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CONTRATO N° 98/2022
ORIUNDO PROCESSO N° 127/2022 -DISPENSA DE LICITACAO N° 70/2022

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI a MUNICIPIO DE CARRASCO
BONITO, COM A EMPRESA A3 COMUNICACAO,  PUBLICIDADE &
MARKETING LTDA PARA 0 FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

PREAMBULO
A Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito -TO,  com sede na Praga  Ulisses Guimaraes,100 -Centro -
Carrasco  BonitoITO,  inscrito(a)  no  CNPJ/MF  sob o  n° 25.064.023/0001 -90,  neste  ato  representado  pelo
Sr.  GILVAN  BANDEIRA  DA  SILVA,  portador  da  cedula  de  identidade  n°  0001218361996  SSP/MA,  e
inscrito  no  CPF  n°  000,811.201-09,  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 A3 COMUNICACAO,  PUBLICIDADE & MARKETING LTDA,  inscrita no CNPJ n°
30.412.519/000148,  com  sede  estabelecida  na  Rua  Pedro Alvares  Cabral,  Lote  03,  Quadra 22,  Bairro
Novo Horizonte, CEP: 77.960-000, Augustin6polis -TO, neste ato representada sua administradora a Sra.
Ana  Lulsa  Pereira  Marques,  portador  do  RG  n°  1326619,  inscrito  no  CPF  n°  065.458.911-97,  no  final
assinando, doravante denominado de CONTRATADO, formalizam entre si o presente ajuste, que visa o
descrito na clausula primeira deste termo, em razao do PROCESSO N.a 127/2022, dispensa de licita9ao
n°  70/2022,  fundamentando-se  ainda  no  Art.  75,  inciso  11,   Lei  n°  14.133/21,  e  na  conformidade  das
clausulas e condie6es seguintes;

CLAuSULA PR[MEIRA -DO OBJETO

1.1  Contratagao de empresa para prestagao de servicos na divulgagao das ao6es da Prefeitura Municipal
de Carrasco.

CLAUSULA SECUNDA -DO PRAZO DE EXECUCAO E DA VIGENCIA DO CONTRATO

2.1.  A  execueao  dos  servioos  devefa  iniciar  em  ate  24  (vinte  e  quatro)  horas  ap6s  a  solicitaeao  da
contratante.
2.2.  A  prestacao  dos  servigos  devefa  ser  executada  conforme  proposta  de  preeos  apresentada  pela
contratada, a qual consta dos autos do processo, os quais ja estao inclusos no prego contratado.
2.2. 0 prazo de vigencia do presente contrato 6 de 12 (doze) moses.

CLAuSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL

3.1. 0 valor global do presente termo 6 de  R$ 18,545,00 (Dezoito mil  quinhentos e quarenta a cinco
reals).
3.2. No valor acima estipulado ja estao inclusos todas as taxas, encargos, impostos, fretes, carregamento
e descarregamento, seguros e demais despesas inerentes ao fornecimento do objeto contratado.
3.3. Os servicos ora contratados serao I)restados na quantidade e precos un itarios abaixo:

ITEM OBJETO QTDE UNID VALORMENSAL(RS) VALORTOTAL(RS)

01

Prestagao de servigos  na  divulga9ao das  ae6es
12

SERV
R$ 1.545,00 R$ 18.545,00da Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito -TO.

Divulgacao  no  site  de  notrcias,  redes  sociais  e meses
mfdias da empresa A3 Comunicac6es.

CLAUSULA QUARTA -DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos serao efetiiados mensalmente, em ate 30 (trinta) dias ap6s a prestagao dos servicos,
mediante apresentagao de Nota Fiscal com liberagao pela Prefeitura Municipal, devidamente atestada pela
unidade da requisitante, declarando o recebimento do (s) produto (s) em plena consonancia com a ordem
de fornecimento, emitida pelo setor de Compras.
4.2. Para a execueao do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora devefa fazer constar
na Nota Fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra legivel em nome do ORGAO Solicitante, n°
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CNPJ, o namero do processo licitat6rio, ndmero de sua conta bancaria, o nome do Banco e a respectiva
agencia em que devefa ser creditado o valor devido pela remunera9ao apurada;
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 mes, 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 co`ndic6es contratuais,  a CONTRATANTE podefa aplicar a
CONTRATADA as penalidades, alem da responsabilizagao civil e penal cabiveis, sem prejulzo as demais
sang6es previstas nos artigos  155,156 e  157 da Lei  14.133/21.
6.2 Nenhuma sancao sera  aplicada sem  o devido processo administrativo,  que  preve defesa  pr6via  do
interessado e recurso 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 necessarios para a execucao do contrato.
7.1.2 Efetuar a 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-Ihe  prazos  para  corrigir eventuais  irregularidades
encontradas  na execugao do contrato,  bern como,  quando da  aplicaeao de multas,  retengao  por danos
causados e quaisquer d6bitos da CONTRATADA.
7.1.4  Emitir  a  devida  Ordem  de  Fomecimento  (OF)  ou  Ordem  de  Servigo  (OS)  para  a  contrata05o
pretendida.
7.2 DA CONTRATADA:
7.2.1  Manter durante toda a execueao do presente contrato,  em compatibilidade com as obriga96es por
ele assumidas, todas as condig6es de habilitaeao e qualificagao exigidas no Processo Licitat6rio.
7.2.2  Atender  a  todas  as  despesas  e  encargos  de  qualquer  natureza  com  pessoal  de  contrata9ao,
necessarios  a  execucao  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 vlnculo com o CONTRATANTE.
7.2.3 0ferecer,  como uma  organizacao completa,  independente e sem vlnculo com o CONTRATANTE,
produtos de comprovada qualidade, sem Onus adicional ao preeo 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 Patrimonio da CONTRATANTE ou a terceiros, 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.
7.2.7  Arcar com  todos  o§  Onus  necessarios  a  complete  execucao  do  servigo  licitado,  incluindo  taxas,
inclusive administrativa, e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, transportes,
despesas   administrativas,   bern   como   quaisquer   outras   despesas   referentes   ao   cumprimento   das
obriga86es decorrentes do servico contratado;
7.2.8  Manter as  certid6es  de  Seguridade  Social atualizada,  de  acordo  com  o art.  195,  paragrafo 3°  da
Constituicao Federal;

CLAUSuLA OITAVA -DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

8.1  As  despesas  decorrentes  da  presente  contratagao,  objeto  deste  contrato,  correrao  par  conta  das
seguintes dota86es ongamentarias:

ORGAO   10    PF{EFEtTURA MUNIctpA    DE CARRASCO BONITO
.,..      `                ..   `     '.'                   ,        `  ,.,.,.,.,,,

A   AO   2004    MANUTEN   AODASEC   MUN   DEADMINISTRA   AO
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CLAUSULA NONA -DA RESCISAO

9.1  Este contrato podefa ser rescindido por mdtuo consentimento entre as partes, ou unilateralmente pela
CONTRATANTE   por   medida   de   interesse   pt]blico,   mediante   notificacao   a   CONTRATADA,   ou   na
ocorr6ncia 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° 1.27/2022, Dispensa de Licitacao n° 70/2022.
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.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DA FISCALLZACAO

11.1.  Sem  prejulzo  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 SEGUNDA -DA SUJEIC^O E DOS CASOS OIVIISSOS

12.1 As partes submetem-se as normas da Lei 14.133/21, cujos dispositivos fundamentarao a solugao dos
casos omissos, do Processo Licitat6rio competente.

CLAuSULA DECIMA TERCEIRA -DO FORO

13.1  Fica eleito o Foro da Comarca de Augustin6polis -TO -Vara Distrital de Carrasco Bonito -TO, com
exclusao  de  qualquer  outro,  para  nele  dirimirem  eventuais  dovidas  ou  controv6rsias  decorrentes  do
presente Contrato.
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 BONITOITO, 22 de dezembro de 2022.
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CPF n° 065.458.911 -97
S6cja Administradora

A3 COMUNICACAO,  PUBLICIDADE &
MARKETING  LTDA

CNPJ n° 30.412.519/0001 -48
Contratado
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