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CONTRATO pMCBno N® 71 /201 9
0riundo Proc. N® 90/2019, DISPENSA DE LICITA¢AO N®  11 /2019

CONTRATO DE PRESTA¢AO DE SERVICOS CELEBRADO ENTRE
A  pREFeruRA  MLINiclpAI.  DE  cARRAscO  BONITO^O  E  A
"PRESA PROJETAR ENCENllARIA -ME,

A PREFEITURA MLINICIPAI DE CARRASCO BONITO -TO, pessoa jun'dica de direito poblico, CNPJ
N°  25.064.023/0001-90, em  nome do Secretaria  de  lnfraestrutura,  ,  atrav6s do Gestor Carlos
Alberfo  Rodrigues  da  Silva,  com  sede  na  Pra¢a  Ulisses  Guimardes  n°  TOO,  Centre,  Carrasco
Bonito, Estado do Tocantins, doravante denominado de CON"ATANTE, no final assinando e
do  outro  lcido,  a  Empresa  PROJETAI  ENCENHARIA  - ME,  pessoa  jun'dica  de  direito  privado,
inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°  15.039.672/0001-88,  estabelecida  a  Quadra  403 Sul  alomeda  13,
COMPLEMENTO  Ql  29  LOTE  32,  Plono  Diretor  Sul,  CEP:  77.OT5-575,  Palmasno,  representada
neste ato pelo Sr. VINICIUS PEIEIRA COSTA, engenheiro civil com registro no CONFEA/CREA n°
241228604-3, inscrito no CPF/MF sob n° 020.816.931 -86, porfador da C6dula de ldentidade RG
n° 882.345 SSP/TO, residente e domiciliado na Quadra 403 SUL, Alameda 13 Ql 29, lote 6, Plano
Diretor Sul, Palmasno, CEP: 77015-575, doravante denominado de  CONTRATADA, acordam e
ajustam firmar o  presente contrato nos temos do Lei  Federal  n.° 8.666/93 e suds altera¢6es
posten.ores, assim como pelas condi¢6es oqui expostas, DECLARA^^ pelo presente instrumento
e na melhor forma de direito, ter justo e contratado entre si:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I.1   0BJETO:   Contrata¢do   de   empresa   especializada   para   presta¢ao   de   servicos   de
consultoria e elaborac6o de projetos para licenciamento ambiental para obras, no municipio
de Carrasco Bonitono, conforme descrito na tabela abaixo, no termo de refefencia do edital,
e ainda na proposta da empresa contTatQdo, fazendo pc]rfes integrantes deste instrumento
contratual, independente de transcricao;

hem [   Especfflco¢ao do objeto                                                                            I  Valor Totams

I:I;3|°#:#%EP#BeLt8QtETEe:8emn:nq:fpiop3reac::reocs::a8°ong: R$ 3.coo,cOI

1.
i  conforme recurso disponibilizcldo por emenda estadual do Dep.iFabionComescominvestimentototaldeR$200.000,00.

2.

Llcenclomento  Amblentol  para  execu¢do  de  PAVIMENTACAO

ll       R-25,ooEM BLOQUETE no municipio de Carrasco Bonito conforme recurso
disponibilizado  por  emendQ  estoducll  do  Dep.  Fabion  Comes

I  com investimento total de R$ 200.OCO,00.

3. |!':::i:ITf:as¢:aood#tsJ8:nt:a:€:re::eencvg::nsnv:e:nnroampepRn%raadMa:s:n:€#:u:n:cci:d£

)iI           R$ 28,050,OOI

I  investimento totc]l de RS  I.870.000,OO.                                                                 I
TOTAL  RS R$ 32. I 75,00

S#OiRE'k±Proco ulisses Gu.morbes no  loo -Cenlro -CEP:  77985.000
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2.1  0 presente contrato tern seu respectivo fundamento regido pela Lei Federal N.a 8.666/93
com  suas  altera¢6es  posteriores,  legislacao  perfinente,  direito  p®blico,  e  pelas  cl6usulas  a
seguir expressas, definidoras dos obri.ga€6es, responsabilidodes dos parfes.

2.2 CLAUSULA TERCEIRA  -  DA VICENCIA

3.10  prazo de  vigencia  do  presente contrato 6 de  12  (doze)  meses corridos,  a contar da
assinatura     do     presente     contrato,     sendo     iniciada     na     data     da     assinatura     do
instrumento contrcltuol, podendo ser prorrogado nas hip6teses do Artigo 57 do Lei 8.666/93 e
suas alteroc6es a crit6rio da Administracao.

CIAUSULA QUARTA - DO PRECO E DA FORMA DE PACAMENTO

4.10 valor ajustado para a contrata¢6o e de 1$ 32.175,00 0rinto e dols mll cento e setenta e
clnco reols).
4.2  0  pagamento  dos  servicos  executados  sera  feito  a  CONTRATADA,  atrav6s  de  ordem
bancdn.a  creditada   em  conta   corrente  da   CONTRATADA,   ate   30   (tmta)   dias  ap6s   o
adimplemento de coda pQrcela, mediante apresentcic6o dos Notas Fiscais/faturas no valor
consignado   no   respectivo   Boletim   de   Medieao,   elaborcido   por   engenheiro   fiscal   do
CONTRATANTE,   e  entrega   dos  servi¢os  estabelecidos  no  Termo   de   Refetencia  e   Edital,
perfinentes aos servi¢os contratados atrov6s de empreitada por pre¢o global.

4.3  Fica  expressamente  estabelecido  que  o  preco  contrQtado  inclua  os  custos  diretos  e
indiretos para a completa execuedo dos servi¢os.

Obs:  0  pagamento  dos  ARTs,  e  taxas  geradas  para  a  liberac6o  dos  autorizac6es  6  de
responsobilidade do contratclnte.

4.4  Para  o  efetivo  pagamento,  as  foturas  deverdo  se  fazer  acompanhar  da  guia  de
recolhimento dos contribui¢6es para o FGTS e o lNSS relativa aos empregados utilizados na
obra.

4.5 Serdo processadas as retene6es previdencidrias nos termos da lei que regula a mat6ria.

CLAUsulA SEXTA -DO PRAZO DE EXECUCAO, E DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1  0 prazo para inicio dos servi¢os, deverd ser de ate 5  (cinco)  dias, depois de assinado o
contrato.

6.4 Constatadas irregularidades na prestacdo dos servi¢os, a CONTRATANTE poder6:

6.5 Se  disser respeito  a  especificQc:do,  rejeitd-los  no todo  ou  em  parte,  determinando  sua
readequa¢ao ou rescindindo a contratacao, sem prejuho dos penalidades cabiveis.

6.6   Na   hip6tese   de   reodequacdo,   a   CONTRATADA   deverd   faze-lo   em   conformidade
com  a  indica¢6o  da  CONTRATAl`ITE,   no   prazo  mdximo  de  03   (tres)   dias,  contados  da
notificac6o por escrito, mantido o preeo inicialmente contratado.

Pro{o Ulisses Guimor6es n9100 .  Conlro  -C[P:  77985.000 -Carrosco
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6.7 0 recebimento do objeto dar-se-d definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias bteis ap6s
o  recebimento  provis6rio,  uma  vez  Yen.ficado  o  atendimento  integral  dos  especifica¢6es
contratadas.

6.8 Se a empresa suspender a presta¢ao dos servi¢os injustificadamente por urn pen`odo de
30  (trintci)  dias  com.dos,  ficard  esta  sujeita  as  penalidades  prevista  na  cldusula  d6cima  e
seguintes.

CLAuSULA OITAVA -  ENCARGOS E RESPONSABIllt)ADES DA EMPRESA CONTRATADA

8.I  Cumpn.r  fielmente  o  presente  Contrato,  de  forma  que  os  servieos  contratados  sejam
executados em perfeito estado e condic6es de uso, executando-os sob sua inteira e exclusiva
responsabilidade;

8.2  Reparar,  corrigir,  remover  ou  substituir  ds  suas  expensas  no  todo  ou  em  parte,  os
servicos  em  que  se  encontrarem  vfcios,  defeitos  ou  incorrec6es  resultantes  da  execucao,
mesmo ap6s ter sido recebido definitivamente o objeto do contrato.

8.3 A CONTRATADA obriga-se a manter as condic6es iniciais de habilitacao durante toda a
vigencia do contrato, sob pena de rescis6o.

8.4  E  vedado  d   CONTRATADA  ceder  ou  transferir,  total   ou  parcialmente,   os  direitos  e
deveres    do    presente    Controto,    sem    o   consentimento    expresso    e    por   escrito    da
CONTRATANTE;

8.5 A CONTRADA deverd nomear e manter preposto para representd-la perante a Prefeituro
Municipal de Carrosco Bonitono, e assisti-lcl em todos as quest6es relativos a execucao do
contrato.

8.6  A  CONTRATADA  deverd  indicar telefones  para  contato,  para  casos  excepcionois  que
porventura venham d ocorrer.

8.7  A  CONTRATADA deverd  manter assessoria  permanente  por telefone  e  ou  e-mail,  para
orientacdo.

8.8   E   de   responsabilidade   da   CONTRATADA   todcls   as   despesas   com   equipamentos
necessdrios   a   execucao   dos   servicos   descritos   neste   contrato,   operacao,   materiQis   e
humanos, manutencdo permanente e custos diretos ou indiretos requeridos para execucdo
do objeto.

8.9 Responsabilizar-se pelos servicos prestados, obrigando-se a reparar exclusivamente a sua
custa e dentro dos prazos estabelecidos, eventuais erros, falhas, omiss6es e quQisquer outras
irregularidades  porventura  verificadas  na  execuc:ao  dos  mesmos,  bern  como  ressarcir  a
CONTRATANTE pot danos e prejufaos decorrentes.

E=
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8.10   Manter   arquivo   completo   de   toda   documenta¢ao   referente   aos   servicos   ora
contratados, fQzendo-o com zelo, seguranc:a e sigilo, bern como fomecer relat6n.os, quando
solicitados.

8.11  Cumprir rigorosamente os cldusulas e condi¢6es ora estabelecidas.

CLAUSULA    NONA    -    ENCARGOS    E    RESPONSABILIDADES    DO    MUNIcipIO    DE    CARRASCO

BONiTono

A - Pela fiscalizacdo desde o infoio ate o recebimento definitivo dos Servi¢os.
B - Pela emissdo da Ordem de Servi¢o.
C - Pelo cumprimento na forma e nas condic6es de pagamento estabelecidas na cldusula
quarto deste contrato.
D - Proporcionar condic6es para que a CONTRATADA possa executar os servicos dentro dos
normas estclbelecidas no contrato;
E  -  Fomecer  todas  as  informac6es  necess6rias,  documentos,  dirimir  ddvidas  e  orientar  a
CONTRATADA em  todos  os  casos  omissos, quando indispens6veis  a  perfeita  execucao dos
servicos.
F -Comunicar a CONTRATADA quaisquer irregularidodes na execucdo contratual.
G - Promover o pagamento dentro do prazo estipulado neste Controto.
H  -  Fornecer atestado de capacidade t6cnica  quando solicitado, desde que atendidas as
obrigac6es contratuais.
I   -   lndicar  o   servidor  que   ira   acompanhar  a   execucdo   do   contrato  e   comunicar-se
oficialmente com a CONTRATADA

CLAUSULA DECIMA -  DAS  PENALIDADES

10.1 A contratada, ndo cumprindo as obrigac6es assumidas neste documento ou os preceitos
legais, sofrerd as seguintes penalidades:
I - multa de 0.5 % (meio por cento)  por dia de atraso, limitado esta a 30 (trinta)  dias, ap6s o

qual sera considerada inexecucdo contratual;
11 - multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecugao parcial do contrato, cumulada com
a pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratQr com a Administracao
pelo prazo de Ot  (urn ano);
Ill -multa de  10 % (dez por cento) no caso de inexecu¢6o total do contrato, cumulada com
a pena de suspensao do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administra¢ao
pelo prazo de 02 (dois anos)

Observacao: as multas serdo calculados sobre o montante ndo adimplido do contrato.

CLAUSULA D£CIMA  PRIMEIRA

11.1  Nenhuma modificacao poclerd ser introduzida no objeto do presente instrumento, sem o
consentimento pfevio do Municipio, medionte acordo escrito, obedecendo Cos limites legais..
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12.1  E obriga¢ao da Contratada de manter durante o pen'odo de execuc6o do objeto do
presente contrato, incompatibilidade dos obriga¢6es por ela assumidas, todas condi¢6es de
habilitacao e qualificacdo exigidas.

CLAUSULA D£CIMA TERCEIRA -DA RESCISAO

13.I  Este contrato poderd ser rescindido:

13.1.1  Por ato unilateral da  Administra¢ao,  nos casos do lnciso I  ci Xll  e  Xvll  do art.  78 da  Lei
Federal 8.666 de 21  de junho de  1993;

13.I.2 Pelas formas determinadas no artigo 79, da Lei n.° 8.666/93;

13.1.3 Amigdvel, por acordo entre as partes reduzida a termo no processo da licita¢ao, desde
que haja conveniencia Administrativa;

13.1.4 Por motuo acordo ou conveniencia Administrativa, recebendo a contratada somente
pelo  valor  dos  servicos  efetivamente  realizados,  n6o  lhe  sendo  devido  outro  a  titulo  de
indeniza¢do ou qualquer outro titulo, no presente ou futuramente, sob qualquer alega¢do ou
fundamento,

13. I .5 Judicialmente, nos termos da legislo¢do.

I -A rescisdo deste contrato implicar6 retenedo de cieditos decorrentes da contratacdo, ate
o limite dos prejui.zos causados a  Administracao,  bern como as assunc6es de servicos pela
CONTRATANTE nci forma que a mesma determinar.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO  REEQuldBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

14.1  0correndo as hip6teses previstas no artigo 65, inciso 11, alinea  "d", da Lei n. 8.666-93, serd
concedido reequilibrio econ6mico-finQnceiro do contrato, requen.do pela contratada, desde
que suficientemente comprovado, de formo documental, o desequilibrio contratual.

CLAuSULA DECIMA QullwA -DAS DOTA¢OES ORCAMENTARIAS

15.I  As despesas decorrentes da controtacdo coTrerdo a conta dos recursos do Or¢amento
Municipal vigente:
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16.1  E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os Onus  tn.butdn.os, comerciais,  encargos
sociais e trabalhistcls decoITentes deste Controto.

16.2 A CONTRATANTE,  enquanto fonte retentora descontard  dos pQgamentos a  efetuar, os
tributos a que esteja obrigada pela Legisla¢6o vigente, fazendo o recolhimento dos parcelos
retidas, nos prazos legais.

16.3   Caberd   a   CONTRATADA   toda   responsabilidade   pelos   demais   Onus   e   obrigae6es
decorrentes da Legisla¢do TrabalhistQ, Previdencidria e Tributdria.

CLAuSuLA DECIMA SETIMA -DA LECISLACAO APLIC^VEL

17.1    0   presente   instrumento   rege-se   pelas   disposi¢6es   expressas   na   Lei   n°   8.666/93
consolidada, pelos preceitos de direito pdblico, aplicando-se-lhe supletjvomente, os principios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposic6es de direito privado.

CLAUSULA D£CIMA OITAVA - DO FORO

18.1 Pare dirimir quaisquer quest6es decorrentes da execucdo do presente objeto Contratual,
e  que  ndo  possam  ser  dirimidos  pela  intermediacdo  Administrativa,  fica  eleito  o  Foro  da
Comarca   de   AUGUSTINOPOLIS-TO,   com   expressa   renoncia   a   qualquer  outro,   por   mais

privilegiado que se apresente.

10.2  E,  por  estarem  desta  forma  justos  e  contratodos,  firmam  o  presente  com  duos  (02)
testemunhas,  em 03  (ties)  vias de igual teor e formo sem emendas e  entrelinhas, para  que
produza seus jun`dicos e legais efeitos.

CNPJ N°  15.039.672/0001 -88
CONTRATADO

TESTEMUNHAS  01 :

NOME  fauvul  s±qu*Ou  a.+woyqap
RGNO

CPF No o`q `'i3o. ]€( -ltl
ASSINATURA:

TESTEM

NOME
RGNO

urur.u¢€, /u¢ c!O  nc,4c;miab

CPF No   Cky. 3
ASSINATURA:

c  y?, ,Tca

Pra¢o  Ulisses Guimordes ne  loo .  Centro -CEP:  77985-000  -Corrasco 8onito -TO


