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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA Mu NIcipAL DE cARRAsco BonerroITo
cNpj:25.064.023rocoi-go

CONTRAT0 N° 57/2021
oRluNDo pRocEsso LiciTATORlo No 83/2o2i -pREGAo pRESENciAL -No. i7rao2i

Que  enti.a  si  fazem  de  urn  lado  como  CONTRATANTE  A  Prefei{ura
Municipal  de  Carrasco  Boniton-O,  representado  por  seu  Gestor,  e  de
outro lado coma CONTRATADA a Empresa  lMPULCETTO SERVICOS
ELETRICOS EIRELl,  por seu representante abaixo assinado, mediante
os termos e condigdes seguintes:

PREAMBULO

8a?rr::efu5%nMrt:#%??tsdc:,t:(aar)ran%NB8:#FsOo'b:#o2e§?gfoj3!/Bgo9.a.9Uo',jspsee§ssoGauj`umrFdrg:sae`8|reiocpeanbTiocoT
atraves  de  sou  Ge8tor  a  GILVAN  BANDEIRA  DA  SILVA.  portador(a)  da  cedula  de  identidede  RG  n.a
0o01218361996 -SSP/MA  e  inscrito(a)  no  CPF/MF  n.a 008.811.201¢9,  domiciliado(a)  seguinte  endere9o:
Rua    Valter   Vanancio,    s/n,    Centro,    da   cidade    de   Carrasco    BonitoIT.    doravante   denominado   de

g%T[Ptnt3n¥:,o%oNfi;njaLoa.s;:33Tf7o;3;*%,o.;t5r:s:agj:,d::Rfrae%aoLMnpe¥t:aEOTroansc5RMV:g%:,5:5T£:tgo:
Leme -Estado de  Sao  Paulo, ropresenfada nests ato pelo Sr.  Valmir Tadeu lmpucetto. brasMeiro, casado,
Engenheiro Eletricis!a, portador do RG n° 11.530.487 SSP/SP, CPF n° 064.044.398-24, residente na Rua Gel.
Joao  Franco  Mourao,  n°  478,  Leme  -  SP,  doravante denomineda  CONTRATADA,  fomanzam  entre  si  o
presente ajuste, em razao do PROCESSO N`° 83#021, Pregao n.a 17ZZ021. e na confomidade das clausulas
e  condic8es  seguintes,  independentemente  de tran§cricao  e  se  regera  pela  Lei  Federal  n°  10.520raoo2,
Decreto  municipal  n° 063/2013,  Lei  Complementar  n°  123ra006 e subsidiariamente  pela  Lei  n°  8.666/93  e
alterao0es e pelas claijsulas e condig6es abaixo:  convencionam entre si,  pelo presente Contrato.  a cumprir
expressamente as Clausulas seguintes:

CLAuSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1Contrata9aodeempresadeengenhariael6tricaparaprestacaodeserviap§t6cnico8especializadospera
a realizacao do uma adequagao nas contas de energfa eletrica e apurar irrogularidades, desvios e tamb6m
recuperar valore§  pagos  a  malor administrativamente,  conforme  Resolucaes   da  ANEEL,  nos  altimo$  120
(cento e vinte )  meses.  onde serao verificadas  a modelo tarifario aplieado em  cada  unidacle   consumidora,
alem de efetuar urn aju8te geral  no sistema de energia el6trica, conferir todas as faturas d® energja eletrica
pagas  pela  municipelidade.  objetivando  reduzir  os  custos  nQs vatores  pagos,  nas   tarifas aplieadas  e  nos
tributosincidentessobreasfaturas,inclusivenaslri§tala9be8delluminaQaoPaolica84a.coriferindopotencia
instalada. potencia faturada na ilumina§ao pablica e sua forms de lns{a[acao.  tamb6m  serao revisados todo§
os contratos de alta tensao, de forma a determinar a demanda de energia el6trica, otimizandcros ern funcao
do padrao de usa, coriforme especfficac8es do  Aiiexo 01 -Termo de Referencia.

CLAuSuLA SEGUNDA - DOS FUNDAMENTOS LECAIS D0 CONTRATO

2.1. 0 presente contrato fundanenta-se:
I-noPregaoPresencialnf83ra021,confomeLeiFederaln°.10.520/02,pelaLeiComplementarn°`123/06,
e pelas demais disposi8bes contidas neste edital, aplicando-se 8ubsidiariamente a Lei Federal n°. 8.666/93;
11 -nos termos propostos pela Contratada que, simultaneamente:
a) constem no Processo Administrativo n,a 83AZ021 ;
b) nao contrariem o interesse pdblico;
111 -nos preceitos de direito .pt]b]ico;
IV-supletivamente,nosprincipiosdateoriageraldoscontratosenasdisposig6esdodireitoprivado.

CLAUSuLA TERCEIRA - DO PRECO DOS SERVICOS

3.1-Pelatotalpre§tacaodosserviapsreferidos,aPREFEITURApodefapagaraCONTRATADAovalortctal
deRS§¢:000.On.(Cinquontamilreais).casoarecuperapaodosofeditospagosamaiorigualeaquantiade
R$260.000,00(Duzentceecinquonfamilreai8),ouseja.semprequelecuperadososcreditos,acontrafada
usufruirade20%ovinteporcento)doalcancado.naqualseincluem,alemdolucro,asde§pesasqueestejam,
direfa ou indiretamente. relacionades com o objeto deste contrato.
3,2 -A remuneracao petos servfros Drestados oconerf shmenta gin^e a.hne+at-ut^ J^^ `.-I                           icaopetosserviapsprestadosocorrefasomenleap6saconsfatacaodosvaloresrecuperados

ela PREFEITURA.

IMP_ULC_ET|9_SERVICQ§
ELETRICOS  EIREl

13cO1773000175

Praca ulisses Gujmaraes, no loo-CEP: 77.986000 - Fone:
E-mail : _c±8ca rrascobon ito@amail.com

(63) 8344-146Z
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Contrataqao   de   empreca  de  engenharia   eletrica   para
prestagao   de  servigos  tecnlcos  espeeializados  pare  a
realizapao  de  uma   adequacao   nag  contas  de  energia
eletrica   e   apurar   irregularidades,   desvles   e   tamb6m
recuperar  valores   pagos   a   major  administrativamenfe,
confomie F`esolugbes  da ANEEL, nos dltimos 120 (cents
e vinte  ) me§es, onde serao verificada8 a modelo tarifSrio
aplicado em cada unidade  con8umidora , al6m de efetuar
urn ajuste geral  no  sistema  de enengia  e!etriea  ,  conferir
toda8    ae    faturas    de    enorgia    e!&trica    paga8    pe!a
munictpalidade, objetivendo reduzir ca oustes no8 vafores
pages  ,  has    tarifas  aplicadas  e  nos  tributes  incidentes
sobre as faturas , inclusive nas lnstalagives do lluminacao
PBblica   84a,   conferindo   potencta   }nstafada   ,   potencia
fa(urada na ilumina¢o pt]blica a sua foma de  ln6tala?ao

tamb6m    sengio  revisedos  todos  o8  contratos  de  alto
tensao,  de  forms  a  deferminar  a  demanda  de  energia
el6thca  ,  otimizandQ®s  em  funcao  do  padfao  de  ueo,
conforms  especificag0es   do     Anexo   01   -  Termo  de
Referencra.

R$ 50.000,00

CLAuSuLA QUARTA -DAS CQNDJCOES E FORhIA DE PAGAMENTO

I.1.        Pela  perfefa  entrega  dos  objetos  ou  prestaeao  dos  servigos  licifados,  a  PMCB-TO  efetuafa  a
pagamento do preeo proposto pela «citante vencedora, em moeda corrente. iTiediante transferencia baricaria,
ou  boleto  bancario,  em  ate  30  dias  ap6s a  recebinerito definitivo ou  parcial  (20%)  de acordo com  a  valor
recebido  ou  reduzido  nag  con{as  mensais  da  PrEifeitura,  condicionados  a  apresenta9ao  das  nota8  fiscais
devidamente atestadas pelo servidor designado para receber a objeto.
1.2.        Para a exeouOao do pagamento de que trata a item anterior a licitante vencedQra devefa fazer constar
na Nota Fiscal correspondente emitida, sem ra8ura. em letra legivel em name e n° CNPJ do 6rgao solicitante.
a namero do processo lieitat6ho, numero de sua conta bancaria, o name do Banco e a respectiva agencia em
que devefa ser creditado o valor devido pela remuneragao apurada'.
1.3.        A fatura/ncta fiscal deveram discriminar as aliquotas dos impostos e contribuic8e§ inclusos no preco;
1.4.        0  namero  do  CNPJ.  constante  da  fatura,  devefa  ser  aquele  fornecido  na  face  de  habilitapao  da
licitaeao;
1.§.       O pagamento somente sera efe{uado median!e contra apresentagao da nota fiscal, com as ceTtidtes
negativas  de  deb.Itos  Municipal,   Estadual,  Federal,  Previdenciaria,  do  FGTS  a  exarada  pela  Jiistiga  do
Trahalho:
1.6.        Havendo  erro na  apresentapao da  Note  Fiscal ou  dos documentos  pertinentes  a contratacao,  ou,
ainda, cirouristancia que impepe a liquidapao da despesa, coma, por exemplo, obrigagao financeira pendente,
deeorrente de  penalidade imposta  ou inadimplencia,  o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada
providencie   as   medidas   saneadoras.   Nesta   hip6tese.   o   prazo   pare   pagamento   iniciar-se-a   ap6s   a
comprovagao da regularizagao da sitiia9ao, nao acarretando qualquer Onus pare a Contratante.
1.7.        Nao   havendo   regulariza¢ac,   a   con{ratante   devera   comunicar   aos   6ngaos   responsaveis   pela
fiscaliza9ao da regularidade fiscal quanto a  inadimplencia da contrafada,  ben como quanta a existencia de
pagamento a ser efetuado,  para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios pare garantir o
recebimento de seus cfeditos.
1.8.        Persistindo  a   irregularidadE,   a   contratante  devera  adotar  as  medidas  necessarias  a  rescisao
contratual nos autce do processo administrativo correspondents, assegurada a contratada a ampla defesa:
1.9.        Nenhum pagamento sera efe{uado a licitante vencedora, enquanto pendente de liquidaeao qualquer
obrigapao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia, sem que o atraso gere
direito a aorescimos de qualquer natiireza.
1.10. -   Em nenhuma hip6tese havefa antecipagao de pagamento.
1.11.    ro pagamento de quaisquer taxas e impostos ou emolumentos corlcementes ao objeto da presente
Licitacao,   sera   de   responsabilidade  excluslva   da   Licitante,   ben   como  demais   encargos  inerentes  e
necessarios pare a completa execucao das obriga$6es assumidas perante o presente Edital.

CLAuSULA Qu[NTA -DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

IMP ULCEITO SERVIC
ELETRICOS EIRELl :

136017730cO175 S.i;.:i.:.``.`i:=``|  `



®

ESTADO DO TOCAN"NS
pREFErruRA MUN!ctpAL DE cARRAsco BONITOITo
cNpj: 25.ne4.023fcooi -sO

HREHE=

5.1  - A CONTRATADA reconhece  par este instrumento que 6 a dnica e exclusiva responsavel pot danos ou
projulzos que possam causar a PREFEITURA, coisas ou pessoas de terceiros, em decorrencia da execu8ao
deste contrato,  correrido as  suas expensas,  sem  quaisquer Onus  para  a  PREFEITURA,  ressarcimento ou
indenizacao que tats danos ou prejulzos. nos termos do C6digo Civil Brasileiro e legislacao pertinente.
5.2  -  A  CONTRATADA  obriga-se  a  permitir  a  fiscalizaeao  municipal,  possibilitando  verificar  os  sewigos
prestados e a fornecer, quando solicitada, todos os daclos e elementos relativos aos mesmos.
5.3  -  A  PREFEITURA  podera  em   quelquer  ocasiao,  exercer  a   mais  ampla  fiscalizacao  dos  Servisos,
reservando-se a direito de rejeit6-los a seu criterio, quando nao forem considerados satisfat6rios, devendo a
CONTFtATADA rep6~lce as suas expensas.
5.4 -A CONTRATADA devefa providenciar e selectonar ao sou exclusivo crit6rio. e contratar, em sou nome,
a   mao-de-obra   necessaria   a   execugao   deste   coiitrato.   8eja   ela   especializada   ou   nao,   t6cniea   ou
administrativamente,  respondendo par todos os encargos trabalhistas,  previdenciarios e soctais, nao tendo
os mesmoe vinoulo empregaticio algum com a PREFEITURA.

CLAuSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6.1  -0 atraso injustificado na exeougao do objeto deste contrato, sem prejulzo do disposto rio pafagrafo 1°,
do artigo 86, da Lei Federal N°: 8666/93 e alteracoes sujeitafa a CONTRATADA a multa de more, caleulada
por dia de all.aso da obrigagao nao cumprida na seguinte proporgao:
6.1.1  -AIraso de ate sO (noventa dias, multa de 0,1% (urn decimo par cento) ao dia;
6.1.2 -Atraso superior a 90 (noventa) dias, multa de 0,2% (dais decimos por canto) ao dia.
6.2 -  Pela inexecueao  total  ou  parcial do objeto desta  licitacao,  poderao se  aplicadas a  CONTRATADA as
seguintes penalidad es:
6,2.1  -Multa de 2% (dois par cento) sobre a valor total ou parcial da obrigacao nao cumprida;
6.2.2 - Aplieagao de suspensao temporaria para licitar e/ou contratar com a municipalidade e/ou declaragao
de inidoneidade. conforme previsto no artigo 87 da Lei Federal N°: 866a/93 e alterag6es.
6,3 ~ 0 valor das mulfas aplicadas sera devidamente corrigido pelo lGPMffiGV/SP,  ate a data de  seu efetivo
pagamento, e reco"do aos cofres da PREFEITURA, dentro de 03 (tres) djas a{els da data de sua cominagao,
mediante guia de recolhimento oficial.

cL^usuLA sETimA - DA REscis^o CONTRATUAL

7.1  - Esle contrato sera rescindido total ou parcialmente  pela  PREFEITURA,  de pleno  direito,  em  qiialquer
tempo, isento de qualquer Onus ou responsabilidade, independentemente de acao, notificacao ou interpelagao
judieial, sem qiie a CONTRATADA, assista a direito a qualquer indenizaeao, se esta:
7.1.1  -Falir, entrar em concordata. tiver a sua fimla dissoivida ou deinar de existir:
7.1.2   -   Transferir,   no  todo   ou   em   parte,   o  objcto   do  preseilte  contrato,   sem   previa   autorizacao   da
PREFEITURA;
7.1.3 -Paralisar a presta9ao dos servigos durante urn periodo de 10 (dez) dias conseoutivos:
7.1.4 -Sem justa cailsa (a crit6rio da PREFEITURA), suspender a prestacao des serviaps:
7.1.5 -Agir com dolo ou culpa ou mediante simulacao ou fraude na exeoucao do contrato.

CLAuSULA OITAVA - DOS RECuRSOS FINANCEIROS

8.1  -As despesas decorrentes desta presente contratagao onerarao as seguintes dctag6es do ongamento
vigente:

ORGAO:  10 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO
UNIDADE OR9AMENTARIA: 0401  -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
ACAO: 2004 -MANUTENCAO DA SEC.  NUN.  DE ADMINISTRACAO
EiEMENTO DE DEspESA: 3.3.90.39 -OuTROs sERvlaps DE TERCEiROs - pEssQA juRIDicA

CLAUSuLA NONA -DOS REAJuSTES DE PREcOS

9.1  -Conforms disp6e a Lei Federal N°: 8.880/94, os preaps nao sofrerao reajustes pelo prazo de 03 MESES,
confado da data da celebragao do contrato.
9.1.1   -Os  preaps  poderao  ser  reajustados  depois  de  cumprido  a  prazo  do  item  9`1,  utilizando-se  como
parametro de reajuste o lGPMifGV/SP, ou outro indice que vier a substitui-lo a crit6rio da PREFEITURA.

CLAuSuLA DECIMA -DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

iMpuLcmo SERVI
ELETR]COS  EIRELl:

13601773000175
fe~isfra~iaeffifi

Praca lmssos Guimaraes, n° 100 -CEP: 77.985-000 -Fone: (63) 3344-1462
E-mail : clocarrascobon ito©amail ,com
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10.1  -Este contrato tefa vigchcia de  12(doze) mese8, contado da data da emissao da Ordem de Service,
podendo ser prorrogado, rio8 moldes do disposto no artigo 57, da Lei Federal N.: 8.666/98 e altorao8es.
10.2  -  Os  efeitos  e  prazos  da  contratagao,  incluslve  quanto  as  obngagaes  da  CONTRATADA  perdurara
enquantoaa9aoestivertramitandonajustica,extinguindo-sequandoamesmatransitaremjulgado.

CL^uSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

11.1-NaoserapermitidooinlctodosservicossemqueaPrefeituraMunicipalem.ita,previamente,arespectiva
Ordem de Service.
11 .2 - Fica expressamente proibida a subcontrata9ao total do objcto deste contrato.
11.3 -A CONTRATADA assume total responsabilidade  pela exeeugao integral deste contrato  pelos pregos
oferecidos,  sem  direito a qualquer ressarcimento  par despesas  decorrentes  de custos nao  previstos quer
decorrenfes de erro ou omissao de sua parte.
11.4  -A  CONTRATADA  e  responsavel  pelos  encargos  trabalhistas.  previdenciarios,  fiscais  e  comerciais
resuttantes da execugao deste con`rato.
11.5  -   Prevalecefa  a   presente  contrato  no  caso  de  haver  divergencias  entre  ele  e  os  dooumentos
eventualmente anexados.
11.6 -Fica eleito o Foro desta Comarca de Augustin6polis,  Estado do Tocantins,  para soluQao em primeira
instancia, de quaisquer questdes suscitadas na execucao deste contrato nao resoividos administrativamente.

E por estarem  as partes assim  acordadas.  assinam o presente contrato em  3  (tree) Vlas de igual tear na
presence das testemunhas abaixo arroladas.

CARRASCO BONITOITO, 03 de Set©mbro de 2021.

lMPULCE
SERVIC

`0       ...;..`:..;.I:.

CONTRATANTE

*5sMTEEMthHAs#,hasbTife
RGN0
CPF N°   Ooze
ASSINATURA:

A  Oil -Si

ELETRl
EIREL

136017730
Valmir Tadeu lmpucotto
CPF n° o64.044.398-24

lMPuLCETTO SERVICOS ELETRICOS
EIREu

CNPJ  n° 13.601.773/0001-75
CONTRATADA

TNREcoG§##UoriN?#6£;»&e,?|opftyoHflsc±m{'!T°TESTEM UNHA 02:

ASSINATURA: ra

Praoa uli8Se8 Gulmafaes, n° 100 -CEP: 77.98§-000 -Fono: (63) 3344-1462
E.mat I : cl p earraecobon]to@simail.com


