
CONTRAT0  N°   032/2022
Pregao   Presencial   n°   030/2021
Processo  Licitat6rio  n°   097/2021

Contrato   que   entre   si   celebram,   na   forma
e    condic6es     seguintes,     de    urn    lado,     a
Prefe i tura                  Muni c ip al                   de
Augustin6polis/TO   e   de   outro,    a   empresa
empresasv.   G.    S.   CONSTRUC6ES  EIRELI   -RE.

PREFEITURA   MUNICIPAL   DE    AUGUSTINOPOI.IS,     Estado    do    Tocantins,     pessoa
juridica       de       direito      pdblico,       inscrita       no       CNPJ      sob       o       n°
00.237.206/0001-30,       situada      na      Rua      Dom      Pedro       I,       352,       Centro,
Augustin6polis/TO,   neste   ato   representado   pelo   Prefeito  Municipal,   Sr.
ANT6NI0      CAYRES      DE      AlrmlDA,       brasileiro,       casado,       Agropecuarista,
portador    do    RG    n°.     579.344    2a    Via    SSP/GO,     com    inscricao    no    CPF    n°.
047.445.601-30,    residente   e   domiciliado   na   Rua   Presidente   Kennedy,    n°.
525,    Bairro   Boa   Vista,   Augustin6polis/TO,    aqui   denominado   CONTRATANTE,
e,    de   outro    lado   a   empresa   V.    G.    S.    CONSTRng6ES   EIRELI   -ME,    pessoa
juridica      de      direito      privado,       inscrita      no      CNPJ/MF      sob      o      n°.
08.475.367/0001-73    com    sede    na    Rua    Dom    Pedro    I,     n°555,     Bairro    Santa
Rita,   na   cidade   de  Augustin6polis/TO,   neste   ato   representado   por  VAGIN0
GONZAGA   DE   SOUSA,    brasileiro,    casado,    empresario,    inscrito   no   CPF/MF
n°.     386.992.221-49     e     RG    N°.      113605     SSP-TO,      residente     na     Rua,     Joao
Amaro     n°     10,     Bairro     Santa     Rita,     na     cidade     de    Augustin6polis/TO,
simplesmente   denominado   CONTRATADO,    resolvem   celebrar   o   presente   Termo
de   Contrato,    decorrente  do   Pregao   Presencial   n°   030/2021,   mediante   as
clausulas   e   condiG6es   a  seguir  enunciadas.

1.  ClihusuIA  PRIMEIRA  -OBJETO
1.1.  Constitui    objeto   do   presente    contrato,    a   contrataGao   de   empresa
para  o   fornecimento  de  pedra  tipo  brita  n°   01   e   cimento  para   a   fabrica
de   bloquetes   junto   a   Secretaria   Municipal   de   Desenvolvimento   Urbano   e
Servi€os   Ptiblicos   da   Prefeitura   de   Augustin6polis/TO,    sendo   este   item
saldo   remanescente   na   Ata   de   Registro   de   PreGos   019/2021,    mos   exatos
termos     constantes     do     edital     Pregao     Presencial     n°      030/2021,      nas
respectivas  quantidades  e  pelos  respectivos  valores:

1. 2 . Discriminaqao  do  objeto:
Iten Descrieao Unid. QTD. V.   Unit. V.   Total

01
Cimento   composto   CPII   -

SC 10 . 000 R$    43'66 R$436 . 600, 00
32,    saco   de   50kg

02
Pedra   Britada   n°01    (9,5

M3 1. 027, 36 R$64,77 R$66 . 542 ,10
a   19rm

-RTOTEA R$503 .142 ,10

2 .  CIIiusuIA  SEGUNDA  -  VIGfucIA
2.1.  2.1.   a  prazo   de   vigencia   deste   Termo   de   Contrato   com  inicio   do   dia
15/06/2022,    tendo   sua   duraGao   ate   o   esgotamento   do   objeto   atrav6s   da
tota]prestaGaodosservicosestlmad°S'°uat6°d]a3]'tdegiv#
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3 .  CIIiusuIA  TERCEIRA  -  PREGO
3.1.0     valor     do     presente     Termo     de     Contrato     6     de     R$     503.142,21
(quinhentos  e  tree  nil  cento  e  quarenta  e  dois  reais  e  dez  centavos) .
3.2.No    valor     acima     estao     incluidas     todas     as     despesas     ordinarias
diretas    e    indiretas    decorrentes    da    execugao    contratual,     inclusive
tributos         e/ou         impostos,          encargos          sociais,          trabalhistas,
previdenciarios,        fiscais       e        comerciais        incidentes,        taxa       de
administracao,     frete,     seguro     e     outros     necessarios     ao     cumprimento
integral  do  objeto  da  contrataGao.

4.  cl,iusulA  QUARTA  -Domcao  ORqAMENriRIA
4.1.As    despesas    decorrentes    desta    contrata€ao    estao    programadas    em
dotacao   or€amentaria   pr6pria,   prevista   no   orgamento   do  Municipio,   para
o  exercicio  de  2022,   na  classificagao  abaixo:

®

6RGAO:      03.09.00      -      Secretaria     Mun.      de      Desenvolvimento.      Urbano      e
ServiGos   Pdblicos.
UNIDADE:      03.09.01     ~     Secretaria     Mun.      de     Desenvolvimento.      Urbano     e
ServiGos   Pdblicos.
15.451.0501.2.094   -Manutenc:ao   da   Fabrica   de   Bloquete.
3.3.90.30.00   -Material   de   Consumo
Fonte:    1.500

5.  clrfusulA  QulNTA  -DO  pAenMENTO
5.1.Os     pagamentos     serao     realizados     mediante     apresentaGao     de     nota
fiscal,   contendo:
a)    Data   de   emissao;
b)     Estar     endereGada     a     Prefeitura     Municipal     de    Augustin6polis/TO,
conforme  CNPJ  e  endereco  do  6rgao   solicitante.
c)   Valor  unitario;
d)   Valor  total;
e)   MenGao   ao  presente   procedimento   licitat6rio  de   contratagao   de   saldo
remanescente  e  ao  respectivo  contrato.
5.2.    0   gestor    do    contrato    somente    atestara    e    liberara    a(s)    Nota(s)
Fiscal(is)/Fatura(s)    para   pagamento   quando   cumpridas   pela   Contratada,
todas   as   condiG6es  pactuadas.
5.3.    Para   habilitar-se   ao   pagamento   a   CONTRATADA   devera   protocolar   na
Sede     da     Prefeitura,     Nota     Fiscal/Fatura,     especificando     o     serviGo,
devendo  estar  formalmente  atestado  pelo  servidor  designado  para  tal.
5.4     o    pagamento     sera     realizado     em    ate     30      (trinta)     dias     ap6s     a
apresentaGao     da     Nota     Fiscal/Fatura     discriminando     o     material,      a
quantidade   fornecida,    o   valor   unitario   e   o   valor   total,    devidamente
atestada,    seguido   de   recibo   de   quitagao   e   requerimento   solicitando   o
pagamento  do  valor  faturado,   acompanhados  das   certid6es  necessarias.
5.5.    Caso    a    proponente    nao    protocolize    seu    pedido    de   pagamento    nos
prazos   avenGados,    reserva-se   a   Contratante   o   direito   de   pagar   o   valor
da   Nota    Fiscal/Fatura,    somente    no   mss    subsequente    sem   alteragao    de
valor,   ou  aplicaGao  de   qualquer  comina€ao   legal.
5.6   0   eventual   erro   nos   valores   constantes   da   nota   fiscal/fatura   sera
comunicado   a   Contratada,    ficando    o   pagamento    sustado/suspenso   ate    a
correGao   do   erro.
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6.  clri:usulA  SEXTA  -REArusTE
6.1    0s    preGos    dos    produtos    fornecidos    deverao    ser    considerados    de
preGo    praticado    avista    e    estarao    sujeitos    a    variaG6es     (aumento    ou
reduc:ao)    de   acordo   com   a   variaGao   dos   valores   oficiais    fixados   pelo
Governo  Federal  para  as   respectivas   categorias.

7.  cl[iusuIA  s±Tnn  -caRANTIA  DE  EXEcngfio
7.1.Nao    havera    exigencia    de    garantia    de    execuGao    para    a    presente
contrataGao .

8.   clAosulA  olTA\m  -DA  FlscALlzAqho
8.1.    A   fiscalizaGao   da   contrataGao   competira   dirimir   as   ddvidas    que
surgirem   no   curso   da   execuGao   do   contrato,    e   de   tudo   clara   ciencia   a
Administragao,     que     sera     exercida     pelo     Sr.     ANTONI0    SIL`IA    FEITOSA,
Secretario   Municipal   de   Desenvolvimento   Urbano   e   ServiGos   Pdblicos,    ou
por     servidor    devidamente     designado,     a     qualquer     hora,     dentro     dos
padr6es     determinados     pela    Lei     Federal     n°.     8.666/93     e     posteriores
alteraGoes .
8.2    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   servic:os   inadequados   ou
de     qualidade     inferior,      e,      na     ocorrencia     desta,     nao     implica     em
corresponsabilidade   da   Administra€ao   ou   de   seus   agentes   e   prepostos,
de   conformidade   com  o   art.    70   da   Lei   n°   8.666,   de   1993.
8.3.     0    fiscal    do    contrato    anotara    em    registro    pr6prio    todas    as
ocorrencias   relacionadas   a   execuGao   do   contrato,    indicando   dia,   mss   e
ano,      bern    como     o     none     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.
A    gestao    contratual    sera    de    responsabilidade    da    Sr.    ANTONIO    SIL`A
FEITOSA,     Secretario    Municipal    de    Desenvolvimento    Urbano    e    ServiGos
Pdblicos,    a   qualquer   hora,    dentro   dos   padr6es   determinados   pela   Lei
Federal   n°.   8.666/93   e   posteriores   alteraG6es.

9.   cl[AusuIA  NOVA  -OBRIGng6Es  in  CONTRATANTE  I  DA  cONTRAml>A
9.1.    Das   obrigac6es   da   CONTRATANTE:
a.        Conferir     os     produtos,      comparando     com     o     objeto     e     dando     o
respectivo  atesto  e  recebimento  dos  produtos  especificados.
b.         Efetuar   o   pagamento   ao   CONTRATADO,    por   meio   de   credito   em   conta
corrente   bancaria,    mediante   entrega   devidamente    realizada,    conferida
mediante  medic6es   realizadas  por  servidores  devidamente  designados.
c.        Atestar    o    adimplemento    da    obrigac:ao,     desde    que    satisfaGa    as
exigencias  previstas  neste  contrato.
d.        Prestar    as    informaG6es    e    os    esclarecimentos    que    venham    a    ser
solicitados   pelo   CONTRATADO.
e.         Proporcionar   ao   CONTRATADO   as   condiG6es   para   que   possa   prestar   o
servi?o  dentro  das  normas  estabelecidas.
9.2.    Das   Obriga€6es   da   CONTRATADA:
a.        Cumprir    rigorosamente    o    disposto    no    objeto    deste    instrumento
contratual .
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b.        Responsabilizar-se,        ressarcindo       todo       e       qualquer       dano       a
contratante   ou   a   terceiros,    em   decorrencia   de   a€ao   ou   omissao   sua   ou
de   seu  empregado.
c.        Manter     e     exigir    de     seus     empregados     sigilo     sobre     dados     que
porventura  venha  a  ter  conhecimento  por  forGa  da  contrataGao.
d.         Responder,    por   escrito,    no   prazo   maximo   de   48    (quarenta   e   oito)
horas,     a    quaisquer    esclarecimentos    de    ordem    t6cnica    pertinente    ao
contrato       administrativo,       que      venham      a       ser       solicitados       pelo
contratante .
e.        Responsabilizar-se    por    encargos    trabalhistas,     previdenciarios,
fiscais      e      comerciais      resultantes      da      presente      contrataGao.      A
inadimplencia    da    contratada,     com    referencia    a    esses     encargos    nao
transfere  a  Contratante  a  responsabilidade  por  seu  pagamento.
f .        A   contratada   nao   podera   invocar   desconhecimento,    incompreensao,
ddvidas    ou    esquecimento    de    qualquer    detalhe    relativo    a    execuGao    do
objeto,     responsabilizando-se    por    quaisquer    Onus    decorrentes    destes
f atos .
g.        A    contratada     fica     proibida     de     veicular     e     comercializar     os
produtos   gerados,    relativos   a   presta€ao   dos   serviGos   de   que   trata   o
objeto  deste  Contrato.
h.        A     contratada      nao      podera      divulgar      nem      fornecer      dados      ou
informac6es    obtidas    em    funGao    do    vinculo    contratual    estabelecido,
tampouco   utilizar   o   nome   da   Contratante   para    fins    comerciais    ou   em
campanhas    e    material    de    publicidade,     salvo    com    pr6via    e    expressa
autori zaGao .
i.        i   expressamente   vedada   a   subcontratagao   do   objeto   deste   contrato
sem  a   previa   anuencia   da   CONTRATANTE.

1o.      clLiusuIA  I)±Cnn  -SANC6ES  ADNINISTRATIvns
10.1.    Pelo    descumprimento    total    ou   parcial    das    obrigac6es    assumidas
pelo        CONTRATADO,         sem        j ustificativa        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    aplicacao    de    outras    san€6es
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
al6m   do   prazo    de    02     (dois)    dias    dteis,    caracterizando    a    inexecucao
parcial   do  mesmo;
d.        Advertencia.
10.2.    A   aplicacao   das   sanG6es   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.
10.3.   A  multa   devera   ser   recolhida   aos   cofres   ptiblicos   do  Municipio   de
Augustin6polis/TO,    na   Secretaria   da   Fazenda   Municipal,   no   prazo  maximo
de     10      (dez)     dias     corridos,     a     contar    da    data     de     recebimento    da
notificacao  enviada  pela   Prefeitura  Municipal  de  Augustin6polis/TO.
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10.4.   0  valor  da  multa  podera   ser  descontado  na  nota   fiscal   ou   credito
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.
10.5.    As    multas    e    outras    sanG6es    aplicadas    s6   poderao    se    relevadas
motivadamente     e    por     conveniencia     administrativa,     mediante     ato    do
Excelentissimo  Prefeito  Municipal,   devidamente   justificado.
10.6.   As   sanc:6es   aqui   previstas   sao   independentes   entre   si   podendo   ser
aplicadas   isoladas   ou   cumulativamente,    sem   prejuizo   de   outras   medidas
cabiveis .
10.7.    Em   qualquer   hip6tese   e   aplicaGao   de   sanG6es   serao   assegurados   a
CONTRATADA  o   contradit6rio   e   a   ampla   defesa.

11.   cl,iusulA  Dfcnn  PRIMEIRA  -REsclsio
11.1.   0  presente  Termo  de  Contrato  podera  ser   rescindido:
11.1.1   por   ato   unilateral    e    escrito   da   Administra€ao,    nas    situaG6es
previstas   nos   incisos    I   a   XII   e   XVII   do   art.    78   da   Lei   n°    8.666,    de
1993,    e    com   as    consequencias    indicadas   no   art.    80    da   mesma   Lei,    sem
prejuizo  da  aplica¢ao  das   sanc6es  previstas  nesta  pee:a  contratual;
11.2.1.    Amigavelmente,    nos    termos    do    art.     79,     inciso    11,     da    Lei    n°
8.666,    de    1993.
11.2.    Os    casos    de    rescisao    contratual    serao    formalmente    motivados,
assegurando-se   a  CONTRATADA  o  direito   a  pr6via   e   ampla   defesa.
11.3.     A    CONTRATADA    reconhece    os    direitos    da    CONTRATANTE    em    caso    de
rescisao  administrativa  prevista  no  art.   77   da   Lei   n°   8.666,   de   1993.
11.4.    0   termo   de   rescisao   sera   precedido   de   Relat6rio   indicativo   dos
seguintes   aspectos,   conforme   o   caso:
11.4.1    Balango    dos    eventos    contratuais    ja    cumpridos    ou   parcialmente
cumpridos;
11.4.2.   RelaGao  dos   pagamentos   ja   efetuados   e   ainda  devidos;
11.4.3.    IndenizaG6es   e   multas.

12.   clLiusuIA  D±cnn  SEGUNDA  -vEDAG6Es
12.1    i   vedado   a   CONTRATADA:
12.1.1    caucionar    ou    utilizar    este    Termo    de    Contrato    para    qualquer
opera€ao  financeira;
12.1. 2.        Interromper       a       execu€ao       contratual        sob       alegaGao       de
inadimplemento   por   parte   da   CONTRATANTE,    salvo   nos   casos   previstos   em
lei.

13.   cl[iusulA  D±cnn  TERCEIRA  -ALTERAc6Es
13.1.    Eventuais   altera€6es   contratuais   reger-se-ao   pela   disciplina   do
art.    65   da   Lei   n°   8.666,    de   1993.
13.2.      A     CONTRATADA     6      obrigada      a      aceitar,      nas      mesmas      condic:6es
contratuais,    os   acr6scimos   ou   supress6es   que   se   fizerem   necessarios,
ate   o   limite   de   50%    (cinquenta   por   cento)    do   valor   inicial   atualizado
do   contrato,   nos   termos   do   artigo   4°,I,   da  Lei   n.13.979/2020.

14.   cl[iusulA  D±cDn  QUARTA  -Dos  cAsos  Ch4Issos.
14.1.     Os    casos    omissos    serao    decididos    pela    CONTRATANTE,     segundo    as
disposiG6es    contidas    estabelecidas    na   Lei    n.     13.979/2020,    na    Lei    n°
8.666,    de    1993,    e    demais    normas    federais    de    licitaG6es    e    contratos
administrativos    e,    subsidiariamente,    segundo   as    disposiG6es    contidas
na   Lei   n°   8.078,    de   1990   -C6digo   de   Defesa   do   Consumidor   -e   normas   e
principios  gerais  dos  contratos.
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15.   cLiusuIA Dfc"A  QulNIA  -DA  puBLlcngho
15.1.   0   CONTRATANTE   providenciara   a   publicaGao   de   forma   resumida   deste
Contrato,   no  mural   e   Diario  Oficial   desta   Prefeitura,   em  obediencia   ao
disposto  no  paragrafo  tinico  do  artigo   61,   da  Lei   Federal  n.°   8.666/93.

16.   clriusulA  D±cnn  SEXTA  -FORO
16.1.   i   eleito   o   Foro   da   Comarca   de  Augustin6polis/TO,   para   dirimir   os
litigios   que   decorrerem   da   execu€ao   deste   Termo   de   Contrato   que   nao
possam  ser   compostos   pela   conciliaGao,   conforme   art.   55,   §2°   da   Lei   n°
8 . 666/93 .

Para   firmeza   e   validade   do   pactuado,    o   presente   Termo   de   Contrato   foi
lavrado    em   duas     (duas)    vias    de    igual    teor,    que,    depois    de    lido    e
achado  em  ordem,   vai   assinado  pelos   contraentes.

®
Augustin6polis/TO,   aos   15   dias   do  mss   de   junho  de   2022.

JNI6 0  CARES  D
Prefeito  Municipal
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