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INSTRUMENTO CONTRATUAL N° 043/2022.

TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE O PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO VALERIO E A EMPRESA ETENDAS
BRAS BARROS DE SOUZA , REFERENTE A AQUISigAO DE
BALCAO SANFONADO PARA ATENDER A FEIRA DO
PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO DE SAO VALERIO.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO, Estado do Tocantins, pessoa Juridica de Direito
Publico, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.° 25.043.449/0001-68, situado a Avenida Tocantins, n° 735-A -
Centro, SAO VALERIO DA NATIVIDADE. CEP: 77.390-000, neste ato representada por seu Prefeito em
exercicio, o Senhor OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES.

CONTRATADA: EDTENDAS BRAZ BARROS DE SOUZA, inscrita no CNPJ: 15.552.772/0001-03, situada na Rua
10: Qd. 31, Lt. 10, Jardim Imperial 2 - Trindade-GO: CEP: 75.391-729, representada pelo senhor BRAZ
BARROS DE SOUZA.

Resolvem celebrar o presente Contrato nos termos da Decreto de Dispensa de Licitagao N° 012/2022, e
observados os preceitos da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteragoes posteriores, e demais normas
pertinentes ao procedimento licitatorio, que se regera pelas clausulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO
O presente Contrato decorre do Ato da Decreto de Dispensa de Licitagao n°. 012/2022,

fundamentado no disposto da Lei n° 8.666/93, Art. 24, II.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Aquisigao de balcao sanfonado para atender a Feira do Produtor Rural do municipio de Sao Valerio.

DAS CONDIQOES DE FORNECIMENTO

Os materiais deverao ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de
forma a permitir completa seguranga quanto a sua originalidade e integridade, devendo estar
acondicionados e embalados conforme procedimentos do fabricante, protegendo o produto durante o
transporte e armazenamento, com indicagao do material contido, volume, data de fabricagao bem
como demais informagoes exigidas na legislagao em vigor, para posterior verificagao da sua
conformidadecomasespecificagoes e requisitos contidos na proposta e previstos no edital .

CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA
A empresa vencedora deverb oferecer garantia minima de 12 (doze) meses contra quaisquer defeitos
de fabricagao;
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Durante o periodo de garantia a empresa contratada devera responsabilizar-se pela embalagem,
retirada, devolugao e reinstalagao do equipamento, bem como encargos relacionados ao atendimento
em garantia do produto sem qualquer onus a Prefeitura Municipal;
Caso o produto instalado apresente defeito de fabricagao irrecuperavel a empresa contratada devera
providenciar a troca do mesmo no prazo maximo de 10 (dez) dias.

CLAUSULA QUINTA - PRAZO, LOCAL E CONDICOES DE ENTREGA.
Os materials deverao ser entregues e instalados na Feira do Produtor Rural de Sao Valerio sito a
Avenida Tocantins.

CLAUSULA SEXTA - DO PREQO E PAGAMENTO

Pela execugao do objeto deste contrato, o Contratante pagara a Contratada, conforme planilha
abaixo:

DESCRIQAOITEM UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

Balcao Sanfonado 0,73x0,83x1,50mti Unid. 24 R$ 500,00 R$ 12.000,00

Valor Total R$ 12.000,00 (Doze mil reais)

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 administragao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA SETIMA - PRAZO DE VIGENCIA

O presente Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e vigorara ate 31/12/2022, podendo
ser prorrogado conforme inciso II, do art. 57, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes. por
iguais e sucessivos perfodos, atraves de Termo Aditivo e desde que haja interesse entre as partes.
Os materiais que apresentarem problemas, dentro do respectivo tempo de garantia, terao o prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis para serem consertados ou substituidos, sendo que nos primeiros 30
(trinta) dias, apos a formalizagao da entrega do produto instalado, qualquer aparelho que apresentar
problema, devera obrigatoriamente ser substituido e respeitando o prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis.
No momento da entrega do servigo de instalacao. se algum aparelho apresentar problema ou se
algum servigo nao estiver correto, a contratada tera o prazo maximo de 10 (dez) dias uteis para
substituigao do equipamento ou corregao do problema e nao sera formalizado o recebimento do
servigo pela contratante enquanto nao estiver funcionando tudo corretamente.
Todos os prazos e garantias, que por ventura nbo foram citados neste termo, deverao estar dentro das
condigoes estipuladas no Codigo do Consumidor.
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CLAUSULA OITAVA- DOS RECURSOS E DOTACAO ORQAMENTARIA

Os recursos financeiros para a liquidagao de despesa decorrente do presente contrato ocorrerao em
conformidade com o orgamento para o exercicio de 2022, a saber:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO

DOTACAO ORCAMENTARIA: ELEMENTO DE DESPESA:
Orgao Unidade

Orgamentaria
Fungao Subfungao Programa Projeto/

Atividade
Categoria

economica
Grupo de
Despesa

Modalidade Elemento
de de

Aplicacdo despesa

03 08.01 20 605 2038 2.067 3 3 90 39

FONTE DE RECURSO:
1.500.0000.000000/Recursos Nao Vinculado Impostos

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES
Compete a Contratada:

• Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos fiscais,

trabalhistas, previdenciarios e de ordem de classe, indenizagoes civis e quaisquer outras que
forem devidas a funcionarios da empresa, ficando a Prefeitura Municipal de Sao Valerio isenta
de qualquer vinculo empregaticio para com os mesmos.

• Assinar o Contrato no prazo de 03 ( tres) dias uteis a partir da convocagao da Prefeitura
Municipal de Sao Valerio, nos termos do artigo 64, Lei Federal n° 8.666/93, quando houver

Contrato.
• Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado

pelo Contratante, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes

resultantes da execugao ou dos materiais empregados.
• Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os

Artigos 14 e 17 a 27 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990) , ficando o
Contratante autorizado a descontar dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.

• Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que pertinente
dos equipamentos, responsabilizando por danos causados aos mesmos.

• o fornecedor deve ser responsavel por vicios ou defeitos de fabricagao, bem como desgusles
anormais dos materiais, obrigando-se a ressarcir os danos e substituir os produtos no prazo de 10
(dez) dias, sem onus a contratante.

• Assumir integral responsabilidade pelo fornecimento do objeto contratual que vir a efetuar,

estando sempre de acordo com o estabelecido nas normas deste termo.
• Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes deste fornecimento, inclusive

perante terceiros.
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• Entregar todos os materiais, primando pela qualidade dos mesmos, de acordo
especificagoes e quantitativos, constantes neste termo;

• Serao de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias ao fornecimento
dos materiais do objeto do presente instrumento.

• Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitagao;
• Manter, durante a execugao do contrato as condigoes de regularidade junto ao FGTS, INSS,

Fazenda Federal, Estadual e Municipal, apresentando os respectivos comprovantes sempre
que exigidos;

• Entregar o objeto em conformidade com a descrigdo, em qualidade igual ou superior e dentro
do prazo maximo de 10 (Dezl digs, contar a partir da Ordem de entrega;

• Substituir qualquer material que nao estejam dentro do padrao de qualidade, em bom estado
de conservagao, que apresentem defeitos ou nao esteja em conformidade com as
especificagoes da nota de empenho.

• SUBSTITUICAO EM CASO DE AVARIA: terd urn prazo maximo de 03 (tres) dias uteis para
fornecimento dos novos produtos.

• Entregar o material, acondicionado adequadamente, em involucro lacrado, de forma a
permitir completa seguranga durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, discriminado
o quantitativo do produto, de acordo com as especificagoes tecnicas,

• A nota fiscal devera ser acompanhada pelas Certidoes de Regularidades Fiscal;

com as

Compete a Contratante

a) Verificar e gerenciar, no prazo especificado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificagoes constante do projeto, para fins de aceitagao e recebimento definitivo.

b) Fiscalizar e acompanhar o cumprimento das obrigagoes da contratada, atraves do servidor
especialmente designado.
c) Pagar os materiais no prazo previsto, conforme foram solicitadas.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente Contrato podera ser rescindido antecipadamente, conforme facultam os artigos 77 a 80
da Lei n° 8.666/93 e alteragoes posteriores.
A Prefeitura Municipal fica assegurado o lidimo direito de subsistindo razoes plausiveis e de interesse
coletivo, rescindir, unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstancia e 6poca da execugao do
contrato, depois de notificada, do ato, a parte contratada, com antecedencia minima de 05 (cinco)
dias, sem bnus ou responsabilidades decorrentes para o Poder Publico e devidos fins de direito.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES

Constitui responsabilidade da CONTRATADA as eventuais falhas decorrentes de impericia na
execugao dos servigos, exceto se as mesmas originarem de informagoes. declaragoes ou
documentagao inidonea ou incompleta que Ihe forem apresentadas, bem como omissoes proprias do
CONTRATANTE ou decorrente de desrespeito a orientagao prestada.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA NATUREZA DO CONTRATO
O presente contrato tem natureza de prestapao de servipos com remunerapao a ti'tuio honorario,
qualquer vinculo empregaticio, o que desobriga o contratante de onus trabalhista e indenizatorio,
ressalvado as condipoes aplicaveis aos trabalhos autonomos.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA INEXECUgAO E RESCISAO

• A inexecupao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao com as consequencias
contratuais e as previstas na Lei 8.666/93 e alterapoes, bem como, a rasura das requisipoes.
ensejando ainda representapao criminal,

• O presente Contrato sera rescindido de pleno direito, independente de interpelapao judicial
extrajudicial, por qualquer um dos motivos previstos no inciso I do Artigo 79 e nas demais
situapoes previstas nos incisos XIII a XVI do Artigo 78, todos da Lei 8.666/93 e alterapoes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - TRIBUTOS

sem

ou

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, os onus tributaries, encargos sociais e trabalhista
decorrentes deste Contrato.
O CONTRATANTE, quanto fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos
a que esteja obrigado pela Legislapao Vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas,

nos prazos legais.
Cabera a CONTRATADA toda responsabilidade pelo onus e obrigapoes decorrentes da
Legislapao Trabalhista e da Previdencia Social.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA MULTA CONTRATUAL

Rea estipulada uma multa de 10% (dez por cento) do valor residual do presente instrumento a ser
suportada pela parte que descumprir quaisquer destas clausulas contratuais a contratuais,

independentemente da reparapao do dano causado a parte prejudicada.

CLAUSLA DECIMA SEXTA - DA PUBLICASAO
O CONTRATANTE, apos assinatura deste Contrato, providenciara a sua publicidade, por extrato, no
placar da Prefeitura Municipal de Sao Valerio/TO.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO E COMARCA
Quaisquer pendencias deste instrumento serao resolvidas no Foro da Comarca de Peixe - TO, para isso
acordam as partes.

Sao Valerio/TO, 24 de maio de 2022.
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PAL DE SAO VALERIO
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES

PRE

Prefeito Municipal
Contratante

EDTENDAS BRAZ BARROS DE SOUZA
CNPJ n° 15.552.772/000-03

Contratada

TESTEMUNHAS

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:


