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TOMADA DE PRE¢O N° 01 /2020
PROCESSO  DE LICITACAO  N° 04/2020

CONTRATO N° 89/2020

Que   entre   si   fazem   de    urn   lado   como   CONTRATANTE   A
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CARRASCO  BONITono,  e  de  outro
lado como CONTRATADA a Empresa A. R. GOMES EIRELl, por seu
representante    abaixo    assinado,    mediante    os    termos    e
condie6es seguintes:

A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CARRASCO  BONITO  -TO,  atrav6s  do  seu  Gestor  CARLOS  ALBERTO
RODRIGUES  DA  SILVA,  com  sede  na  Praca  Ulisses  Guimardes  n°  loo,  Centro,  Carrasco  Bonito,
Estado  do Tocantins,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  n° 25.064.023/0001-90,  doravante  denominado
de CONTRATANTE,  no final assinando e outro lado a empresa, A.  R COMES  EIRELl  nome fantasia
(C3 REPRESENTAC6ES), pessoa jun`dica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 20.123.940/0001 -85,
estabelecida na Rua C, n° 146, Nova Araguatins, , cidade de Araguatins/TO, representada neste
ato  pelo  Sr.  VANDENBERG  SOUSA  MADALENA,  portador  do  RG  n°  5279898,  inscrito  no  CPF  n°
019.605.341 -22, residente e domiciliado na cidade de Araguatins/TO, doravante denominado de
CONTRATADA, acordam  e ajustam firmar o presente contrato, assim como pelas condi¢6es da
Licita¢do na Modalidade de Tomoda de Preco n° 01 /2020, DECLARAM pelo presente instrumento
e na melhor forma de direito, ter justo e contratado entre si o descrito na cldusula primeira deste
termo contratual:

CLAUSULA  PRIMEIRA -DO  FUNDAMENTO

I .1. 0 presente contrato tern seu respectivo fundamento e finalidade na consecuGdo do obj.eto
contratado, descrito  na  cldusula segunda,  constante  no  Processo de  Licitacao  n° 04/2020,  na
modalidade Tomada  de  Preco  n° 01/2020, regendo-se pelo  Lei Federal  N.a 8.666/93 com suas
alterac6es posteriores, Iegislacao pertlnente, direito poblico, e pelas cl6usulas a segulr expressos,
definidoras dos obrigag6es, responsabilidades dos partes.

CLAUSuLA SEGUNDA  -LIVRE ACESSO

2.1   A  CONTRATADA  deve  conceder  livre  acesso  aos  documentos  e  registros  contdbeis  da
empresa,  referentes  ao  objeto  contratado,  para  servidores  dos  6rgdos  e  entidades  piJblicas
concedentes e dos 6rgaos de controle interno e externo e dos Tribunais de contas do Estado e
da Unido.

CLAUSULA TERCEIRA -DO OBJETO

1.10BJETO: Contratacdo de ME/EPP equiparada na forma da Lei para a Execucao de Obras de
Pavimenta¢do  de  vias  urbanas  em  bloquetes   no   Povoado  Vinte   Mil,  distrito  de  Carrasco
Bonito/TO,  conforme  projeto,  memorial  descritivo,  cronograma  fisico-financeiro  e  oreamento,

que sdo partes integrantes e indissocidveis do presente processo licitat6rio, independentemente
de transcricdo.

CLAUSULA QUARTA  -  DA VIGiNCIA

4.1  0  prazo  de  vigencia  do  presente  contrato  6  de  12  (Doze)  meses  corridos,  a  contar  da
assinatura  do  presente  contrato,  com  a  garantia  dos  obras  executadas  de
contados a partir do recebimento definitivo.

CLAUSUIA QUINTA -DO PRE¢O
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5.1  A Contratada  para a execuc:ao do  Objeto descrito na  Cldusula Terceira deste instrumento
contratual, cobrard do Municipio o valor total de R$ 204.626,70 (Duzentos e quatro nil seiscentos
e  vinte  e  sels  Teals  e  setenta  centavos)  nos  termos  da  proposta  financeira  apresentada  na
licita¢ao retro referida que tambem e parte integrante deste instrumento contratual.

CIAUSULA SEXTA -DO PACAMENTO

6.1. 0 pagamento sera efetuado em parcelas de acordo com o cronograma fisico-financeiro
da  obra,  ocorrendo  sempre  ap6s  o  recebimento  da  fatura  acompanhada  da  planilha  de
medi¢do, aprovada pelo responsdvel pela fiscalizaGao dos obras pelo Municipio.
6.2.   Para   o   efetivo   pagamento,   as   faturas   deverdo   se   fazer  acompanhar   da   guia   de
recolhimento dos contribuic:6es para o FGTS e o lNSS relativa aos empregados utilizados na obra.
6.3. Ocorrendo atraso  no  pagamento,  os valores serdo corrigidos monetariamente pelo indice
Nacional de Precos ao Consumidor -lNPC do perfodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a
Administracdo compensard a contratada com juros de 0,5% ao mss, pro rota.
6.4. Serdo processadas as retenG6es previdencidrias nos termos da lei que regula a mat6ria.

a              CLAUSULA SETIMA -DO  PRAZO  DE EXECUCAO

7.1  0 prazo para execuccio da obra 6 de 90 (Noventa) dias, ou conforme o memorial descritivo
e   o  cronograma   fisico   financeiro  da   obra,   a  contar  da  emissdo   da  ordem   de  servico,
descontados tdo-somente os dias de chuva e os impraticdveis, registrados nos didrios de obras.

CLAUSULA OITAVA -DOS  MATERIAIS  E SERVICOS

8.1  A  contratada  deverd  fornecer materiais  e  executor os  servi¢os  de  mdo  -  de -  obra  de  1.a
qualidade, de acordo com as orientac6es t6cnicas do Projeto e discriminac6es constantes no
Memorial Descritivo e Planilha de Oreamento, os quais serao conferidos e acompanhados pelo
Responsdvel T6cnico do Municipio.

CLAUSULA NONA -  ENCARGOS i  RESPONSABILIDADES  DA  EMPRESA CONTRATADA

- Pelos reparos as suas custas de qualquer defeito que se verificar nos servieos executados.
8  -  Pelos  danos  que  possam  afetar o  Municrpio  ou  a  terceiros  em  qualquer  caso,  durante  a
execucao  dos servi¢os,  bern como  a  reparacdo ou  indenizac:do sem  Onus  ao  Municipio  ou  a
terceiros.
C - Arcar com todas as despesas decorrentes da obra a ser executada, correndo por sua conta
e risco a utilizagdo e o fornecimento de todos os equipamentos, mdquinas, materials, mdo - de -
obra,   ferramentas   e   transportes   necessdrios   a   execuedo   dos   servicos,   bern   como   pela
contratac:do de funciondn.os.
D . Pela supervisdo, direedo tecnica e administrativa dos servicos.
E  -  Pela  admissdo  e/ou  demissdo  do  pessoal  necessdrio,  pagamento  de  saldrios  e  Encargos
Sociais correspondentes, inclusive perante a Justic;a do Trabalho.
F   -   Responsabilizar-se   pela   obtencdo   junto   ds   repartic6es   competentes   de   todas   as
liceneas/alvards de construGdo e demais documentos necessdrios a execu¢do dos servicos.
C  -  Pela  permissdo  de  inspeGao ao  local  dos  servicos,  pela  fiscalizacdo,  em  qualquer tempo,
devendo prestar informac:6es e esclarecimentos solicitados.
H - Utilizar exclusivamente pessoal habilitado para a execucdo do objeto deste contrato, sendo
admitida a substituic:do por outro profissional e/ou produtos de aptiddo e qualidade equivalente
ou superior, previamente aprovado pela contratante, cuja situaeao seja julgada conveniente
pela fiscalizagao.
I - Pela conservac:do de toda a area sob sua responsabilidade, ate o recebimento definitivo dos
servicos pelo Municipio.
J  -  Todas  as  despesas  previdencidrias  com  a  obra,  objeto  do  presente  contrato,
responsabilidade da contratada.
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CLAUSULA DECIMA -  ENCARGOS E  RESPONSABILIDADES DO MUNIcfpIO DE CARRASCO  BONITO.

A - Pela fiscaliza¢do desde o inieio ate o recebimento definitivo da Obra.
8 -Pela emissdo da Ordem de Servico.
C  .  Pelo  cumprimento  na  forma  e  nas  condic6es  de  pagamento  estabelecidas  na  cldusula
quarto deste contrato.

CLAUSULA  DECIMA  PRIMEIRA  -  DAS  PENALIDADES

11.1  A contratada,  nao cumprindo as obrigaG6es 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
serd considerada inexecucao contratual;
11 - multa de 8% (oito por cento)  no caso de inexecucdo parcial do contrato, cumulada com a
pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administra¢do pelo
prazo de 01  (urn ano);
Ill  -multa de  10 % (dez por cento)  no caso de inexecu¢ao total do contrato, cumulada com a
pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administra¢do pelo
prazo de 02 (dois anos) .

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

CLAUSULA DECIMA SECUNDA

12.1  A contratada deverd fornecer Anotaedo de Responsabilidade T6cnica (ART) da obra.

CLAUSULA  DECIMA TERCEIRA

13.1  Nenhuma  modificac:ao  poderd  ser introduzida  no  objeto  do  presente instrumento,  sem  o
consentimento pfevio do Municfpio, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais.

CLAUSULA  DECIMA QUARTA

114.I  E  obrigaGdo  da  Contratada  de  manter durante  o  periodo  de  execucdo  do  objeto  do
presente  contrato,  incompatibilidade  dos  obrigac6es  por ela  assumidas,  todas  condie6es  de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licita¢do modalidade de Tomada de Precos N.a 01 /2020.

CLAUSULA D€CIMA QUINTA -DA  RESCIS^0

15.1  Este contrato poderd ser rescindido:
15.1.1  Por ato unilateral da Administraedo, nos casos do lnciso I a Xll e Xvll do art. 78 da Lei Federal

8.666 de 21  de I.unho de  1993;
15.1.2 Pelas formas determinadas no artigo 79, da Lei n.° 8.666/93;
15.1.3 Amigdvel,  por acordo entre as partes reduzjda a termo no processo da  licitacdo, desde
que hal.a conveniencia Administrativa;
15.1.4 Por mutuo acordo ou conveniencia Administrativa, recebendo a contratada somente pelo
valor dos servicos efetivamente realizados,  ndo lhe sendo devido outro a titulo de indenizac6o
ou qualquer outro mulo, no presente ou futuramente, sob qualquer alegagdo ou fundamento,
15.1.5 Judicialmente, nos termos da legislacdo.
1 - A rescisdo deste contrato implicard retenGdo de cteditos decorrentes da contratacdo, ate o
limite  dos  prejuizos  causados  a   Administracdo,   bern  como  as  assun¢6es  de  servicos  pela
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

Pro¢a Ullsses Culmar6es, n° loo -CEP: 77.?85-000 -Fone: (63) 3344-1462
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CLAUSULA DECIMA SEXTA -D0  REEQUILfBRIO  ECONOMICO-FINANCEIRO

16.10correndo  as  hip6teses  previstas  no  artigo  65,  inciso  11,  alinea  "c}",  da  Lei  n.  8.666-93,  sera
concedido  reequilibrio  econ6mico-financeiro  do  contrato,  requerido  pela  contratada,  desde
que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilfbrio contratual.

CLAUSULA DECIMA SETIMA -DAS  DOTAC6ES ORCAMENTARIAS

17.1  As  despesas  decorrentes  da  contratacdo  on.undo  desta  licitacdo  correrdo  a  conta  dos
recursos do Oreamento Municipal vigente:

CLAUSULA DECIMA OITAVA -DA LEGISLACAO APLICAVEL

18.1  0 presente instrumento rege-se pelas disposi¢6es expressas na Lei n° 8.666/93 consolidada,

pelos preceitos de direito poblico, aplicando-se-lhe supletivamente, os principios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposic6es de direito privado.

CLAUSULA DECIMA NONA -DO  FORO

19.1  Para dirimir quaisquer quest6es decorrentes da execugao do presente objeto Contratual, e
que ndo possam ser dirimidos pela intermediagdo Administrativa, fica eleito o Foro da Comarca
de  AUGUSTINOPOLIS-TO, com  expressa  rentincia  a qualquer outro,  por mais  privilegiado que se
apresente.
E, por estarem desta forma justos e contratados, firmam o presente com duas (02) testemunhas,
em 03 (tres) vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jun`dicos
e legais efeitos.

CARRASCO BONITO -TO, 27 de Julho de 2020.
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CARLOS ALBE
Pr feito

RODRIGUES  DA SILVA
Municipal

Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO
CONTRATANTE

TESTEM

NOME
RGNO

Utrf ;ass/rf u c/a  rL

:spsF,NN;Tu€#.J...lag....:.»-r?

C2 a eL in< n

CPF n° ol 9.605.341 -22
A.              R.  GOMES  EIRELI

CNPJ  N° 20.123.940/0001 -85
CONTRATADO

TESTEMUNHA  02:

NOME  /hfrot<l    Sct~+rfu    C'  `  tL.7ugiv
RG N° j  't+  `c4,
CPF  NO

ASSINATURA:....J1+€
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