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Contrato     que     fazem     entre     si     o
Municipio       de       Augustin6polis/TO,
com   a    empresa   S.    I..    DE   SOUSA   LTDA
-   ME   para    o    f im   que    a    seguii    se
declara .

A  PREFElruRA  MtJNICIPAI,  DE  AUGUSIIN6POI,IS,    pessoa   juridlca   de   direito
ptiblico        interno,         inscrito        no        CNPJ        n°         00.237.206/0001-30,
estabelecida   na   Rua   Don  Pedro   I,   n°   352,    Centro  Augustin6polis   -TO,
neste     ato     representado     pelo     senhor     Prefeito,     ENT6NIO    CAYRES    I)E
AlrmlDA,     brasileiro,     casado,     agropecuarista,     portador    do    RG    n°.
579.344     2a     Via     SSP/GO,      com     inscriGao     no     CPF     n°.      047.445.601-30,
residente    e    domiciliado    na    Rua    Presldente    Kennedy,    n°.    525,Bairro
Boa    Vista,    Augustin6polis/TO,     doravante    denominado    CONIRATJRTE,     e,
de   outro   lado   a   empresa   S.    L.    DE   SOUSA   I.II)A   -   RE,    inscrita   no   CNPJ
sob    n°     11.705.491/0001-92,     com    sede    na    Rua    Pernambuco,     n°     1987     -
Balrro      Santa      Rita,       na      cldade      de      Imperatriz-MA,       neste      ato
representado    pelo    Sr.     SII.VAN    ropES    I)E    SOUSA,     brasileiro,     casado,
empresario,     portador    do    RG    n°     1002394    SSP-PI    e    CPF    345.160.263-68,
residente   e   domiciliado   na   Rua   Pernambuco,    1987,    Bairro   Santa   Rita,
Imperatriz-RA,    simplesmente   denominado   CONTRATADO,    resolvem   celebrar
o    presente    Termo    de    Contrato,     decorrente   da    Dispensa    de    Licitacao
n°   021/2022,   mediante   as   clausulas   e   condiGoes   a   seguir   enunciadas.

CI,AUSUIA  PRIMEIRA  -   DO   0BJETO
1.1.   A  presente   contratacao,    ten  por   objeto   a   prestac:ao   de   servi?os
na     locac;ao     de     estrutura     de     sonorizacao,     palco     e     gerador,     para
atender   as   festividades   do   dia   das   maes   e   aniversario   de   emancipa€ao
politica   do   municipio    de   Augustin6polis-TO,    a    serem   realizados    na
Praga   Ary  Valadao,    no   centro   da   cidade,    nos   dias   08   e   14   de   maio   de
2022,    respectivamente.
1.2.       Os      equipamentos      deverao      estar      instalados,       com      toda      a
documenta€ao     e     licen€as     que     competem    a     mat6ria,      a     partir     das
16hoominh     (dezesseis     horas)     de     cada     dla     que     antecede    o     evento,
devidamente     testados     e     prontos     para     o     uso     tanto     da     comissao
organizadora   quanto   aos   profissionais   e   musicos   que   se   apresentarao
mos   eventos.

CIAUsuliA   SEGUNDA   -   DO   F'UNDAMENTO   REGAL,
2.1.     Processo     Licitat6rio    n°     073/2022,     Dispensa    de    Licltagao    n°
021/2022,     autuado    em    conformldade    com    o    Art.     24,     Inc.     11    da    Lei
Federal   n°    8.666/93.

cLndsuIA  TERCEIRA  -DO  VAroR,   DO  REA]usTE  E  1>0  PAGARENTO.
3.1.      0     valor     global      do     presente     contrato     6     de     R$      17.500,00
(dezessete    nil     e    quinhentos     reais),     a    serem    pagos    em    02     (duas)
parcelas    no   valor   de    R$    10.000,00     (dez   mil    reais)    a   primeira.   e    R$
7.500,00     (sete    nil    e    quinhentos)     a    segunda,     sendo    que    a    primeira
dever6   ser   paga   em   ate   24(vinte   que   quatro)    horas   antes   do   primeiro
evento,    e    a    segunda   em   ate    30     (trinta)    dias    ap6s   o   cumprimento   do
ob]eto  desta  pe€a   contratual.
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3.2.      Por     ocasiao    da     realizac:ao    do     servico     o     contratado     devera
apresentar   a   respectiva   nota   fiscal,    a   qual   devera   ser   emitida   em
favor   da   Prefeltura   Municipal   de   Augustin6polis/TO,    com   sede   a   Rua
Dom   Pedro   I,    352-Centro,    CEP   77.960-000,    inscrita   no   CNPJ/MF   sob   o
no    oo.237.206/0001-30.
3.3.    Juntamente    com   a    nota    fiscal,    a    Contratada    devera    apresentar
alnda   a   Certidao   Negativa   de   D6bitos   ]unto   aos   Tributos   Federais   e
Divida    Ativa    da    Uniao,     Certidao    de    Regularidade    Fiscal    do    FGTS,
Fazendas      Estadual      e      Municipal,       Certidao      Negativa      de      Debitos
Trabalhistas,    comprovando,    dessa   forma,    estar   mantendo   as   condic;Oes
de  habilitacao.
3.4.   Os   valores   ora   contratados   estao   apresentados   conforme   planilha
de   pre€os   abaixo:

Item DescriEao UPI a . Quart . v.   Unit. V.   Tot.al

1

sONORlzAquo       cOMpmTA       pA       48,        NO

Serv. 1
RS RS

SISTEMA    FLY.     Sendo    24    caixas    line    e
24    SUB,     02    mesa    de    son    digital    com
42       CANAIS       processador       dbx       4800,
MONITOR,     side     duplo     kf,     24     aux.     01
processador    DE    AUDIO    4800    dbx,     280,
04      spot     sin     400,      10     microfone     com 3 . 000 ' 00 3  . 000,  00
flo,        3       microfone       sem       flo,        15
pedestals,     1    cubo    para    guitarra,     1
cubo   para   baixo   2   monitores   de   voz,
para     as      festividades     alusivas     ao
aniversirio    de    emancipagao    polltica
do  municipio   de  Augustin6polis/TO.

2

soNORlzAqAo      ccueLETA       pA       32,       No

Serv. 1
RS RS

SISTEMA    FLY.     Sendo    16    caixas    line    e
16    SUB,     01    mesa    de    son    cligital    cc>m
42       CANAIS       processador       dbx       4800,
MONlroR,     sicle    duplo    kf,     24     aux.     01
processador    DE    AUDIO    4800    dbx,     280,
04     spot     sin     400,      10     microfone     com 2  . 800 , 00 2  .  BOO,  00

flo,        3       microfone       sem       flo,        15
pec]estais,     1    cubo    para    guitarra,     1
cubo   para   baixo   2   monitores   de   voz,
para   as   festivic!ades   alusivas   ao   clia
das   maes.
pa=Co  plso  DE   IOxl2rms,   Regulavel   em

I                    Ac:o    Galvanlzado    de     1,50mt     a     1,80mt
de     altura     com     Madeira      (Compensado
Maritimo). 02          (duas)         Escadas         com
Corrimao       para       Acesso       ao       Palco.
Estrutura    de    Palco    em    Box    truss    de
Aluminio     Q30     com     01      (urn)      Disco     de
Grid    cle    Aluminio    Q30    com    3,Omts    de
diametro       de       cobertura       em       I.ona
Vinilica             12xl0mts             na             cor
cinza,02(dois)Canarins    4,Ox4,Omts    em
Estrutllra     de     Tubos     Galvanizados     e
Cobertura      em      Lona      Vinilica,       com
Fechamento   Lateral   em   I,ona   Vinilica,
para   as   festividades   alusivas   ao   dia
das         maes         e          aniversirio         de
emancipa¢ao   polltica   do   munic.ipio   de
Augustin6polis/TC).

serv.               2
RSR$

4.800,00            9.600,00

L  J``.,   ``` ..,. ¢1`
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I GRUPO         GERADO         STEmc ,          g ab i nado ,
silencioso,   de   260   kva,   na  frequencia
220w    ou    380w.    com   ctperador,    para    as
festividades   alusivas   ao   anivers6rio
de   emancipa€ao   politica   do   municipio
de  Augustin6polis/TO.

Serv. 1
RS RS

2 .loo, 00 2  .100'  00

I..              .        .I17  . 500 '  00

clJivsuIA  QUARTA  -  DA  vlGENCIA  E   pRonROGngAO  DO  CONTRATO
4.1.    0   presente   contrato   tera   sua   vigencia   ate   04/06/2022,    a   partir
de   sua   assinatura,   podendo   ser   prorrogado  pelo   prazo  maximo  clef inido
no   Art.    57,    IV   da   Lei   8.666,    de   21   de   Junho   de   1993,

Art.   57.     A   duraGao    dos    contratos    regidos   por    esta   I,el
f icara    adstrlta     a    vlgencia    dc>s     respectivos     creditos
orc:amentarios,   exceto   quanto   aos   relativos:
11   -a   prestacao   de   servicos   a   serem   executados   de   forma
continua,    que   poderao   ter   a   sua   duracao   prorrogada   por
iguais    e    sucessivos   periodos    com   vistas    a   obtencao   de
precos   e   condic6es   mais   vantajosas   para   a   administracao,
limitada     a     sessenta    meses,.    (Redacao    c!ada    pela    Lei     n°
9.648,     cle     1996).

CIAUSUIA  QUINTA  -  DA  ORIG"  DOS   RECURSOS
5.1    -   As    despesas    referentes    a    este    pregao    correrao   por    conta    da
seguinte  dotaSao  or€amentaria:

6RGAO:    03.10.00   -Sec.    Municipal   de   Cultura   e   Turismo   -SECULT
UNIDADE:    03.10.01   -Sec.   Municipal   de   Cultura   e   Turismo   -SECULT
13.392.0473.2.091   -Manutenc:ao   das   Atividades   de   Cultura   e   Turismo
3.3.90.39.00   0utros   Servi€os   de   Terceiros   -Pessoa   Juridica
Fonte:     1.500.0000.000000

cl.ausuIA  SEXTA  -  DA  OBRIGngho  DAs  pARTEs
6.1   -As   partes   se   obrigam  reciprocamente   a   cumprir   integralmente   as
disposi€6es   contidas   nesta  pe€a   contratual.

6.2   -0  CONTRATAD0  obriga-9e  a:
a)    Executar   o   objeto   do   Contrato   de   conformidade   com  as   condi€6es

e  prazos   estabelecidos   na  pee;a   contratual;
b)    Manter     durante     toda     a     execuc:ao     do     objeto     contratual,      em

compatibilidade   com  as   obriga€6es   assumidas,   todas   as   condiG6es
de   habilitaGao   e  qualificacao  exigidas   na   Lei   de  LicitaG6es;

c)   Utilizar     profissionais      devidamente      habilitados     durante      a
montagem   e   desmontagem   do   palco,    instalacoes   dos    equipamentos
de   son  e  eletricas;

d)    Substituir  os  profissionais  nos  casos  de  impedimentos  fortuitos,
de    maneira    que    nao    se    prejudiquem    o    born   andamento    e    a    boa
presta€ao  dos   servicos;

e)    Responder   perante   a   Prefeitura   Municipal   de   Augustin6polis/TO,
mesmo      no      caso      de      ausencia      ou      omissao      da      fiscalizaGao,
indenizando-a   devidamente   por   quaisquer   atos   ou   fatos   lesivos
aos    seus    interesses,     que    possam    interferir    na    execucao    do
contrato,    quer   sejam  eles   praticados   por   empregados,   prepostos
ou   mandatarios    seus.    A   responsabilidade   se   estendera   a   danos
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causados     a     terceiros,     devendo     o     CONTRATADO     adotar     medidas
preventivas     contra     esses     danos,     com    fiel     observancia    das
normas   emanadas   das   autoridades   competentes   e   das   disposiG6es
legais  vigentes;

f )  Responder,   perante   as   leis   vigerites,   pelo   sigilo  dos   documentos
manuseados,     sendo    que    o    CONTRATADO    nao    devera,    mesmo    ap6s    o
t6rmlno   do   contrato,    sem  consentimento   pr6vic>,   por   escrito,    da
CONTRATENTE,    fazer   uso   de   quaisquer   documentos    ou    informag6es
especif icadas    no   paragrafo   anterior,    a   nao   ser   para    fins    de
execugao  do   contrato;

g)   Providenciar     a      imediata     correGao     das     deficiencias     e/      ou
irregularidades   apontadas   pela   CONTRATENTE;I_I`     i^~„man+]r`3ri    T`eferenteQt/\,LIL`^`^`-_     I___

a   qualquer    tempo,    toda   documentaGao    referente
dos      tributos,       seguros,       encargos      sociais,
previdenciarios    relacionados    com    o    objeto    do

h)   Disponibilizar,
ao       pagamento
trabalhistas   e
CONTRAT0;

i)  Responsabilizar-se     por     cumprimento     de     prazos,      relatlvos     a
encaminhamento   de    relat6rios   aos   6rgaos   of iciais,    respondendo
legalmente   pelo  descumprimento  destes;

6.3  -0  CONTRATENTE  obriga-se  a:
a)  A   Contratante    se    obriga   a   proporcionar   a   Contratada   todas    as

condiG6es     necessarias     ao     pleno     cumprimento     das     obrigaGoes
decorrentes   do  Termo  Contratual,   consoante   estabelece   a   Lei   no
8.666/93   e   suas   alteragcies   posteriores;

b)   Fiscalizar     e     acompanhar     a     execuGao     do     objeto     contratual,
atraves   da   Sra.   -Tm¥Im.nL  OI.IVEIRA  DA  SIIJVA,   Secretaria
Municipal   de   AdministraGao   e   Desenvolvimento   Econ6mico,    fiscal
do   presente   contrato,    ou   por   outro,    se   assim   for   designando
formalmente   e  previamente;

c)   Comunicar   ao   CONTRATADO   toda   e   qualquer   ocorrencia   relacionada
com   a   execuGao   do   objeto   contratual,    diligenciando   nos    casos
que  exigem  providenclas   corretivas;

d)   Providenciar     os     pagamentos     ao     CONTRATADO     a     vista     das     Notas
Fiscais   devidamente   atestadas   pelo  Setor  Competente.

clrfus`]IA  s±I"zi  -  I>As  sANc6Es
7.1.    Pela   inexecucao   parcial   ou   total   do   objeto   desta   contrataGac>,    a
Admlnistragao   podera   aplicar   sempre   por   escrito,    garantida   a   previa
defesa,    a   ser   exercida   no   prazo   maximo   de   05    (cinco)    dias   titels   da
notifica€ao,    as   seguintes   sanG6es   previstas   nos   termos   do   artigo   87
da   Lei   Federal   8.666/93:

a)   advertencia;
b)  multa,
c)  suspensao     temporaria     do     direito     de     licitar     e     impedimento

temporario   para   contratar   com   a   AdmlnistraGao   por   urn  prazo   nao
superior   a   02    (dois)    anos;

d)  declaracao    de    inidoneidade    para    licitar    e    contratar    com    a
AdministraGao       Ptiblica,        enquanto       perdurarem       os       motivos
determinantes      da     punic:ao,      ou      ate      que      seja      promovida      a
reabilitacao,     perante     a     pr6pria     autoridade     que     aplicou     a
pena i idade .

7.1.2.   As   multas   serao,    em   cada   caso,    graduadas   pela   AdministraGao,
de     acordo     com    a     gravidade     da     infragao,     observado    os     seguintes



Fu¥Ej#J¥NA#NN:CLl,PsAttEo

contratar    com   o    Municipio

SECRETARIA  DE

ADMINISTRActo E
DESEavE°£Vi##cT3

GOVEF`NO DE TOOOS

a)    0,3%    (tres   d6cimos   por   cento)    por   dia,    ate   o   30°     (trigesimo)    dia
de  atraso,   calculada  sobre  o  valor  do  material  nao  entregue;
b)    20%     (vlnte   por   cento),    calculada   sobre   o   valor   do   material   nao
entregue,   no   caso  de   atraso   superior  a   30    (trinta)   dias.
7.1.3.    0    recolhimento    da    multa    devera    ser    feito    atraves    de    guia
pr6prla,    a   Prefeitura  Municipal   de  Augustln6polls/TO,   no   prazo   de   05
(cinco)   dias   uteis   a   contar  da  data  de   sua  exigibilidade;
7.1.4.     A    multa     a     que     alude     o     subitem     7.1.2     nao     impede     que     a
Prefeitura   Municipal   de   Augustin6polis/TO   rescinda   unilateralmente   o
Contrato   e   aplique  outras   sanG6es  previstas   flo  Contrato;
7.1.5.    Incorrera   tamb6m   em  penalidade   o   ad]udicatario   que,    sem   justo
motivo  aceito  pela  Administra€ao,   atrasar  a  assinatura  do  contrato;
7.1.6.       A      contratada      que       deixar      de      entregar      ou      apresentar
documentaGao     falsa,      ensejar     o     retardamento     da     execugao     de     seu
ob]eto,    nao   mantiver   a   proposta,    falhar   ciu   fraudar   na   execuc:ao   do
contrato,    comportar-se    de   modo    inid6neo   ou    cometer    fraude    fiscal,
garantida    pr6via    e    ampla    defesa,     ficara    impedida    de    licitar    e---+-i+`~    r`^m    n    MiiniciDio    de    Augustin6polls/TO    Pelo    Prazo    de    ate

descredenciado   no    ``Cadastro   de
cinco    anos    e,     se    for    o    caso,     sera    descreaenclciuu    Ilo      -Quu..Lv    __
Fornecedores''     por      igual      periodo,      sem     pre]uizo      da      aGao     penal
correspondente   na   forma  da   lei;
7.1.7.       A      multa,        eventualmente       imposta       a       contratada,        sera
automaticamente   descontada   da   fatura   a   que   fizer   jus,    acrescida   de
]uros   morat6rios   de   1%    (un   por   cento)    ao   mss.    Caso   a   contratada   nao
tenha      nenhum     valor      a      receber     desta      Prefeitura     Municipal      de
Augustin6polis/TO,     ser-1he-a    concedido    o    prazo    de    5     (cinco)     dias
titeis,    contados   de   sua   intimagao,   para   efetuar   o   pagamento   da  multa.
Ap6s    esse   prazo,    nao    sendo    efetuado   o   pagamento,    seus    dados    serao
encaminhados    ao   6rgao   competente   para    que    seja    inscrita   na   divida
ativa     do     Municipio,      podendo,      ainda     a     AdministraGao     proceder     a
cobranGa  judicial  da  multa.
7.2    -Ap6s    o    devido   processo   administrativo,    conforme    disposto   no
edital,     as    multas    pecuniarias    previstas    neste    Instrumento    serao
descontadas   de   qualquer   cr6dito   existente   no   Municipio   em   favor   do
CONTRATADO,   ou   cobradas   judicialmente,   na   inexistencia   deste.
7.3   -As   partes   se   submeterao   ainda   as   demais   san€6es   impostas   nos
artigos   86   a   88   da   Lei   Federal   n°   8.666/93,   alterada   e   consolidada.

cLAusul.A  OITAVA  -  DA  REsclsao
8J   -A   inexecuc:ao   total   ou   parcial   do   presente   contrato   enseja   a
sua   rescisao,    com   as   consequencias   contratuais,    as   previstas   em   lei
e   no   edital.
8.2   -Alem  de   aplicaGao   das   multas   ja  previstas,   o  presente   contrato
ficara   rescindido   de  pleno   direito,   mdependentemente   de  notificagao
judicial   ou   extrajudicial,    sem   que   assista   ao   CONTRATADO   o   direito
de     reclamar     indenizacoes     relativas     as     despesas     decorrentes     de
encargos   provenientes   da   sua   execuc;ao,   ocorrendo   quaisquer   infraGoes
as     suas     clausulas     e     condiG6es     ou     nas     hip6teses     previstas     na
legislaGao,    na   forma   dos   artigos   77   a   80   da   Lei   Federal   n°   8.666/93.

clrfusuIA  NORA  -  DAs  Dlsposlc6Es  FIRAls
9J    -   0   CONTRATADO   se   obriga   a   manter,    durante   toda   a   execucao   do
contrato,    em   compatibilidade    com   as    obrigaGoes    por    ele    assumidas,
todas     as     condig6es     de     habilitaGao     e     qualificacao     exigidas     na
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9.2   -0   presente   contrato   tern   seus   termos   e   sua   execuGao   vinculada
ao  edital  de   licita€ao  e  a  proposta  da  licitante.
9.3    -0   CONTRATENTE    se    reserva    o   direito   de    fazer   uso   de    qualquer
das   prerrogativas   dispostas   no   artigo   58   da   Lei   Federal   n°   8.666/93.
9.4   -0   presente   contrato   podera   ser   alterado   unilateralmente   pela
AdministraGao       ou       por       acordo       das       partes,        com       as       devidas
justiflcativas,   nos   casos  previstos   em  lei.
9.5    -    A    inadimplencia    do    CONTRATADO    com    referencia    aos    encargos
trabalhistas,     fiscais    e    comerciais    nao    transfere    ao    CONTRATAVTE    a
responsabilidade    por    seu   pagamento,    nem   podera    onerar    o   objeto    do
contrato    ou    restringir    a    regularizaGao    e    o   uso   dos    servicos    pela
Admi.nistraGao.
9.6    -    0    CONTRATADO,     na    execuGao    do    contrato,     podera    subcontratar
partes   do   contrato,   desde   que   obtenha   expressa   autorizaGao  por   parte
da  Administra¢ao.

CLiusuIA  D±CIMA  -  DO  FOR0
10.1     -    Fica    eleito    o    Foro    da    Comarca    de    Augustin6polis/TO    para
dirimir   toda   e   qualquer   controversia   oriunda   do   presente   contrato,
que   nao  possa   ser   resolvida   pela   via   administrativa,    renunciando-se,
desde   ja,   a  qualquer   outro,   por  mais   privilegiado  que   seja.

Augustin6polis/TO,    aos   05   de   maio   de   2022.

anoN]oexrfegtiti£
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