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CONTRATO  N°   003/2022
Dispensa  de  Licita€ao  N°   002/2022
Processo  Administrativo  N°   052/2022

Contrato     que     fazem     entre     si     o
Municipio       de      Augustin6polis/TO,
com    a    empresa    EUDES    R    DOS    SANTOS
EIRELI,   para   o   fim  que   a   seguir   se
declara .

0    FUNDO    MUNICIPAL    DE    MEIO    AREIENTE,     pessoa     juridica     de     direito
pdblico        interno,         inscrito        no        CNPJ        n°         22.035.542/0001-32,
estabelecida   na   Rua   Dom   Pedro   I,    n°    99,    Centro   Augustin6polis   -   TO,
neste    ato    representado    pelo     senhor    Secretario    Municipal,     VAI.TEI
FERREIRA   SALES,    brasileiro,    casado,    Secretario   Municipal,    portador
do    RG    n°.     369.247-SSP/TO    com    inscriGao    no    CPF    n°.     881.201.631-68,
residente     nesta     cidade,     doravante     denominado     de     CONTRATANTE,     no
final     assinado,     e    do     outro     lado,     a    empresa    EUDES    R    DOS     SANTOS
EIREI.I,    Pessoa   Juridica   de    Direito   Privado,    com   sede   na   Rua   26   de
Maio,     SN    -    Centro,     na    cidade    de    Santa    Terezinha/TO,     inscrita    no
CNPJ/MF      sob      n°.      26.737.614/0001-44,      com     nome      fantasia,      RIBEIR0
CONSULTORIA,     por    intermedio    do    seu    representante    legal    Sr.     EUDES
RIBEIRO   DOS    SANTOS,    brasileiro,    empresario,    portadora    do    CPF/MF   n°
721.050.111-87     e     633.099     SSP/TO,      residente     e     domiciliado     na     Av.
Manoel    da    rocha    nogueira,     n°     1092    -    Centro,     na    cidade    de    Santa
Terezinha/TO.,    doravante   denominado   de   CONTRATADO,    firmam   o   presente
CONTRATO,    que    sera    regido   pelas    clausulas    e    disposiG6es    seguintes,
todas   em   conformidade   com   a   Lei   n.°    8.666   de   21   de   junho   de    1993,    e
suas   alteraG6es   e,    supletivamente,    com   as   normas    legais   de   direito
privado .

CLiusuIA  PRIMEIRA  -  DO  FUNDARENTO  LEGAL
1.1.    0    presente     contrato     vincula-se     ao     Processo     Licitat6rio
052/2022    -    Dispensa   n°    002/2022,    estando    em   conformidade    com   a    L
Federal   n°   8.666/93.

crfusulA  SEGUNDA   -   DO  OB.ETO  DO  CONTRATO
2.1.    0   presente    contrato    tern   como    objeto    a   prestaGao   dos    serviG
especializada     na    Assessoria,     Acompanhamento     e     Desenvolvimento
Projetos     de      ICMS     Ecol6gico     e     AG6es     Ambientais      junto     ao     Fundo
Municipal   de   Meio  Ambiente   de  Augustin6polis/TO.
2.2.    Vincula-se    ainda   no    objeto   da   presente   peGa,    a    elaboraGao   de
Projetos       Ambientais       para       concessao       de       Atos       Administrativos
Ambientais   junto   ao   NATURATINS,    e   tambem,    a   prestaGao   de   serviGos   no
acompanhamento      da      estruturaGao      das      Secretarias      Municipais      na
ImplementaGao   das   Politicas   Municipais   de  Meio  Ambiente.

CLiusuIA  TERCEIRA   -   DAS   OBRIGAC6ES   DO   CONTRATADO
3.1.    0    CONTRATADO    se    obriga    a    executar    e    acompanhar    todos    os    atos
relacionados    com   o    serviGo   descrito   na   Clausula    2a,    executando    as
tare fas   necessarias   para   soluGao   de   problemas,    de    forma   preventiva
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ou   paliativa,    dentro   dos   parametros   exigidos   nas   leis   especificas,
alem  de:
a)    Elaborar   e   programar   projetos   que   dao    suporte   as   aG6es   na   area
ambiental,    baseados   na   identificaGao   das   necessidades   individuais   e
coletivas,   visando   o   atendimento   e   a   garantia   dos   direitos   e   do   bern
estar     dos      cidadaos,      usuarios     dos      serviGos     desenvolvidos     pela
Instituigao .
b)      Planejar     e     desenvolver    pesquisas     para     analise     da     realidade
ambiental   e   para   encaminhamento   de   aG6es   relacionadas   a   quest6es   que
emergem    do    ambito    de     aGao    do    meio    ambiente,     propor,     coordenar,
ministrar  e  avaliar  treinamento  na  area  ambiental.
c)   Articular  recursos   financeiros  para  realizaGao  de  eventos.
d)    Participar   de   comiss6es   tecnicas   e   conselhos,    realizar   pericia,
laudos    e    pareceres    tecnicos    relacionados    a    materia    especifica    do
meio   ambiente.
e)        Desempenhar       tare fas       administrativas       inerentes       a       funGao,
participar   de   programa   de   treinamento,    quando   convocado   e   executar
tare fas   pertinentes   a   area   de   atuaGao,   utilizando-se   de   equipamentos
e  programas   de   informatica.
f )     Executar    outras    tare fas    compativeis    com    as    exigencias    para    o
exercicio   da   funGao.
3.2.    A   CONTRATANTE   descontara   do   CONTRATADO,    as   contribuiG6es   de   Lei
e    ainda    os    valores    correspondentes    aos    danos    por    ela    causados,
proveniente   de  dolo   ou  mesmo   imprudencia,   impericia   ou  negligencia.

CILiusuIA  QUARTA   -   DAS   OBRIGA¢6ES   DA  CONTRATANTE
4.1.     A    CONTRATANTE    se    obriga    a    apresentar    ao    CONTRATADO    todos    os
documentos     necessarios     ao     born     e     fiel     cumprimento     do     presente
contrato,   quando  solicitada.

CLiusuliA  QUINTA  -  DOS  VALORES
5.1.    Pela   prestaGao   dos    serviGos    acertados,    a   CONTRATANTE   pagara   a
CONTRATADO   o   valor   total   de   R$   14.880,00    (quatorze   nil   e   oitocentos
e  oitenta  reais) ,   sendo  pago   O1(uma)   parcelas  no  valor  de  R$   930,00
(novecentos  e  trinta  reais)   referente  a  18(dezoito)   dias  trabalhados
e    09    (nove)    parcelas    iguais    no   valor   de   R$    1.550,00     (urn   nil    e
quinhentos    e    cinquenta    reais),     ate    o     loo     (decimo)     dia    do    mss
subsequente,   assim  como   as   despesas   realizadas   com  viagens.

CLfiusuIA  SEXTA  -  DA  VIGfiNCIA
6.1.    0   presente    contrato    tera    sua    vigencia    do    dia    14/03/2022    ate
31/12/2022,    a   partir   de   sua   assinatura,   podendo   ser   prorrogado   pelo
prazo   maximo   definido   no   Art.    57,    IV   da   Lei   8.666,    de   21   de   Junho   de
1993'

Art.   57.     A   duraGao   dos   contratos   regidos   por   esta
Lei     f icara    adstrita    a    vigencia    dos     respectivos
cr6ditos         orgamentarios,         exceto         quanto         aos
relativos :
11   -   a   prestaGao   de   servigos   a   serem   executados   de
forma     continua,      que     poderao     ter     a     sua     duraGao
prorrogada    por    iguais    e     sucessivos    periodos     com
vistas     a     obtenGao     de     preGos     e      condiG6es     mais
vantajosas      para      a      administraGao,       limitada      a
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sessenta   meses;    (RedaGao   dada   pela   Lei   n° 9.648,    de
1998)

clLiusulLA  SETIMA  -   DA  REsclsao
7.1.   Por  mutuo   acordo   entre   as   partes,   e   atendida   a   conveniencia   dos
serviGos   este   contrato   podera   ser   rescindido,    recebendo   o   CONTRATADO
o  valor  dos   serviGos   ja  executados.
7.2.      Por     iniciativa     da     CONTRATANTE,     a    mesma     tera     o     direito     de
rescindir       o       presente       contrato,        independentemente       da       aGao,
notificaGao      ou      interpelaGao      judicial,       quando      ocorrer      o      nao
cumprimento    de    clausulas    contratuais,     especificaG6es,    projetos    ou
Prazos .
7.3.    INDENIZAG6ES:    Exceto   no   caso   de   rescisao   por   mtituo   acordo,    nao
cabera    ao    CONTRATADO   nenhuma    especie    de    indenizagao,     ficando    ainda
estabelecido    que,     o    Municipio    de    AUGUSTIN6POLIS    -    TO,     nao    pagara
indenizaG6es    devidas    pelo    CONTRATADO   mesmo    por    forGa    da    legislaGao
trabalhista .

CLAUSULA  OITAVA  -   DAS   SAN¢6ES
8.1.    Pelo   descumprimento   total    ou   parcial    das    obrigaG6es    assumidas
pelo       CONTRATADO,        sem       justificativa       aceita       pela       CONTRATANTE,
resguardados   os   procedimentos   legais   pertinentes,    poderao   acarretar
nas   seguintes   sanG6es:
a)     -multa    compensat6ria    no    percentual    de     10%     (dez    por    cento),
calculada   sobre   o   valor   total   estimado   do   contrato,   pela   recusa   em
assina-lo,     no    prazo    maximo    de     48      (quarenta    e     oito)     horas     ap6s
regularmente   convocada,    sem   prejuizo   da   aplicaGao   de   outras   sanG6es
previstas   no   art.   87   da   Lei   Federal   8.666/93;
b)     -multa    de   mora    no   percentual    correspondente    a    0,5%     (meio    por
cento)    calculada   sobre   o   valor   total   estimado   do   contrato,    por   dia
de   inadimplencia,    ate   o   limite   de   02    (dois)    dias   titeis,    na   entrega
total   do  objeto  deste,   caracterizando  a   inexecuGao  parcial;
c)     -multa    compensat6ria    no    percentual    de    20%     (vinte    por    cento),
calculada      sobre      o      valor      total      estimado      do      contrato      pela

®
inadimplencia   alem   do   prazo   de   02    (dois)    dias   uteis,    caracterizand
a   inexecuGao   parcial   do  mesmo,.
d)   -advertencia.
8.2.    A   aplicaGao   das   sane:6es   previstas   neste   contrato   nao   exclui   a
possibilidade    da    aplicaGao    de    outras,     previstas    na    Lei     Federal
8.666/93,     inclusive    a    responsabilidade    da    CONTRATADA   por    eventuais
perdas   e   danos   causados   a  AdministraGao.
8.3.    A   multa   devera   ser   recolhida   aos   cofres   ptiblicos   do   Municipio
de      Augustin6polis,      na      Secretaria      Municipal      de      FinanGas,      via
Tesouraria   Municipal,    no   prazo   maximo   de    10    (dez)    dias    corridos,    a
contar  da  data  de   recebimento  da  notificaGao   enviada  pela   Prefeitura
Municipal   de  Augustin6polis/TO.
8.4.     0    valor    da    multa    podera    ser    descontado    na    nota    fiscal    ou
cr6dito   existente   na    Prefeitura   Municipal,    em   favor   da   CONTRATADA,
sendo   que,   caso   o  valor  da  multa   seja   superior   ao   credito   existente,
a  diferenGa   sera   cobrada  na   forma  da   lei.
8.5.    As   multas    e    outras    sanG6es    aplicadas    s6   poderao    se    relevadas
motivadamente    e    por    conveniencia    administrativa,     mediante    ato    do
Excelentissimo   Prefeito  Municipal,   devidamente   justificado.
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8.6.    As    sanG6es    aqui   previstas    sao    independentes    entre    si    podendo
ser   aplicadas    isoladas    ou   cumulativamente,    sem   prejuizo   de    outras
medidas   cabiveis.
8.7.   Em  qualquer   hip6tese   e   aplicaGao   de   sanG6es   serao   assegurados   a
CONTRATADA   o   contradit6rio   e   a   ampla   defesa.

clLiusulA  NONA  -  DA  puBLlcAcao
9.1.   0     CONTRATANTE     providenciara     a     publicaGao     de     forma     resumida
deste   Contrato,   no  mural   desta   Prefeitura,   em  obediencia   ao   disposto
no   paragrafo   unico   do   artigo   61,   da   Lei   Federal   n.°   8.666/93.

CILiusuILA  DECIMA   -   DA  DOTAgio
10.1.    As   despesas   decorrentes   do   contrato   serao   levadas   a   seguinte
conta   da   dotaGao   orGamentaria:

6RGAO:    06.14.00   -Fundo   Municipal   do   Meio   Ambiente   e   Saneamento
UNIDADE:    06.14.01   -Fundo   Municipal   do   Meio   Ambiente   e   Saneamento
DotaGao:       18.542.0052.2.112      -     MANUTENGAo      Do      CONTROLE      DE      QUALIDADE
AMBIENTAL
Elemento     de     Despesa:      3.3.90.39.00     -     Outros     serviGos     Terceiros     -
Pessoa   Juridica.
Fonte:    10   -Recursos   Pr6prios

cLAusuIA  DficlMA  PRIMEIRA  -  DA  GESTao  E   FlscAI,IGio  DO  CONTRATO
10.1.   A   fiscalizaGao   da   contrataGao   competira   dirimir   as   dtividas   que
surgirem   no   curso   da   execuGao   do   contrato,    e   de   tudo   clara   ciencia   a
administra?ao,     que    sera    exercida    por    Sr.    VALTEI    FERRREIRA    SALES,
Secretario      e      Gestor     Municipal      do      Fundo      do      Meio      Ambiente      e
Saneamento,    a    qualquer   hora,    dentro    dos    padr6es    determinados    pel
Lei   Federal   n°.   8.666/93   e   posteriores   alteraG6es.

®

10.2.   A   fiscalizaGao   de   que   trata   este   item   nao   exclui   nem   reduz   a
responsabilidade    da    contratada,     inclusive    perante    terceiros,     por
qualquer     irregularidade,      ainda     que     resultante     de      imperfeiG6es
tecnicas,   vicios   redibit6rios,   ou   emprego   de   serviGos   inadequados   ou
de    qualidade     inferior,     e,     na    ocorrencia    desta,     nao     implica    em
corresponsabilidade   da  AdministraGao   ou   de   seus   agentes   e   prepostos,
de   conformidade   com  o   art.    70   da   Lei   n°   8.666,   de   1993.
10.3.    0    fiscal    do    contrato    anotara    em    registro    pr6prio    todas    as
ocorrencias   relacionadas   a   execuGao   do   contrato,    indicando   dia,   mss
e    ano,    bern   como    o    nome    dos    funcionarios    eventualmente    envolvidos,
determinando    o    que    for    necessario    a    regularizaGao    das    faltas    ou
defeitos    observados    e    encaminhando    os     apontamentos     a    autoridade
competente  para  as  providencias   cabiveis.
10.4.    A    gestao    contratual    sera    de    responsabilidade    do    Sr.    VALTEI
FERREIRA    SAI.ES,     Secretario     e     Gestor    Municipal     do     Fundo     do    Meio
Ambiente      e      Saneamento,      a      qualquer      hora,      dentro      dos      padr6es
determinados   pela   Lei   Federal   n°.   8.666/93   e   posteriores   alteraG6es.

CLAUSUIIA  DECIMZI   SEGUNDA   -   DO   FORO
16.1.      Fica     eleito     o     Foro     da     Comarca     de     Augustin6polis/TO    para
dirimir   quaisquer   dtividas   ou   controversias   que   surgirem   do   presente
Contrato  Administrativo.
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E,      estando     assim,      justos     e     contratados,      lavrou-se     o     presente
Contrato,    em   tres   vias   de   igual    forma   e   teor   que,    ap6s   de   lido   e
achado      conforme,      vai      firmado     pelos      contratantes      e      por      duas
testemunhas,   para  que   surta   seus   juridicos   e   legais   efeitos.

Augustin6polis/TO,    aos   14   de   marGo   de   2022.

2jrferf s|+
FUNDO  MUNICIPAL   DE   MEIO  AREIENTE   E   SANEARENTO

2-
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s\le  cL  JulL~D
None   Comp
CPF    N.O

et°  oG6.Scro.  L{Bl   6S
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