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CONTRATO N° 022/2022
Contrato que fazem  entre  si  Prefeitura
Municipal de Augustin6polisITO,  com a
empresa   ALEX   CARVALHO   SILVA-
ME,    para    o    fim    que    a    seguir   se
declara.

A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  AUGUSTINOPOLIS,   pessoa  juridica  de  direito  pdblico
interno,  inscrito no CNPJ  n° 00.237.206/0001-30,  estabelecida  na  Rua  Dom  Pedro  I,  n° 352,
Centro   Augustin6polis   -  TO,   neste   ato   representado   pelo   senhor   Prefeito,   ANT6NIO
CAYRES  DE  ALMEIDA,  brasileiro,  casado, Agropecuarista,  portador do  RG  n°.  579.344 2a
Via  SSP/GO,  com  inscrieao  no  CPF  n°.  047.445.601-30,   residente  e  domiciliado  na  Rua
Presidente Kennedy,  n°. 525,Bairro Boa Vista, Augustin6polisITO, doravante denominado de
CONTRATADO,  no final  assinado  e  do  outro  lado,  a  empresa  ALEX  CARVALHO  SILVA  -
ME,  inscrita  no  CNPJ  sob  n°  31.627.066/0001-30,  com  sede  na  Av.  Goias,  774  -Centro,
Augustin6polisITO,  CEP  77.600-000,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  ALEX  CARVALHO
SILVA,  portador da  c6dula  de  identidade  RG  n.a 652978  SSPITO  e  inscrito  no  CPF/MF  n.°
009.268.791-11,     residente    e    domiciliado    nesta    cidade,     doravante    denominado    de
CONTRATADO,   firmam   o   presente   CONTRATO,   que   sera   regido   pelas   clausulas   e
disposie6es seguintes, todas em conformidade com  a Lei n.° 8.666 de 21  de junho de  1993,
e suas alterae6es e, supletivamente, com as normas legais de direito privado.

CLAUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1.       0  presente  contrato  vincula-se  ao  Processo  Licitat6rio  n°  060/2022  -Dispensa  n°
019/2022, estando em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA -DO OBJETO DO CONTRATO
2.1.  Constitui  objeto  desta  dispensa  a  contrataeao  de  empresa  para  prestaeao  de  servieos
de  aplicaeao  de  divis6ria  de  gesso  na  sala  onde  funcionara  o  Posto  de  Coleta  do  Censo
Demografico  2022  de  Augustin6polisITO,  junto  a  Secretaria  Municipal  de  Administragao  e
Desenvolvimento Econ6mico, conforme segue:

ITEM DESCRICAO QUANT. VALOR  UNITARIO VALOR  TOTAL
01 APLicAeAO  DE  DivisoRiADEGESSONASALAONDEFUNCIONARA0IBGE 23M2 R$  105,00 R$ 2.415,00

VALOR TOTAL RS a.41§,00

CLAUSULA TERCEIRA -DAS OBRIGAC6ES DO CONTRATADO
3.1. 0 CONTRATADO se obriga a executar e acompanhar todos os atos relacionados com o
servieo    descrito    na    Clausula    2a,    satisfazer,    rigorosamente    em    conformidades    as
especificag6es, quantitativos.
a) prestar o servigo na forma ajustada;
b) atender aos encargos decorrentes da execugao do presente contrato;
c)  manter  durante  toda  a  execueao  do  Contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigag6es
assumidas, todas as condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas;
3.3.  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

CLAUSULA QUARTA -DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE
4.1.  A  CONTRATANTE  se  obriga  a  apresentar  ao  CONTRATADO  todos  os  documentos
necessarios ao born e fiel cumprimento do presente contrato, qiando solicitada
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CLAUSULA QUINTA -DOS VALORES
5.1.  Pela prestaeao dos servigos acertados,  a CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO o
valor  total   de   R$   2.415,00   (dois   mjl   quatrocentos   e  quinze   reais)   ate   30   dias   ap6s   o
recebimento da nota fiscal.

CLAUSULA SEXTA -DA VIGENCIA
6.1.  0  presente  instrumento  de  contrato tera  como termo  inicial  de  vigencia  a  data  de  sua
assinatura e vigorara ate 06/05/2022, ou termino total dos servieos.

CLAUSULA SETIMA -DA RESCISAO
7.1.  Por mutuo acordo entre as partes,  e atendida a conveniencia dos servieos este contrato
podera ser rescindido,  recebendo o CONTRATADO o valor dos servieos ja executados.
7.2.   Por  iniciativa  da  CONTRATANTE,   a   mesma  tera  o  direito  de  rescindir  o  presente
contrato,  independentemente da agao,  notificaeao ou interpelagao judicial,  quando ocorrer o
nao cumprimento de clausulas contratuais, especificae6es, projetos ou prazos.
7.3.   INDENIZACOES:   Exceto   no   caso   de   rescisao   por   mutuo   acordo,   nao   cabera   ao
CONTRATADO   nenhuma   esp6cie   de   indenizaeao,   ficando   ainda   estabelecido   que,   o
Municipio     de    AUGUSTINOPOLIS     -    TO,     nao     pagara     indenizag6es     devidas     pelo
CONTRATADO mesmo por forea da legislaeao trabalhista.

cLAusuLA OiTAVA -DAs sANe6Es
8.1.  Pelo  descumprimento total  ou  parcial  das  obrigae6es  assumidas  pelo  CONTRATADO,
sem   justificativa   aceita   pela   CONTRATANTE,   resguardados   os   procedimentos   legais
pertinentes,  poderao acarretar nas seguintes sane6es:
a) -multa compensat6ria no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total
estimado  do  contrato,  pela  recusa  em  assina-Io,  no  prazo  maximo  de  48  (quarenta  e  oito)
horas ap6s regularmente convocada, sem prejuizo da aplicaeao 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 dteis,
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   dteis,
caracterizando a inexecueao parcial do mesmo;
d) - advertencia.
8.2.   A   aplicaeao   das   sang6es   previstas   neste   contrato   nao   exclui   a   possibilidade   da
aplicaeao  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  publicos  do  Municipio  de  Augustin6polis,  na
Secretaria  Municipal  de  Finaneas,  via  Tesouraria  Municipal,  no  prazo  maximo  de  10  (dez)
dias   corridos,   a   contar  da   data   de   recebimento  da   notificagao   enviada   pela   Prefeitura
Municipal de Augustin6polisITO.
8.4.  0 valor da multa podera ser descontado na nota fiscal ou cfedito existente na  Prefeitura
Municipal,  em  favor da  CONTRATADA,  sendo  que,  caso  o valor da  multa  seja superior ao
credito existente, a diferenea sera cobrada na forma da lei.
8.5.  As  multas  e  outras  sane6es  aplicadas  s6  poderao  se  relevadas  motivadamente  e  por
conveniencja     administrativa,     mediante     ato     do     Excelentissimo     Prefeito     Municipal,
devidamente justificado.
8.6.  As sane6es  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.
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CLAUSULA NONA -DA PUBLICACAO
9.1. 0  CONTRATANTE  providenciara  a  publicaeao  de  forma  resumida  deste  Contrato,  no
mural  desta  Prefeitura,  em  obediencia  ao  disposto  no  paragrafo  dnico  do  artigo  61,  da  Lei
Federal n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA -DA DOTACA0
10.1.  As  despesas  decorrentes  do  contrato  serao  levadas  a  seguinte  conta  da  dotagao
orgamentaria:

ORGAO: 03.03.00 -Secretaria Mun. da Administraeao e Desenvolvimento Econ6mico.
UNIDADE:  03.03.01  -Secretaria Mun.  da Administraeao e Desenvolvimento Econ6mico.
04.122.0052.2.012 -Manuten?ao da Secretaria Municipal de Administraeao.
3.3.90.39.00 -Outros Servieos de Terceiros -Pessoa Juridica
FONTE:  10

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DA GESTAO E FISCALICA0 DO CONTRATO
10.1.  A fiscalizagao  da  contrataeao  competira  dirimir as  ddvidas  que  surgirem  no  curso  da
execu?ao do  contrato,  e de tudo clara  ciencia  a  administragao,  que sera  exercida  pela  Sra.
Lanna     Thayllana     Oliveira     da     Silva,     Secretaria     Municipal     de    Administragao     e
Desenvolvimento  Econ6mico,  a  qualquer  hora,  dentro  dos  padr6es  determinados  pela  Lei
Federal n°.  8.666/93 e posteriores alterae6es.
10.2.  A  fiscalizaeao  de  que  trata  este  item  nao  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da
contratada,  inclusive  perante terceiros,  por qualquer irregularidade,  ainda que  resultante de
imperfeig6es  t6cnicas,   vicios   redibit6rios,   ou   emprego   de   servieos   inadequados   ou   de
qualidade    inferior,    e,    na    ocorrencia    desta,    nao    implica    em    corresponsabilidade    da
Administraeao  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  ocortencias  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  da  Sra.  Lanna  Thayllana  Oliveira  da
Silva,  Secretaria  Municipal  de  Administracao  e  Desenvolvimento  Econ6mico,   a  qualquer
hora,   dentro   dos   padr6es   determinados   pela   Lei   Federal   n°.   8.666/93   e   posteriores
altera?6es.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DO FORO
16.1.  Fica eleito o  Foro da Comarca de Augustin6polisITO para dirimir quaisquer duvidas ou
controversias que surgirem do presente Contrato Administrativo.

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

Augustin6polisITO,  aos 07 de abril de 2022.

ANTONIO
Prefeito Municipal
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ALEX CARVALH0 SILVA -ME
CNPJ n°.  31.627.066/0001 -30

ALEX CRVALHO SILVA
Contratado
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