
CONTRATO NQ: 00007/2021-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABEL亘E

SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE

INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Zabel合一Rua Jos6 Vaz de Medeiros, S/N - Centro

一〇.Zabel台- PB, CNPJ nQ Ol.612.642/0001-04, neSte atO rePreSentada pelo Prefdito Sebastiao Dalyson de Lima Neves, Brasileira, Solteiro,

residente e domiciliado na Sitio Tanques, - Zona Rural - Zabel台- PB, CPF ng O80〃730.804-86, Carteira de Identidade nQ 28372012

SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - RUA MARCELINO TERTO, 6 -

CENTRO - CACIMBAS - PB, CNPJ nQ 17.267.333/0001-84, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes

assinar o presente contrato′ O qual se regerまpelas clfusulas e condi96es seguintes:

CLÅusuLA PR量MEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licita9aO mOdalidade Pregさo Presencial nQ OOOO2/2021, PrOCeSSada nos termos da Lei Federal nQ lO,52O, de

17 deJulho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nQ 8.666, de 21 deJunho de 1993; Lei Complementar nQ 123, de 14 de Dezembro

de 2006; Portaria nQ O2, de O2 de Janeiro de 2020; elegisla亨急O Pertinente, COnSideradas as altera亨6es posteriores das refdridas normas.

CLÅusuLA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: LOCAGAo DE VE壬cuLOS DO CABINETE DO PREFEITO E DIVERSAS SECRETARIAS.

O fornecimento deverまser executado rigorosamente de acordo com as condi96es expressas neste instrumento, PrOPOSta aPreSentada,

especifica96es t6cnicas correspondentes, PrOCeSSO de licita串O mOdalidade Pregfb Presencial nQ OOOO2/2021 e instru亨6es do

Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcr19aO; e Serま

realizado na forma parcelada.

CLÅusuLA TERCEIRA - DO VALOR E PRECOS:

O valortotal deste contrato,abase do pre9OPrOPOStO, 6 de R$ 377.300,00 (TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL ETREZENTOS REAIS〕.

CLÅusuLA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os pre9OS COntratados s善o fixos pelo perfodo de um ano, eXCetO Para OS CaSOS PreVistos no Art" 65, §§ 5Q e 6Q, da Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilfbrio econ6mico-financeiro do contrato, POdera ser restabelecida a rela誇O que aS ParteS PaCtuaram inicialmente,

nos termos doArt. 65, Inciso II,Alfnea d, da Lei 8.666/93, mediante comprova9訃o documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÅusuLA QUINTA - DA DOTACÅ0:

As despesas correr急o por conta da seguinte dota串o, COnStante do or亨amentO Vlgente:

Recursos Pr6prios do Municfpio de ・・Zabele:1

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento serまefetuado na Tesouraria do Contratante′ mediante processo regular′ da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de

trinta dias, COntados do perfodo de adimplemento.

CLÅusuLA SETIMA - DO PRAZO E DA VIGENC暮A:

O prazo m秘imo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorroga亨着O naS COndi96es e hip6teses previstas no Art. 57, § 1Q, da

Lei 8.666/93, eStまabaixo indicado e seratonsiderado da emiss急o do Pedido de Compra:

a - Entrega: 2 (dois) dias.

A vig台ncia do presente contrato serまdeterminada: at6 o final do exercicio financeiro de 2021, COnSiderada da data de sua assinatura.

CLÅusuLA OITAVA - DAS OBR霊GA印ES DO CONTRATANTE:

a細Efetuar o pagamento relativo ao fomecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas clausulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necess缶ios para o fiel fomecimento contratado;

C - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade de produto fomecido′ eXerCendo a mais ampla

e completa fiscaliza串O, O que n訃o exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legalS;

d - Designar representantes com atribui96es de Gestor e Fiscal deste contrato′ nOS termOS da norma vigente′ eSPeCialmente para

acompanhar e fiscalizar a sua execu亨訃o, reSPeCtivamente, Permitida a contrata9aO de terceiros para assist台ncia e subsfdio de

informa96es pertinentes a essas atribui96es'

CLÅusuLA NONA - DAS OBR量GA的ES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na ClausしIla correspondente do presente contrato, dentro dos melhores par含metros

de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, COm Observ合ncia aos prazos estipulados;

b葛Responsabilizar-Se POr tOdos os 6nus e obriga96es concernentes alegisla誇O fiscal′ Civil′ tributdria e trabalhista′ bem como por

todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tftulo, Perante SeuS fornecedores ou terceiros em raz着o da execu9急O do

Objeto contratado;

C - Manter preposto capacitado e id6neo, aCeito pelo Contratante′ quando da execu串O do contrato′ que O rePreSente jntegralmente em

todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscaliza亨訃o do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Seriresponsivel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou doIo na execu9着O

do contrato, naO eXCluindo ou redしIZindo essa responsabilidade a fiscaliza誇O Ou O aCOmPanhamento pelo 6rg訃o interessado;

f- Nao ceder, tranSferir ou sし1bcontratar, nO tOdo ou em parte, O Objeto deste instrumento, Sem O COnhecimento e a devida autoriza9訃o

expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigencia do contrato′ em COmPatibilidade com as obriga96es assumidas′ tOdas as condi96es de habilita9急O e

qua皿ca9aO eXigidas no respectivo processo licitat6rio′ aPreSentando ao Contratante os documentos necessdrios′ SemPre que

SOlicitado.



CLAusuLA D丘CIMA " DA ALTERAfÅo E RESCISÅo:

Este contrato podera ser aIterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nOS CaSOS

PreVistos no Art〃 65 e serirescindido, de pleno direito, COnforme o disposto nos Arts葛77, 78 e 79, tOdos da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar′ naS meSmaS COndi96es contratuais′ OS aCr6scimos ou supress6es que se fizerem nas compras, at6

O reSPeCtivo limite fixado no Art" 65, § 1Q da Lei 8.666/93・ Nenhum acr6scimo ou supressao podera excedero limite estabelecido, Salvo

as supress6es resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condi96es de adimplemento das obriga96es pactuadas′ OS PrOCedimentos e prazos para

receber o seu objeto pelo Contratante obedecer訃o, COnforme o caso, aS disposi96es dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA輸DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprlr aS Obriga96es assumidas e preceitos legalS, Sujeitarまo Contratado, garantida a privia defesa, aS

Seguintes penalidades previstas nos Arts・ 86 e 87 da Lei 8“666/93: a - advert台ncia; b - multa de mora de O,5% (ZerO Vfrgula cinco por

CentO) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, nO infcio ou na execu誇O do objeto ora contratado; C - muIta de

lO% (dez por cento〕 sobre o valor contratado pela inexecu9訃o total ou parcial do contrato; d - Simultaneamente, qualquer das

Penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei lO.520/02.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO:

Para dirimiras quest6es decorrentes deste contrato, aS ParteS elegem o Foro da Comarca de..monteiro,

E, POr eStarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em O2〔duas) vias, O qual vai assinado pelas partes e por duas

testemunhas,

..zabel合- PB, 11 de Fevereiro de 2021.

TESTEMUNHAS


