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CONTRATO N° 51/2021
0RluNDO PROCESSO N° 76/2021 -DISPENSA DE LICITA AO N° 49/2021

Que entre si fazem de urn lado a Prefeitura Municipal de
Camasco BonitoITO, e de outro lado como CONTRATADA a
Empresa H. L CONSULTORIA E PROJETOS, par sou
representante abaixo assinado, mediante os termos e condi96es
seguintes:

PREAIVIBUL0

A Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito -TO, com sede no(a) Praca da Matriz, 100 -Centro -Carra§co
BonitoITO, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 25.064.023/0001 -90, nests ato representado pelo Sr. GILVAN
BANDEIRA DA SILVA. portador(a) da c6dula de identidade RG n.a 0001218361996 -SSP/MA e inscrito(a)
no CPF/MF n.a 008.811.201-09, domiciliado(a) seguinte endere9o: Rua Valter Venancio, s/n, Centro, da

®

cidade de Carrasco BonitoITO, doravante denominado de CONTRATANTE, no final assinando, e do outro
lado como CONTRATADA, a empresa H. L CONSULTORIA E PROJETOS, CNPJ n° 24.501.133/0001 -00,
com sede estabelecida na Avenida Tocantins, n° 860, centro, Sitio Novo do TocantinsITO, neste ato
representada par seu proprietario o Sr. HANS LAWSON ALVES DE SOUSA, portador da CNH n°
05316205505, e do CPF n° 024.447.523-76. residente na Avenida Tocantins, s/n, cenfro, Sitio Novo do
Tocantins - TO, CEP: 77.940-000, formalizam entre si o presente ajuste, decorrente da Dispensa de
Licitaeao n° 49/2021, e na conformidade das clausulas e condig6es seguintes, independentemente de
transcrigao e se regefa pela Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto municipal n° 063i'2013, Lei Complementar
n° 123/2006 e subsidiariamente pela Lei n° 8.666/93 e alterac6es e pelas clausulas e condiedes abaixo:
convencionam entre si, polo presente Contrato, a cumprir expressamente as Clausulas seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratacao de empresa visando a prestacao de servi9os de georreferenciamento do Perimelro
Urbano do municipio de Carrasco BonitoITO.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA E DA VIGENCIA

2.1. 0 prazo para inieio da prestacao devefa ocorrer ap6s assinatura do contrato.
2.2. 0 prazo de vig6ncia clo presente contrato e de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, ou findando-se os quantitativos deste contrato, podendo ser prorTogados a crit6rio das partes,
nos termos da Lei Federal n° 8.666/93.
2.2. Os servicos serao efetuados no local descrito na ordem de servico, na Zona do Municipio, no horario
das O8hoomin as 12hoomin, das 14hoomin as 18hoomjn, de segunda as sextas-feiras.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL

3.1. 0 valor global do presente termo e de R$ 16.400,00 (Dezessoia mil e quatrocentos roais).
3.2. No valor acima estipulado ja estao inclusos todas as taxas, encargos, impostos, fretes, carregamento
e descarregamento, seguros e demajs despesas inerentes ao fomecimento do objeto contratado.
3.3. Os servicos ora contratados serao prestados conforme demanda, obedecendo a quantidade e pre¢os
unifarios abajxo:

lTEM
1

UNID.
DESCRICAO DO SERVICO
MES
Prestacao de servigos de georreferenciamento
do Perimetro Urbano do municipio de
Carrasco BonitoITO

QUANT.

V. UNIT.

V. TOTAL

04

R$ 4.100,00

R$ 16.400,00

CLAUSULA QUARTA -DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos serao efetuados em ate 30 (trinta) dias ap6s a prestagao dos services, mediante
apresentaeao de Nota Fiscal com ljbera9ao pela Profeitura Municipal ou Fundo Solicitante, devidamente
atestada pela unidade da requisitante, declarando a recebimento do (s) servieos (s) em plena consonancia
a Ordem de Serviap.
4.2. Para a execucao do pagamento de que trata a item anterior a licitante vencedora devera fazer constar
na Nota Fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra legivel em nome do ORGAO Solicitante, n°
CNPJ, o nomero do processo licitat6rio, namero de sua conta bancaria, o nome do Banco e a respectiva
agencia em que devera ser creditado a valor devido pela remuneragao apurada;
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4.3. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido devefa ser acrescido de juros morat6rios
de 0,5 % (cinco d6cimos por cento) ao mss, apurados desde a data acima referida ate a data do efetivo
pagamento, calculados "pro rata die",
CLAUSULA QUINTA -DO REAJUSTE DE PRECO
5.1 0s pregos contratados sao fixos e irreajustaveis.
CLAUSULA SEXTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
6.1 Pelo descumprimento total ou parcial das condig6es contratuais, a CONTRATANTE podera aplicar a
CONTRATADA as seguintes penalidades, al6m da responsabilizac:ao civil e penal cabiveis, sem prejulzo

as demais sanc6es previstas os
Artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93.
6.1.1 Multa de more de 0,3% (ties d6cimos par canto) por dia de atraso injustificado na entrega do objeto
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deste contrato, ate o 30° (trigesimo) dia de atraso sobre o valor do objeto nao executado;
6.1.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto nao executado quando o atraso for superior
a 30 (trinta) dias, com a 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 contratada,
injustificadamente, desistir do mesmo ou causar sua rescisao, ou ainda quando a contratada ceder o
contrato, no todo ou em parte, a pessoa fisica ou juri'dica, sem autorizacao da contratante, devendo
reassumir o contrato no prazo maxima de 15 (quinze) dias, contados da data da aplicacao da multa, sem
prejufzo de outras san96es contratuais;
6.1.4 Suspensao do direito de participar de licitac6es de qualquer 6rgao pt]blico, pelo prazo de ate 02
(dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensao, e se for o caso,
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Municlpio de CARRASCO BONITO-TO polo prazo
de 05 (cinco) anos, enquanto pendurarem os motivos determinantes da puni9ao ou, ainda, at6 que seja
promovida a reabilitagao perante a autoridade que aplicou a penalidade;
6.1.5 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com 6rgaos da administraQao Publica enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitaeao perante a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contrato ressarcir a
Administracao pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da saneao aplicada com base no
subitem anterior;

6.1.6 Nenhuma sancao sera aplicada sem o devido processo administrativo, que preve defesa pfevia do
interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo.
CLAUSULA SETIMA -DAS OBRIGACOES
7.1 DA CONTRATANTE:
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7.1.1 Apresentar esclarecimentos necessanos para a execucao do contrato.
7.1.2 Efetuar o pagamento de forma convenctonada na Clausula Terceira deste contrato, dentro do prazo
previsto, desde que atendida as formalidades previstas.
7.1.3 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, fixando-Ihe prazos para corrigir eventuais irregularidades
encontradas na execugao do contrato. bern como, quando da apljcagao de multas, retencao por danos
causados e quaisquer debitos da CONTRATADA.
7.1.4 Emitir a devida Ordem de Fornecimento (OF) ou Ordem de Servico (OS) pare a contrata9ao
pretendida.
7.2 DA CONTRATADA:
7.2.1 Manter durante toda a execucao do presente contrato, em compatibilidade com as obrigac6es por
ele assumidas, todas as condig6es de habilitacao e qualificacao exigidas no Processo Licitat6rio.

7.2.2 Atender a todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de contrafacao,
necessarios a execu9ao do contrato, inclusive os encargos de natureza trabalhistas, previdenciarios,
fiscais. de acidentes de trabalho e outros semelhantes, relativos a execugao do objeto deste contrato, sem
qualquer vi.nculo com o CONTRATANTE.

7.2.3 0ferecer, como uma organizacao completa, independente e sem vinculo com a CONTRATANTE,
servicos de comprovada qualidade, sem Gnus adicional ao pre8o registrado.
7.2.4 Nao subempreitar a 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 causal ao Patrim6nio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execueao do objeto deste
contrato.
7.2.6 Atender a requisi96es do CONTRATANTE sempre que for solicitado teste de qualidade dos servigos
oferecidos.

CL^USuLA OITAVA -DOS RECURSOS ORCAMENT^RIOS
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8.1 As despesas decorrentes da presente contrafacao, objeto deste contrato, correrao por conta das
seguintes dofac6es orcamenfarias:
ORGAO: 10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

xgiDOAD25£pcMAAMNEUNTTEANR:A6is&is-EscECMRUENTADREiNMFUA.DEEs+NRFUTu-E£TER#|B,rA€AHOABiTACAO
RUBRICA DE DESPESA: 3.3.90.39 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA

CLAUSULA NONA -DA RESCISAO
9.1 Este contrato podefa ser rescindido por mtituo consentimento entre as partes, ou unilateralmente pela
CONTRATANTE por medida de interesse poblico, mediante notificacao a CONTRATADA, ou na
ocorrencia de qualquer das hip6teses, previstas nos inci§os I a XII e Xvll do artigo 78 da Lei Federal
8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legisla9ao pertinente.

CLAuSuLA DECIMA -DA VINCULAC^0
10.1 0 presente contrato 6 parte integrante do Processo n° 76/2021, Dispensa de Licitagao n° 49/2021.
10.2 Constituem partes integrantes deste Contrato o Edital e respectivos anexos vinculados ao processo
especificado na clausula anterior, como se deste contrato estivessem transcritos.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DA SUJEICAO E DOS CASOS OMISSOS
11.1 As partes submetem-se as normas das Leis 8.666/93 e 10.520/02, cujos dispositivos fundamentafao
a solueao dos casos omjssos, do Pi.ocesso Licitat6rio competente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DO FORO
12.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Augustin6polis -TO -Vara Distrital de Carrasco Bonito -TO, com
exclusao de qualquer outro, para nele dirimirem eventuais dtlvidas ou controv6rsias decorrentes do
presente Contrato.
E par 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 BONITOITO, 02 de JULho de 2021.

`:,.`,::` :::.. `AWSON ALVES DE SOUSA
CPF n° 024.447.523-76H. L CONSULTORIA

E PROJETOS
CNPJ n° 24.501.133/0001 -

00Representante/Proprietario
CONTRATADA
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TESTEMUNHAS 01 :
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Praca Ullsses Guimar6es, n® loo -CEP: 77.985-000 Fone: (63) 3344-1462
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