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CONTRATO N° 95/2022
0RluNDO PROCESSO LICITATORIO N° 119/2022 -DISPENSA DE LICITA AO N°. 68/2022

QUE  ENTRE  SI  FAZEM  DE  UM  LADO  COMO  CONTRATANTE  A
PREFEllTURA  MUNICIPAL  DE  CARRASC0  B0NITOITO,  E  DE
OUTRO   LADO   COMO   CONTRATADO   A   EMPRESA   G.   REIS
COMERCIO   E   SERVICOS   LTDA,   MEDIANTE   OS   TERMOS   E
CONDICOES SEGUINTES:

PREAMBUL0
A Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito -TO, com sede na Praea Ulisses Guimar5es,100 -Centro -
CalTasco BonitoITO,  inscrito(a) no CNPJ"F sob o na 25.064.023/0001-90,  neste ato representado pelo
Sr.  GILVAl\l  BANDEIRA  DA  SILVA.  portador  da  c6dula  de  identidade  n°  0001218361996  SSP/MA.  e
inscrito  no  CPF  n°  000.811.201fl9,  residente  e  domiciliado  a  Rua  Valter  Venancio,  n°  510,  Centro,
Carrasco BonitoITO, CEP: 77.985-000, doravante denominado de CONTRATANTE, no final assinando, e
do outro lado, a empresa G. REIS COMERclo E SERVICOS LTDA,  pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF n°  10.673.146/0001-51,  sediada na Rua Tamandar6,  n° 840. Entroncamento,  CEP:
65.913487,  lmperatriz -MA,  par seu  representante  Sr.  Marcus Vinicius Araujo  Muniz  Reis,  brasileiro,
casado,  empresario,  insorito no CPF n° 027.474.933-50,  portador do  RG n° 029005032005rfe SESP/MA,
residente na Rua Paraiba.  n° 216,  Pavimento 2,  Bairro Jucara,  lmperatriz -MA, doravante denominada
CONTRATADA,  formalizam  entre  si  o  presente  ajuste,  conforme  discriminado  no Anexo  I  do  termo  de
referencia  do  edital,   em   razao  do   PROCESSO   N.a   119/2022,   Dispensa   de   Licitaeao  n°  68/2022,
fundamentando-se  ainda  no  Art.  75,   inciso  11,  Lei  n°  14.133/21,  e  na  conformidade  das  clausulas  e
condie6es seguintes:

CL^uSuLA PRIMEIIIA - DO OBJETO

1.1.  Contrataeao de  empresa visando o fornecimento de filtros e  revestimentos  para  pocos  artesianos
visando atender a necessidade do municfpio de Carrasco Bonito - TO.

CLAUSULA SEGIINDA - DO PRAZO DE ENTREGA E DA VIGENCIA

2.1. 0 prazo para fomecimento do objeto ora contratado e de ate 02 (dais) dias, contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Compra respectiva p6r parte da CONTRATADA.
2.2. 0 prazo de vigencia do presente contrato 6 ate 31/12/2022.
2.2.  0  bern  sera  entregue  no  local  designado  na  ordem  de  compras,  no  hofario  das  O8hoomin  as
12hoomin, e 14hoomin as 17hoomin, de segunda a sexta-feira.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL

3.1. 0 valor global do presente termo 6 de R$ 29.€00,00 (Vinte e nave mi] e o]tocentos reais).
3.2.   No   valor   acima   estipulado   ja   estao   inclusos   todas   as   taxas,   encargos,   impostos,   fretes.
carregamento  e  descarregamento,  seguros  e  demais  despesas  inerentes  ao  fomecimento  do  objeto
contratado.
3.3. 0 bern ora contratados sera fomecido/prestado na quantidade e precos unitarios abaiXO:

lTEIvl DESCRICAO APRES. QUANT. VLR UNIT. VLR TOTAL

1 Filtros aeo STD 150X4M Qualy UND 05
RS1.040,00

R$ 5.200,00
2 Revestimento Geo STD  150X4M Qualy UND 30 R$ 820,00 R$ 24.600,00

VALOR TOTAL R$ 29.800'00

CLAuSuLA QUARTA -DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1, Os pagamentos §erao efetilados em parcelas conforme disponibilidade financeira,  em ate 30 (trinta)
dias apds a entrega dos materiais,  mediante apresenta€ao de Nota Fiscal com libera€ao pela  Prefeitura
Municipal, devidamente atestada pela unidade da requisitante,  declarando o recebimento do (s) produto
(s) em plena consonancia com a ordem de fomecimento, emitida pelo setor de
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4.2.  Para  a  execugao  do  pagamento  de  que  trata  o  item  anterior  a  licitante  vencedora  devera  fazer
constar  na  Nota  Fiscal  correspondente  emitida]  sem  rasura,  em  letra  legl'vel  em  name  do  ORGAO
Solicitante, n° CNPJ, o ndmero do processo licitat6rio, ndmero de sua conta bancaria, o nome do Banco
e a respectiva ag6ncia em que devefa ser creditado o valor devido pela remuneragao apurada;

CL^uSULA Qu[NTA -DO REAJuSTE DE PRECO
5.1  0s preaps contratados sao fixos e irreajusfaveis.

CLAuSuLA SEXTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
6.1  Pelo descumprimento total ou parcial das condig6es contratuais, a CONTRATANTE podefa aplicar a
CONTRATADA  as  pena[idades,  alem  da  responsabilizacao  civil  e  penal  cabiveis,  sem  prejul.zo  as
demais sane6es previstas nos artigos 155,156 e 157 da Lei 14.133/21.
6.2 Nenhuma sangao sera aplicada sem a devido processo administrativo,  que preve defesa pfevia do
interessado e reourso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo.

CL^uSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES
7.1  DA CONTRATANTE:
7.1.1 Apresentar esclarecimentos necessaries para a execugao do contrato.
7.1.2 Efetuar o pagamento de forma convencionada na Clausula Quarta 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 execucao do contrato,  bern come, quando da aplica9ao de multas,  retencao per danos
causados e quaisquer debitos da CONTRATADA.
7.1.4  Emitir  a  devida  Ordem  de  Fomecimento  (OF)  ou  Ordem  de  Service  (OS)  para  a  contratacao
pretendida.
7.2 DA CONTRATADA:
7.2.1  Manter durante toda a exeoucao do presente contrato, em compatibilidade com as obrigae6es por
ele assumidas, todas as condie6es de habilitaeao e qualificagao exigidas no Processo Licitatorio.
7.2.2  Atender  a  todas  as  despesas  e  encargos  de  qualquer  natureza  com  pessoal  de  contratacao,
necessarios  a  execucao  do  contrato,  inclusive  os  encargos  de  natureza  trabalhistas,  previdenciarios,
fiscais,  de acidentes de trabalho  e outros semelhantes,  relativos a execucao do objeto deste contrato,
sem qualquer vl'nculo com o CONTRATANTE.
7.2.3 0ferecer, coma uma organizacao completa,  independente e sem vfnculo com o CONTRATANTE,
prodiltos de comprovada qualidade, sem Onus adicional ao pre§o 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 causar ao Patrim6nio da CONTRATANTE ou a terceiro§, quando da execugao do objeto deste
contrato.
7.2.6  Atender  a  requisie6es  do  CONTRATANTE  sempre  que  for  solicitado  teste  de  qualidade  dos
produtos oferecidos.

CL^USuLA OITAVA -DOS RECUFtsos ORCAIVIENT^RIOS
8.1  As  despesas  decorrentes  da  presente  contratacao,  objeto  deste  contrato,  correrao  par conta  das
seguintes dotac6es orcamentarias:

UNIDADE ORCAMENTARIA:  1401  -SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E HABITACAO
Acao: 2038 -MANUTENCAO DA sEc. MUN. DE iNFRA-ESTRUTURA E HABITAeAO
Rubrica de Despesa: 3.3.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO

CL^USuLA NONA -DA RESCIS^0
9.1  Este  contrato  podera  ser  rescindido  per mdtuo  consentimento  entre  as  partes,  ou  uni[ateralmente
pela  CONTRATANTE  por  medida  de  interesse  ptlblico,  mediante  notificaeao  a  CONTRATADA,  ou  na
ocorrencia  de  qualquer  das  hip6teses,  previstas  nos  artigos  137  e  138  da  Lei  Federal  14.133/21,  ou
ainda, judicialmente, nos termos da legislaeao pertinente.

CLAuSULA DECIMA - DA VINCULACAO
10.10 presente contrato 6 parte integrante do Processo n° 119/2022, Dispensa de Licita9ao n° 68/2022.
10.2  Constituem  partes  integrantes deste  Contrato  a  proposta  de  preGos  da  empresa,  como se deste
contrato estivessem transcritos.



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO

11.1.  Sem  prejui.zo  da  plena  responsabilidade  da  CONTRATADA,  este  contrato  sera  fiscalizado  pela
CONTRATANTE,   mediante  servidor  designado  pela  Prefeitura  Municipal  de  Carrasco  Bonito  -  TO,
designado Fiscal do Contrato.

CLAuSULA DECIMA SEGUND^ -DA SUJEIC^O E DOS CASOS OMISSOS

12.1  As  partes submetem-se  as  nc)rmas  da  Lei  14.133/21,  cujos  dispositivos fundamentafao  a  soliig5o
dos casos omissos, do Processo Licitat6rio competente.

CL^USuLA DECIMA TERCEIFIA - DO FORO

13.1  Fica eleito o Foro da Comarca de Augustin6polis -TO -Vara Distrital de CaiTasco Bonito -TO, com
exclusao  de  qualquer  outro.  para  nele  dirimirem  eventuais  ddvidas  ou  controversias  decorrentes  do
presente Contrato.
E par estarem justos e contrafados, firmam o presente contrato em 03 (ties) vias de igual tear e forma,
para que se produzam os legais efeitos esperados, juntamente assinados com  as testemunhas,  abaixo
nomeadas e identificadas.

RG NO                                    -

::5i%;T`Jueffir-82L

TNDEo.SM|EE#,:Hj#y°'in.A£A\LDolyAsc±MtfrrioTNDEo.FMT\=EMEN!£AS?..al+LRTkeeshowi6`
11^  L'O

5gFN;a c7j-4, . 6 8''9'    k`//~c7£


