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CONTRATO  N°  15/2021
ORIUNDO  PROCESSO  LICITAT6RIO  N° 17/2021  -DISPENSA  DE  LICITA ao NO 12;202i

®
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Que   entre   si   fazem   de   urn   lado   como   CONTRATANTE   A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO  BONITO-TO, e a  Empresa
EURIVAL DA MOTA MARINHO 30363012320, mediante os termos
e condic6es seguintes:

PREAMBULO

A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CARRASCO  BONITO  -TO,  pessoa jurfdica  de  direito  publico,  inscrito
no  CNPJ/MF  sob  o  n°  25.064.023/0001-90,  atrav6s  do  Gestor  Sr.  GILVAN  BANDEIRA  DA  SILVA,

portador(a)  da c6dula de identidade RG n.0 0001218361996 -SSP/MA e inscrito(a)  no CPF/MF n.0
008.811.201-09, domiciliado(a)  seguinte endereco:  Rua Valter Vendncio, s/n, Centro, da cidade
de  Carrasco  Bonito/TO,  doravante  denominada  CONTRATANTE,  no final  assinando,  e  do  outro
lado,  a  empresa  EURIVAL  DA MOTA MARINHO 30363012320, inscrita  no  CNPJ  n° 33.372.164/0001-
07, sediada  d  Rua  Projetada,  n° 20,  Casa  20,  Bairro  Nova  lmperatriz/MA,  CEP:  65.907-250,  neste
ato  representada  pelo  Sr.    EURIVAL  DA  MOTA  MARINHO,  Brasileiro,  capaz,  representante  legal,
portador da  c6dula  de  identidade  n° 0402507920109  SSP/MA,  inscrito  no  Cadastro  de  Pessoas
Fisicas  do  Ministerio  da  Fazenda  sob  o  n° 303.630.123-20,  formalizam  entre  si  o  presente  ajuste,
descrita  na  cldusula  primeira  deste contrato, em  razao do  PROCESSO  N.°  17/2021,  Dispensa  de
Licitacdo     n°     12/2021,     e     na     conformidade     das     cldusulas     e     condic6es     seguintes,
independentemente   de   transcriGdo   e   se   regerd   pela   Lei   Federal   n°   10.520/2002,   Decreto
municipal  n° 063/2013,  Lei  Complementar n°  123/2006  e subsidiariamente  pela  Lei  n° 8.666/93  e
alterae6es   e   pelas   cldusulas   e   condie6es   abaixo:   convencionam   entre   si,   pelo   presente
Contrato, a cumprir expressamente as Cldusulas seguintes:

CLAUSULA  PRIMEIRA -DO  OBJETO

1.1  0 objeto do presente contrato 6 a Contratacdo de empresa visando a prestacdo de servi¢os
de  cobertura  fotogrdfica  e  filmagem  para  os  eventos  festivos  promovidos  pela  Prefeitura  e
Fundos Municipais.

CLAUSULA  SEGUNDA -DO  PRAZO  DE  ENTREGA  E  DA  VIGENCIA

2.1. 0 prazo para fornecimento do objeto ora contratado 6 de ate 05  (cinco)  dias, contados
partir da  data  de  recebimento  da  Ordem  de  Servico  ou  solicitac:ao  respectiva  per  parte  da
CONTRATADA. r`
2.2. 0 prazo de vigencia do presente contrato serd ate 31 /12/2021.
2.2. 0 servico (foto/filmagem) serd entregue no local designado na ordem de serviGos, no hordrio
dos O8hoomin ds  12hoomin, de segunda ds sextas-feiras.

CLAUSULA TERCEIRA  -DO  VALOR  CONTRATUAL

3.1. 0 valor global do presente termo 6 de RS 16.825,00 (Dezesseis mil oitocentos e vinte e cinco
reais) .
3.2.   No  valor  acima  estipulado  jd  estdo  inclusos  todas  as  taxas,  encargos,  impostos,  fretes,
carregamento  e  descarregamento,  seguros e  demais despesas  inerentes  ao fornecimento  do
objeto contratado.
3.3. 0 bern ora contratados serd fornecido na auantidade e precos unitdrios abaixo:
lTEM ESPECIFICAcio DOS SERVICOS UNID. Quc,nt. VALORUNIT.RS VALORTOTALRS

1 GRAVACAO   DE   EVENTOS   EM  VIDEOS HORASTRABALHO 05 R$ 425,00 R$  2.125,00
COM       EDICAO       DE       MATERIA       OU
DOCUMENTARIO   COM   PRODUC:AO   E
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lNSERCAO     DE    TRILHA     SONORA     EM

DVD.

2 COBERTURA     FOTOGRAFICA     (AEREA) HORASTRABALHO 30 R$ 290,00 R$ 8.700,00
DE    EVENTOS    MUNICIPAIS    COM     100
FOTOS  POR  EVENTO  EM  DVD.

3 COBERTURA                              FOTOGRAFICA HORASTRABALHO 30 R$ 200,00 R$ 6.000,00
(TERRESTRE)    DE    EVENTOS    MUNICIPAIS
COM  100 FOTOS POR EVENTO EM DVD.

VALO R TOTAL  RS R$  16.825,00

CLAUSULA QUARTA  -  DA  FORMA  DE  PAGAMENTO
4.1.   Os   pagamentos   serdo   efetuados   em   ate   30   (trinta)   dias   ap6s   a   entrega,   mediante
apresentacdo de  Nota  Fiscal com libera¢do pela  Prefeitura  Municipal,  devidamente atestada
pela   unidade   da   requisitante,   declarando   o   recebimento   do   (s)   produto   (s)   em   plena
consondncia com a ordem de fornecimento, emitida pelo setor de Compras.
4.2. Para a execuGdo do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora deverd
fazer constar na  Nota  Fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra  legivel em  nome do
ORGAO Solicitante, n° CNPJ, o n6mero do processo licitat6rio, ncimero de sua conta bancdria, o
nome  do  Banco  e  a  respectiva  agencia  em  que  deverd  ser  creditado  o  valor  devido  pela
remuneracdo apurada;
4.3.  No caso de eventual atraso de pagamento,  o valor devido deverd ser acrescido de juros
morat6rios de 0,5 % (cinco d6cimos por cento)  ao mes, apurados desde a data acima referida
ate a data do efetivo pagamento, calculados "pro rota die",

CLAUSULA  QUINTA -DO  REAJUSTE  DE  PRECO
5.1  0s preGos contratados sdo fixos e irreajustdveis.

CLAUSULA  SEXTA -DAS  SANCOES  ADMINISTRATIVAS
6.I   Pelo  descumprimento  total  ou  parcial  dos  condiG6es  contratuais,  a  CONTRATANTE  poderd
aplicar  d   CONTRATADA   as  seguintes   penalidades,   al6m   da   responsabilizagdo  civil  e   penal
cabiveis, sem prejufzo as demais sane6es previstas os
Artigos 86 e 87 da  Lei Federal 8.666/93.
6.1.1  Multa de mora de 0,3% (tres d6cimos por cento)  por dia de atraso injustificado na entrega
do  objeto  deste  contrato,  ate  o  30°  (trig6simo)  dia  de  atraso  sobre  o  valor  do  objeto  ndo
executado;
6.1.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto ndo executado quando o atraso for
superior  a  30   (trinta)   dias,   com   o  consequente   cancelamento   da   nota   de   empenho  ou
documento correspondente;
6.1.3  Multa  de 20%  (vinte  por cento)  sobre  o valor global do contrato,  no caso da  contrata
injustificadamente,  desistir do  mesmo ou  causar sua  rescisdo,  ou  ainda  quando  acontratada
ceder  o  contrato,  no  todo  ou  em  parte,  a  pessoa  fisica  ou  jurfdica,  sem  autorizac:6o  da
contratante, devendo reassumir o contrato no prazo mdximo de  15  (quinze)  dias, contados da
data da aplicac:ao da multa, sem prejuizo de outras sanc6es contratuais;
6.1.4 Suspensdo do direito de participar de licitaG6es de qualquer 6rgdo poblico, pelo prazo de
ate  02  (dois)  anos  quando,  por culpa  da  CONTRATADA,  ocorrer a  suspensdo,  e  se  for o  caso,
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Municipio de CARRASCO BONITO-TO pelo
prazo  de  05  (cinco)  anos,  enquanto  pendurarem  os  motivos  determinantes  da  puniedo  ou,
ainda, ate que seja promovida a reabilitaedo perante a autoridade que aplicou a penalidade;
6.1.5   Declara¢do  de  inidoneidade  para   licitar  ou  contratar  com  6rgdos  da  administraGdo
Pbblica enquanto pendurarem os motivos determinantes da punicdo ou ate que seja promovida
a  reabilita¢do  perante  a  pr6pria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  serd  concedida
sempre que o  contrato ressarcir a  Administracdo  pelos  prejufzos resultantes e  ap6s decorrido o
prazo da sanGdo aplicada com base no subitem anterior;
6.1.6 Nenhuma san¢do serd aplicada sem o devido processo administrativo, que preve defesa
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CLAUSULA  SETIMA -DAS  OBRIGACOES
7.1   DA  CONTRATANTE:
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7.1.1  Apresentar esclarecimentos necessdrios para a execuc:do do contrato.
7.1.2 Efetuar o pagamento de forma convencionada na Clausula Terceira deste contrato, dentro
do prazo previsto, desde que atendida as formalidades previstas.
7.1.3    Notificar,    por    escrito,    a    CONTRATADA,    fixando-lhe    prazos    para    corrigir    eventuais
irregularidades encontradas na  execu€ao do  contrato,  bern como,  quando da  aplicacdo de
multas, retenGdo por danos causados e quaisquer d6bitos da CONTRATADA.
7.1.4 Emitir a devida Ordem de Fornecimento (OF) ou Ordem de Servieo (OS) para a contratacdo
pretendida.
7.2  DA  CONTRATADA:
7.2.1   Manter  durante  toda  a  execucdo  do  presente  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigag6es  por ele  assumidas,  todas  as  condie6es  de  habilitaedo  e  qualificaGdo  exigidas  no
Processo Licitat6rio.
7.2.2   Atender   a   todas   as   despesas   e   encargos   de   qualquer   natureza   com   pessoal   de
contrata?do,   necessdrios   a   execucdo   do   contrato,   inclusive   os   encargos   de   natureza
trabalhistas,  previdencidrios,  fiscais,  de  acidentes de  trabalho  e  outros  semelhantes,  relativos  a
execuc:do do objeto deste contrato, sem qualquer vfnculo com o CONTRATANTE.
7.2.3   0ferecer,   como   uma   organizacdo   completa,   independente   e   sem   vfnculo   com   o
CONTRATANTE, servigos de comprovada qualidade, sem Onus adicional ao prego registrado.
7.2.4 Nao subempreitar o contrato a terceiros, seja parcial ou na sua totalidade.
7.2.5  Assumir  de  inteira   responsabilidade   por  qualquer  dano  pessoal  ou  material  que  seus
empregados  venham  a  causar  ao  Patrim6nio  da  CONTRATANTE  ou  a  terceiros,  quando  da
execucdo do objeto deste contrato.
7.2.6  Atender a  requisi€6es do CONTRATANTE sempre que for solicitado teste de qualidade dos
servicos oferecidos.

CLAUSULA OITAVA -DOS  RECURSOS ORCAMENTARIOS
8.1  As despesas decorrentes da presente contratacdo, objeto deste contrato, correrdo por conta
das seguintes dotac6es oreamentdrias:

6rg6o:  10 -Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito -TO
Unidade Orcament6ria: 0101  -Secretaria Municipal de Administrac:do
A¢ao: 20.01  -Manutengdo da Sec. Mun. de Administra?do
Elemento de Despesa: 90.39.00 -Outros Servic:os de Terceiros-Pessoa Juridica

CLAUSULA  NONA -DA  RESCISAO
9.1    Este   contrato   poderd   ser   rescindido   por   mutuo   consentimento   entre   as   partes,   o
unilateralmente  pela  CONTRATANTE  por medida  de  interesse  poblico,  mediante  notificacdo
CONTRATADA,  ou  na  ocorrencia  de qualquer dos  hip6teses,  previstas  nos incisos  I a Xll e Xvll  d
artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, ou ainda, judicialmente,nos termos da legislaedo pertinente.

CL^USULA  DECIMA -DA VINCULACAO
10.10   presente   contrato  e   parte  integrante  do   Processo   Licitat6rio   17/2021,   Dispensa   de
Licitac:ao n°  12/2021.
10.2  Constituem  partes integrantes  deste  Contrato  o  Edital  e respectivos anexos  vinculados ao
processo especificado na cldusula anterior, como se deste contrato estivessem transcritos.

CLAUSULA  DECIMA  PRIMEIRA -DA SUJEICAO  E  DOS CASOS OMISSOS
11.1    As    partes   submetem-se    ds    normas   das    Leis   8.666/93   e    10.520/02,   cujos   dispositivos
fundamentardo a solucdo dos casos omissos.

CLAUSULA  DECIMA SEGUNDA -DO  FORO
12.1  Fica  eleito o  Foro  da  Comarca  de  Augustin6polis -TO -Vara  Distrital de  Carrasco  Bonito -
TO,  com  exclusdo  de  qualquer  outro,  para  nele  dirimirem  eventuais  dovidas  ou  controversias
decorrentes do presente Contrato.
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E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03  (tres)  vias de igual teor e
forma,   para   que  se   produzam   os  legais  efeitos  esperados,  juntamente   assinados  com   as
testemunhas, abaixo nomeadas e identificadas.

CARRASCO  BONITO/TO, 26 de Fevereiro de 2021.

BONITO/TO
CONTRATANTE

CPF 303.6
EURIVAL  DA  MOTA  MARINHO  30363012320

CNPJ  n° 33.372.164/0001 -07
CONTRATADO

TESTEMUNHAS  01 :'rfdri;:;ir;uNirfw,APALpO„At_`c_+]M€,ro
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TESTEMUNHA  02:

NOME  thL~   Squry\.QnA+   a .  '7i;\Souire?
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