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CONTRATO Ng: 00012/2021.CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

ZABEL畠E SILVÅNIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA, PARA FORNECIMENTO

CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Zabele - Rua Jos6 Vaz de Medeiros, S/N - Centro 〇

・・Zabel合- PB, CNPJ nQ Ol.612・642/0001-04, neSte atO rePreSentada pelo Prefeito Sebastiao Dalyson de Lima Neves, Brasileira,

Solteiro′ reSidente e domiciliado na Sitio Tanques,葛Zona Rural - Zabel台- PB, CPF nQ O80.730.804-86, Carteira de Identidade ng

28372012 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado SILVÅNIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA -

RUA SEVERINO RAMOS DE VASCONCELOS, 122 - CENTRO - MONTEIRO - PB, CNPJ nQ OO.828,906/0001-07, doravante

Simplesmente CONTRATADO′ decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato′ O qual se regerまpelas clまusulas e

COndi96es seguintes:

CLAUSULA PR暮MEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licita9aO mOdalidade Preg訃o Presencial nQ OOOO4/2021, PrOCeSSada nos termos da Lei Federal ng

lO.520, de 17 deJulho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nQ 8・666, de 21 deJunho de 1993; Lei ComplementarnQ 123,

de 14 de Dezembro de 2006; Portaria nQ O2, de O2 de Janeiro de 2020; e legisla9訃o pertinente, COnSideradas as altera96es

POSteriores das referidas normas,

CLÅusuLA SEGUNDA. DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: AQUISICÅo DE MATERIAL DE LIMPEZA,

O fornecimento dever台ser executado rlgOrOSamente de acordo com as condi96eS expressas neste instrumento, PrOPOSta

apresentada, eSPeCifica96es t6cnicas correspondentes, PrOCeSSO de licita9訃o modalidade Pregao Presencial nQ OOOO4/2021 e

instru9OeS do Contratante′ documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato′ independente de

transcri9aO; e Serirealizado na forma parcelada.

CLÅusuLA TERCEIRA " DO VALOR E PRECOS:

O valor total deste contrato, a base do pre9O PrOPOStO, e de R$ 68.925,65 (SESSENTA E OITO MIL NOVECENTOS E VINTE E

CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),

CLÅusuLA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os pre9OS COntratados s着o fixos e irreajustまveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vig合ncia do contrato e mediante solicita9さO do Contratado, OS Pre亨OS POder急o sofrer reajuste ap6s o

interregno de um ano, na meSma PrOPOr9aO da varia車O Verificada no IPCA-IBGE acumulado, tOmando-Se POr base o mes de

apresenta9aO da respectiva proposta′ eXClusivamente para as obriga96es iniciadas e conclufdas ap6s a ocorr台ncia da

anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao prlmeiro, O interregno mfnimo de um ano seratontado a partir dos efeitos financeiros do ultimo

reajuste〃

No caso de atraso ou n善o divulga9急O do fndice de reajustamento, O Contratante pagarまao Contratado a import含ncia calculada

Pe]a ultima varla印O COnhecida, liquidando a diferen9a COrreSPOndente t着o logo seja divulgado o fndice definitivo. Fica o

Co虹ratado obrigado a apresentar mem6ria de c乱culo referente ao reajustamento de pre9OS do valor remanescente, SemPre

que este OCOrrer.

Nas aferi96es finais, O fndice utilizado para reajuste sera, Obrigatoriamente, O definitivo.

Caso o fndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nfro possa mais ser utilizado, Ser台

adotado, em Substitui軍o, O que Vier a ser determinado pela legisla誇O entaO em Vigor.

Na aus台ncia de previsfro legal quanto ao fndice substituto, aS ParteS eleger肴o novo fndice oficia], Para reajustamento do pre90

do valor remanescente, POr meio de termo aditivo.

O reajuste podera ser realizado por apostilamento.

CLÅusuLA QUINTA ・ DA DOTACÅ0:

As despesas correr急o por conta da seguinte dota9訃o, COnStante do or9amentO Vigente:

Recursos Pr6prios do Municfpio de.,Zabel合:

FONTE: 03.OOI Secretaria Administra串o, Finan9aS e Planejamento

ACÅ0:04 122 000与2080 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DEADM. E FINANCAS

ELEMENTO DE DESPENSA: 3,3,90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 04.001 Secretaria de Infra南Estrutura E Urbanismo

ACAo:04 122 0OO6 2010 GESTÅo ADMINISTRATIVA DA?ECRETARIA

ELEMENTO DE DESPENSÅ:3,3.90.30 00 001,0000 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 05.001 Secretaria Municipal de Educa9負O

ACÅ0:12 361 0011 2083 MANUTENCÅo DASATIVIDADE DO FUNDEB 40%

ELEMENTO DE DESPENSA:3.3,90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 06.001 Fundo Municipal de Sa竜de

ACAo:10 122 0013 2O71 GESTÅo ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS / 10 301 0022 2076

MANUTENCÅo DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE

ELEMENTO DE DESPENSA:3.3,90,30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 07.001 Secretaira Municipal de A9aO Social

ACÅ0‥08 244 0019 209O MANUTENCÅo DO SERV. DE CONVIV亘NCIA E FORT VINCULOS - SCFV / 08 244 0019 2092



CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
. O pagamento sera efetuado na Tesouraria do Contratante′ mediante processo regular′ da seguinte maneira: Para ocorrer no

PraZO de trinta dias, COntados do perfodo de adimplemento,

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E DA VIGENCIA:

O prazo m秘imo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorroga9aO naS COndi96es e hip6teses previstas no Art. 57,

§ 1Q, da Lei 8.666/93, eStまabaixo indicado e seratonsiderado da emiss訃o do Pedido de Compra:

a - Entrega: 2 (dois) dias.

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

assinatura.

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

a - Efetuar o pagamento relativo ao fomecimento efetivamente realizado′ de acordo com as respectivas clfusulas do presente

COntratO;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessdrios para o fiel fornecimento contratado;

C - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade de produto fornecido, eXerCendo a

mais ampla e completa fiscaliza9aO′ O que n訃o exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

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

Para aCOmPanhar e fiscalizar a sua execu9各O, reSPeCtivamente′ Permitida a contrata9訃o de terceiros para assistencia e subsfdio

de informa96es pertinentes a essas atribui亨6es.

CLÅusuLA NONA - DAS OBRIGA印ES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o fomecimento descrito na Clfusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores

Par含metrOS de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, COm Observancia aos prazos

estipulados;

b - Responsabilizar-Se POr tOdos os 6nus e obriga96es concementes a legisla亨急O fiscal, Civil, tributdria e trabalhista, bem como

POr tOdas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tftulo, Perante SeuS fornecedores ou terceiros em razao da

execu亨aO do objeto contratado;

C - Manter preposto capacitado e id6neo, aCeito pelo Contratante, quando da execu9aO do contrato, que O rePreSente

integralmente em todos os seus atos;

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

e - Serまresponsまvel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros’decorrentes de sua culpa ou dolo na

execu9各O do contrato′ n訃o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza串O Ou O aCOmPanhamento pelo 6rgfro

interessado;

仁Nao ceder, tranSferir ou subcontratar, nO tOdo ou em parte, O Objeto deste instrumento, Sem O COnhecimento e a devida

autoriza9aO eXPreSSa do Contratante;

g - Manter, durante a vig合ncia do contrato, em COmPatibilidade com as obriga96es assumidas, tOdas as condi95es de habilita誇O

e qualifica誇O eXigidas no respectivo processo licitat6rio, aPreSentando ao Contratante os documentos necessdrios, SemPre que

SOlicitado.

CLÅusuLA D丘CIMA - DA ALTERACÅo E RESCISÅ0:

Este contrato podera ser alterado 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. 77, 78 e 79, tOdos da Lei

8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, naS meSmaS COndi亨6es contratuais, OS aCr6scimos ou supress6es que se fizerem nas

COmPraS, at6 o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1g da Lei 8-666/93. Nenhum acr6scimo ou supress訃o poder台exceder o

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 obedecerfro, COnforme o caso,まs dispos19OeS dos Arts・ 73 a 76, da Lei

8.666/93・

CLÅusuLA DECIMA SEGUNDA - DAS PENAL暮DADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obriga96es assumidas e preceitos legais, Sujeitar台o Contratado, garantida a prevla

defesa,主S 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

Virgし11a cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, nO infcio ou na execu串O do objeto ora

CPntratado; C - multa de lO% (dez por cento〕 sobre o valor contratado pela inexecu串v total ou parcial do contrato; d _

Slmultaneamente, qualquer das penalidades cabfveis fundamentadas na Lei 8'666/93 e na Lei lO.520/02.

CLÅusuLA DEcIMA TERCEIRA - DA COMPENSACÅo FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado n各o tenha concorrido

de alguma forma para o atraso, Serまadmitida a compensa9各O financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento

at6 a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos morat6rios devidos em raz訃o do atraso no pagamento

Ser訃o calculados com utiliza亨aO da seguinte f6rmula: EM = N x VP x I, Onde: EM = enCargOS mOrat6rios; N = n竜mero de dias

entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a serpaga膏I = indice de compensa9訃o

financeira, aSSim apurado: I = 〔TX ÷ 100) ÷ 365, Sendo TX = PerCentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou,

na sua falta, um nOVO fndice adotado pelo Govemo Federal que o substitua. Na hip6tese do referido fndice estabelecidopara a

COmPenSa9aO financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma n訃o possa mais ser utilizado, Sera adotado, em Substitui串O,

O que Vier a ser determinado pela legisla9着O entさO em Vigor〃



.cLÅusuLA D丘CIMA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as 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, 29 de Marap de2021,

TESTEMUNHAS

Prefeito

O80.730.804-86

PELO CONTRATADO

人夫訳し¥へQへ、


