento serão pagas em 5 (cinco) dias após a notificação, através de boleto 

bancário a ser enviado ao contratado, sob pena de inscrição em dívida ativa. 

 

7. VIGÊNCIA 

7.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados de XX/XX/2011 a XX/XX/2012, podendo ser 

prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses do inicialmente pactuado, conforme a legislação vigente. 

8. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

8.1. A Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores regerá as hipóteses não previstas neste Contrato; 

8.2. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente Contrato, tais dúvidas serão 

resolvidas com o auxílio do Direito Administrativo e as suas leis de regência, assim como da Legislação 

Civil, no que couber. 

9. DESPESA 

9.1. As despesas resultantes da execução deste Contrato serão atendidas através do seguinte Elemento de 

Despesa: ______________. 

10. RESCISÃO 

10.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, das hipóteses contidas no 

artigo 78, itens I a XVII, da Lei nº 8.666/93. 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Será Gestora do presente Contrato a Sra. Regina Maria Furtado Alves Rabelo ou preposto a sua ordem; 

12. DO FORO 

12.1. É competente o foro da Seção Judiciária de São Paulo para a solução dos conflitos eventualmente 

decorrentes da presente relação contratual. 

 E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor. 

São Paulo, XX de XXXXXXX de 2011. 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 
Dr. Cláudio Alves Porto 
Presidente  

 

VALERIA RODRIGUES MORENO REGENTE FEIJÓ ME 
Valéria Rodrigues Moreno 
Proprietária 

 Regina Maria Furtado Alves Rabelo 

Gestora do Contrato 

 


