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CONTRATO N° 55/2022

TOMADA DE PREC0 N° 04/2022
PROCESSO DE LICITACA0 N° 62/2022

Que  entre  si  fazem  de  urn  lado  como  CONTRATANTE A
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CARRASCO  BONITOITO,
e  de  outro  lado  como  CONTRATADA  a  Empresa  J.  K.S
ALVES   E   CIA   LTDA,    por   seu   representante   abaixo
assinado, mediante os termos e condi¢6es seguintes:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO -TO,  com sede na Praca Ulisses Guimaraes n°
100,  Centro,  Carrasco  Bonito,  Estado do Tocantins,  inscrito no  CNPJ/MF  sob  o  n° 25.064.023/0001-90,
atraves  do  seu  Gestor  GILVAN  BANDEIRA  DA  SILVA,  portador(a)  da  cedula  de  identidade  RG  n.a
0001218361996 -SSP/MA e inscrito(a) no CPF/MF n.° 008.811.201 -09, domiciliado(a) seguinte enderego:
Rua   Valter  Venancio,   s/n,   Centro,   da   cidade   de   Carrasco   BonitoITO,   doravante   denominado   de
CONTRATANTE, no final assinando e outro lado, a Empresa, J. K.S ALVES E CIA LTDA, pessoa jurfdica
de direito privado,  com  sede na Rua Rio Grande do Norte n°  172, Jueara,  Imperatriz -MA CEP: 65.900-
520,  inscrita  no  CNPJ:  14.092.200/0001-26,  representada  pelo  Sr.  JOSE  KENNEDY SOUSA  ALVES,
brasileiro, casado, portador do RG n° 715430-6 SSP/PA e CPF n° 607.724.473-22, doravante denominado
de    CONTRATADA,  acordam  e  ajustam  firmar  o  presente  contrato,  assim  como  pelas  condic6es  da
Licitagao na Modalidade de Tomada de Preco n° 04/2022,  DECLARAM pelo presente instrumento e na
melhor  forma  de  direito,  ter justo  e  contratado  entre  si  o  descrito  na  clausula  primeira  deste  termo
contratual:

CL^USULA PRIMEIRA -D0 FUNDAMENT0

1.1. 0 presente contrato tern seu respectivo fundamento e finalidade na consecugao do objeto contratado,
descrito na clausula segunda, constante no Processo de Licitagao n° 62/2022, na modalidade Tomada de
Prego  n°  04/2022,   regendo-se  pela   Lei  Federal  N.°  8.666/93  com  suas  alterac6es  posteriores,
legislacao   pertinente,   direito   pt]blico,   e   pelas   clausulas   a   seguir  expressas,   definidoras   das
obrigae6es, responsabilidades das partes.

CLAUSULA SEGUNDA -LIVRE ACESSO

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

CLAuSULA TERCEIRA -DO 0BJETO

1.10BJETO:  Contratagao de empresa visando a  RETOMADA da obra de  Pavimentacao em  bloquetes
das  ruas  de  Centro  dos  Firminos  do  Municipio  de  Carrasco  Bonito  -  TO,  de  acordo  ao  convenio  n°
868649/2018,  conforme projeto,  memorial descritivo,  cronograma fisico-financeiro e orcamento,  que sao
partes integrantes e indissociaveis do presente processo licitat6rio, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

4.1  0  prazo de vigencia  do  presente contrato 6 de  06  (seis)  meses  corridos,  a  contar da assinatura  do
presente contrato, podendo ser prorrogado a criterio da administraeao nos termos da Lei 8.666/93.

CLAUSuLA QUINTA -DO PRECO

5.1  A Contratada para a execueao do Objeto descrito na Clausula Segunda deste instrumento contratual,
cobrara do Municipio o valor total de R$ 447.120,89 (Quatrocentos e quarenta e sete mil cento e vinte

na  licitacao  retroreais  e  oitenta  e  move  centavos),  nos  termos  da  proposta  financeira  apresen
referida que tambem e parte integrante deste instrumento captratual.

CLAUSULA SEXTA -DO PAGAMENTO riii 092.200/
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6.1.  0  pagamento  sera  efetuado  em  parcelas  de  acordo  com  o  cronograma  fisico-financeiro  da  obra,
ocorrendo  sempre  ap6s a  recebimento da fatura  acompanhada  da  planilha  de  medigao,  aprovada  pelo
responsavel pela fiscalizagao das obras pelo Municfpio.
6.2.  Para  a  efetivo  pagamento,  as faturas  deverao  se  fazer  acompanhar da  guia  de  recolhimento  das
contribuig6es para o FGTS e o lNSS relativa aos empregados utilizados na obra.
6.3. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serao corrigidos monetariamente pelo indice Nacional de
Pregos  ao  Consumidor  -  INPC  do  periodo,  ou  outro  indice  que  vier  a  substitui-lo,  e  a  Administra9ao
compensafa a contratada com juros de 0,5% ao mss, pro rafa.
6.4. Serao processadas as retene6es previdenciarias nos termos da lei que regula a materia.

CL^USULA SETlfvIA -D0 PRAZO DE EXECUC^0

7.1   0  prazo  para  execugao  da  obra  e  de  90  (noventa)  dias,  ou  conforme  o  memorial  descritivo  e  o
cronograma fisico financeiro da obra, a contar da emissao da ordem de servieo, descontados tao-somente
os dias de chuva e os impraticaveis, registrados nos diarios de obras.

CLAUSUIA OITAVA -DOS IVIATERIAIS E SERVICOS

8.1  A contratada devefa fornecer materials e executar os servi¢os de mao -de -obra de 1.a qualidade, de
acordo  com  as  orientae6es  tecnicas  do  Projeto  e  discriminac6es  constantes  no  Memorial  Descritivo  e
Planilha  de  Orcamento,  os  quais  serao  conferidos  e  acompanhados  pelo  Responsavel  Tecnico  do
Municlpio.

CLAUSULA NONA -ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA

• Pelos reparos as suas custas de qualquer defeito que se verificar nos servieos executados.
a -Pelos danos que possam afetar o Municipio ou a terceiros em qualquer caso, durante a execucao dos
serviaps, bern como a reparacao ou indenizacao 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
utilizaeao e a fornecimento de todos os equipamentos, maquinas,  materiais, mao -de -obra, ferramentas
e transportes necessarios a execueao dos servjeos, bern como pela contrataeao de funcionarios.
D -Pela supervisao, diregao tecnica e administrativa dos servigos.
E  -  Pela  admissao  e/ou  demissao  do  pessoal  necessario,  pagamento  de  salarios  e  Encargos  Sociais
correspondentes,  inclusive perante a Justi¢a do Trabalho.
F - Responsabilizar-se pela obtengao junto as repartjg6es competentes de todas as licencas/alvaras de
construeao e demais documentos necessarios a execugao dos servicos.
G  -  Pela  permissao de  inspegao ao  local  dos servieos,  pela fiscalizaeao,  em  qualquer tempo,  devendo
prestar informae6es e esclarecimentos solicitados.
H -Utilizar exclusivamente pessoal habilitado para a execucao do objeto deste contrato,  sendo admitida
a  substituieao  por  outro  profissional  e/ou   produtos  de  aptidao  e  qualidade  equivalente  ou  superior,
previamente aprovado pela contratante, cuja situacao seja julgada conveniente pela fiscalizacao.
I  - Pela conservagao de toda a area sob sua responsabilidade, ate o recebimento definitivo dos services
pelo Municipio.
J -Todas as despesas previdenciarias com a obra, objeto do presente contrato, serao de responsabilidade
da contratada.

CL^USuLA   DECIMA   -   ENCARGOS   E   RESPONSABILIDADES   DO   MUNIcipIO   DE   CARRASC0
BONITO.

A -Pela fiscalizaeao desde o inicio ate o recebimento definitivo da Obra.
a -Pela emissao da Ordem de Serviap.
C  - Pelo cumprimento na forma  e nas condie6es de  pagamento estabelecidas  na clausula  quarta deste
contrato.

CLAuSULA DECIMA PRIMEIRA -DAS PENALIDADES

11.1  A  contratada,  nao  cumprindo  as  obrigae6es  assumidas  neste  documento  ou  os  preceitos  legais,
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11  -  multa  de  8%  (oito  por cento)  no  caso  de  inexecucao  parcial  do  contrato,  cumulada  com  a  pena  de
suspensao do direito de licitar e a impedimento de contratar com a Administraeao pelo prazo de 01  (urn
ano);
Ill  -multa  de  10  %  (dez  por cento)  no  caso de  inexecugao total  do contrato,  cumulada com  a  pena  de
suspensao do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administragao pelo prazo de 02 (dois
anos).
Observacao: as multas serao calculadas sobre o montante nao adimplido do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

12.1 A contratada devera fornecer Anotagao de Responsabilidade T6cnica (ART) de execucao da obra em
nome do profissional indicado nos Acervos apresentados na fase de habilitagao da licitagao,  a qual deve
participar e acompanhar a obra desde o inicio ate a entrega total.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

13.1    Nenhuma   modificacao   podera   ser   introduzida   no   objeto   do   presente   instrumento,   sem   o
consentimento pfevio do Municfpio, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais.

CL^USULA DECIMA QUARTA

14.1  E obrigacao da Contratada de manter durante o periodo de execucao do objeto do presente contrato,
compatibilidade das obrigag6es por ela assumidas, todas condig6es de habilitaeao e qualificagao exigidas
na licitaeao modalidade de Tomada de Precos N.0 04/2022.

CL^USULA DECIMA QUINTA -DA RESCISAO

15.1  Este contrato podefa ser rescindido:
15.1.1   Por ato  unilateral  da Administragao,  nos casos  do  lnciso  I  a  Xll  e  Xvll  do  art.  78  da  Lei  Federal
8.666 de 21  de junho de  1993;
15.1.2 Pelas formas determinadas no artigo 79,  da Lei n.a 8.666/93;
15.1.3 Amigavel,  por acordo entre as  parfes reduzida  a termo  no  processo da  licitacao,  desde que haja
conveniencia Administrativa;
15.1.4 Por mutuo acordo ou conveniencia Administrativa, recebendo a contratada somente pelo valor dos
servigos  efetivamente  realizados,  nao  lhe sendo  devido  outro  a  titulo de  indenizagao  ou  qualquer outro
titulo, no presente ou futuramente, sob qualquer alegaeao ou fundamento,
15.1.5 Judicialmente,  nos temos da legislagao.
I - A rescisao deste contrato implicafa retengao de cfeditos decorrentes da contratacao,  ate o limite dos
prejuizos causados a Administraeao, bern como as assung6es de servicos pela CONTRATANTE na forma
que a mesma determinar.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -DO REEQUILiBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

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

CLAUSULA DECIMA SETIMA -DAS DOTAC6ES ORCAMENTARIAS
17.1  As despesas decorrentes da contratagao oriunda desta  licitacao  correrao  a  conta dos  recursos do
Ongamento Municipal vigente:

UNIDADE ORCAIVIENTARIA:  1401  -SECRETARIA MUN DE  INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO
ACAO:  1017 -PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
RUBRICA DE DESPESA: 4.4.90.51  -OBRAS E INSTALACOES
ACAO: 2039 -MANUTENCAO  DA VIAS URBANAS

CLAuSULA DECIMA OITAVA -DA LEGISLACAO APLICAVEL
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CL^USULA DECIMA NONA -DO FORO

19.1  Para dirimir quaisquer quest6es decorrentes da execueao do presente objeto Contratual,  e que nao
possam    ser   dirimidos    pela    intermediagao   Administrativa,    fica    eleito    o    Foro    da    Comarca    de
AUGUSTINOPOLIS-TO, com expressa rendncia 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
(ties)  vias  de  igual  teor e  forma  sem  emendas e  entrelinhas,  para  que  produza  seus juridicos  e  legais
efeitos.

CARRASCO BONITO -TO, 20 de julho de 2022.

®
Prefeitura Municipal de Carrasco  BonitoITO

Contratante
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