
CONTRATO NQ: 00021/2021-CPL

TERM0   DE   CONTRATO   QUE   ENTRE  SI   CELEBRAM  A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
ZABELE   E   0   CEARENSE   DISTRIBUIDORA   DE   PECAS   LTDA,   PARA   FORNECIMENTO

CONFORME  DISCRIMINAD0  NESTE INSTRUMENT0  NA FORMA ABAIXO:

Pelo presence instrumento de contrato, de urn lado Prefeitura Municipal de Zabele  -Rua Jos6 Vaz de Medeiros, S/N  -Centro -
..zabele -PB, GNP) nQ  01.612.642/0001-04, neste ato representada pelo  Prefeito Sebastiao  Dalyson de  Lima Neves, Brasileira,
Solteiro, residence e domiciliado na Sitio Tanques, -Zona Rural -Zabele -PB, CPF nQ 080.730.804-86, Carteira de ldentidade n9
28372012  SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado 0  CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA -
AV )ORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 2119 -TAMBOR -CAMPINA GRANDE -PB, CNP] ng 02.044.971/0001-69, doravante
simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regera pe]as clausulas e
condig6es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA -DOS FUNDAMENTOS:
Este  contrato  decorre  da  licitagao  modalidade  Pregao  Eletr6nico  nQ  00005/2021,  processada  mos termos  da  Lei  Federal  nQ
10.520, de  17  de ]ulho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal n9 8.666, de 21  de )unho de  1993;  Lei Complementar ng  123,
de  14 de  Dezembro de 2006;  Decreto  Federal nQ  10.024, de 20  de Setembro de 2019;  e legislagao pertinente, consideradas as
alterag5es posteriores das referidas normas.

CLAUSULA SEGUNDA -DO OB|ETO:
0 presente cdntrato tern por objeto: AQUISICAO  DE  PECAS  PARA A FROTA DE VEfcuLOS AUTOMOTORES D0  MUNIcfpI0  DE
ZABELE-PB.

0  fornecimento  devera  ser  executado  rigorosamente  de  acordo  com  as  condig6es  expressas  neste  instrumento,  proposta
apresentada, especificag6es t6cnicas correspondentes, processo  de licitagao modalidade Pregao  Eletr6nico ng 00005/2021  e
instrug6es  do  Contratante,  documentos  esses  que  ficam  fazendo  partes  integrantes  do  presente  contrato,  independente  de
transcrigao; e sera realizado na forma parcelada.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PRECOS:
0  valor  total   deste   contrato,  a  base   do  prego  proposto,   6  de   R$  262.400,00   (DUZENTOS   E   SESSENTA   E   DOTS   MIL  E

QUATROCENTOS REAIS).

CLAUSULA QUARTA -DO REA|USTAMENTO:
Os pregos contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de urn ano.
Dentro  do  prazo  de  vigencia  do  contrato  e  mediante  solicita9ao  do  Contratado,  os  prefos  poder5o  sofrer  reajuste  ap6s  o
interregno de urn ano, na mesma proporg5o da varia9ao verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mss de
apresenta¢ao   da  respectiva  proposta,   exclusivamente   para  as   obriga96es  iniciadas   e   concluidas  ap6s   a  ocorrencia   da
anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de urn ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tiltimo
reajuste.
No caso de atraso ou nao divulga€ao do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada
pela  tiltima  variagao  conhecida,  liquidando  a  diferenga  correspondente  tao  logo  seja  divulgado  o  indice  definitivo.  Fica  o
Contratado obrigado a apresentar mem6ria de calculo referente ao reajustamento de pre¢os do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.
Nas aferig6es finais, o fndice uti}izado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso  o  indice  estabelecido para  reajustamento venha  a  ser eirinto  ou  de  qualquer forma nao  possa mais  ser utilizado, sera
adotado, em substituigao, o que vier a ser determinado pela legislagao ent5o em vigor.
Na ausencia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo fndice oficial, para reajustamento do prego
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
0 reajuste podera ser realizado por apostilamento.

CLAUSUIA QUINTA - DA DOTACAO:
As despesas correrao por conta da seguinte dotag5o, constante do orFamento vigente:
Recursos Pr6prios do Municfpio de ..zabel6:
FONTE:02.001  Gabinete do Prefeito
ACAO:04122  0004 2004 MANUTENCA0 DAS ATIV. ADM. E 0PERACI0NAL D0 GAB
ELEMENT0  DE  DESPESA:3.3.90.30
FONTE:03.001 Secretaria Administrag5o, Finangas e Planejamento
ACAO:04122  0005  2080  MANUT. DAS ATIVIDADES  DA SEC. DE ADM.  E FINANCAS
ELEMENT0  DE  DESPESA:3.3.90.30
FONTE:05.001 Secretaria Municipal de Educagao
ACAO:12   361   0008   2097   MANUTENCAO   DO   PNATE   -TRANSPORTE   ESCOLAR/12   361   0011   2083   MANUTENCAO   DAS
ATIVIDADE DO FUNDEB 40%
ELEMENT0  DE DESPESA:3.3.90.30
FONTE:06.001  Fundo Municipal de Satide
ACAO:10122  0013  2071  GESTAO ADMINISTRATIVA D0  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FUS
ELEMENT0  DE DESPESA:3.3.90.30
FONTE:09.001 Secretaria de Agricultura
ACAO:20122  0007 2082 MANUTENCA0 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
ELEMENT0 DE  DESPESA:3.3.90.30
FONTE:07.001  Secretaira Municipal de Ag5o Social



ACAO:08122  0018  2047  MANUTEN¢A0  DAS  ATIVIDADES  ADMIN  DA SECRETARIA/  08  243  0018  2048  MANUTENCAO  D0
CONSELH0 TUTELAR
ELEMENT0  DE DESPESA:3.3.90.30

CLAUSULA SEXTA -D0 PAGAMENTO:
0  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:
0 prazo maximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogagao nas condig5es e hip6teses previstas no Art. 57,
§ 1Q, da Lei 8.666/93, esta abaixo indicado e sera considerado da emissao do Pedido de Compra:
a -Entrega:  3  (tres)  dias.
A vigencia  do  presente  contrato  sera  determinada:  ate  o  final  do  exerc{cio  financeiro  de  2021,  considerada  da  data  de  sua
assinatura.

CLAUSULA OITAVA -DAS OBRIGAC6ES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas clausulas do presente
contrato;
b -Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios 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 fiscalizagao, o que nao exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
d  -  Designar representantes  com atribuic6es  de  Gestor e  Fiscal  deste contrato,  nos termos  da norma vigente, especialmente

para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, respectivamente, permitida a contrata9ao de terceiros para assistencia e subsidio
de informag5es pertinentes a essas atribui96es.

CLAUSULA NONA -DAS OBRIGAC6ES DO CONTRATADO:
a  -  Executar  devidamente  o  fornecimento  descrito  na  Clausula  correspondente  do  presente  contrato,  dentro  dos  melhores
parametros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observancia aos prazos
estipulados;
b -Responsabilizar-se por todos os Onus e obrigag6es concernentes a legislag5o fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bern como

por  todas  as  despesas  e  compromissos  assumidos,  a  qualquer t{tulo,  perante  seus  fornecedores  ou  terceiros  em  razao  da
execugao do objeto contratado;
c  -  Manter  preposto   capacitado  e  id6neo,  aceito  pelo  Contratante,  quandoda  execugao  do  contrato,  que  o`  represente
integralmente em todos os seus atos;
d -Permitir e facilitar a fiscalizag5o do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos so]icitados;
e  -  Sera  responsavel  pelos  danos  causados  diretamente  ao  Contratante  ou  a  terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  n
execug5o  do  contrato,  nao  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a  fiscaliza9ao  ou  o  aj=ompanhamento  pelo  6rga
interessado;
f -  Nao  ceder,  transferir ou  subcontratar,  no  todo  ou  em  parte,  o  objeto  deste  instrumento,  sem  o  conhecimento  e  a  devida
autoriza95o expressa do Contratante;
g -Manter, durante a vigencia do contrato, em compatibilidade com as obrigag5es assumidas, todas as condig6es de habilitacao
e qualifica9ao exigidas no respectivo processo licitat6rio, apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que
solicitado.

CLAUSULA DECIMA -DA ALTERAqAO E RESCISAO:
Este contrato podera ser alterado com a devida justiflcativa, unilateralmente pelo Contratante  ou por acordo entre as partes,
mos  casos  previstos  no Art.  65  e  sera  rescindido,  de  pleno  direito,  conforme  o  disposto  nos Arts.  77,  78  e  79,  todos  da  Lei
8.666/93.
0  Contratado  fica  obrigado  a  aceitar,  nas  mesmas  condig6es  contratuais,  os  acr6scimos  ou  supress6es  que  se  fizerem  nas
compras, ate  o respectivo limite fixado no Art.  65,  §  1Q  da Lei 8.666/93. Nenhum  acr6scimo  ou  supressao podera  exceder o
limite estabelecido, salvo as supress6es resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLAUSULA DficIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:
Executado  o  presente  contrato  e  observadas  as,condig6es  de  adimplemento  das  obriga96es pactuadas,  os  procedimentos  e
prazos  para  receber  o  seu  objeto  pelo  Contratante'bbedecerao,  conforme  o  caso,  as  disposi96es  dos  Arts.  73  a  76,  da  Lei
8.666|93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as  obrigag6es assumidas  e preceitos legais, sujeitara a  Contratado, garantida a pr6via
defesa, as seguintes pen'alidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a -advertencia; b -multa de mora de 0,5% (zero
virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execugao do objeto ora
contratado;  c  -multa  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  contratado  pela  inexecugao  total  ou  parcial  do  contrato;  d  -
simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMPENSACAO FINANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento mos termos deste instrumento, e desde que o Contratado nao tenha concorrido
de a]guma forma para o atraso, sera admitida a compensa9ao financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento
ate a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos morat6rios devidos em razao do atraso no pagamento
serao  calculados  com  utilizag5o  da  seguinte  f6rmula:  EM  =  N  x  VP  x  I,  onde:  EM  =  encargos  morat6rios;  N  =  ntimero  de dias
entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensaga o
financeira, assim apurado:  I  =  (TX +  100)  +  365, sendo TX = percentual do  IPCA-IBGE  acumulado mos tiltimos  doze meses ou,
na sua falta, urn novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hip6tese do referido indice estabelecido para a



compensagao financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma n5o possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituig5o,
o que vier a ser determinado pela legislagao entao em vigor.

CLAUSULA DECIMA 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 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas
testemunhas.

..zabele -PB,14 de ]unho de 2021.

TESTEMUNHAS

.-

PELO CONTRATANTE

SEBASTIAO DALYSON  DE LIMA NEVES
Prefeito
080.730.804-86

PEL0 CONTRATADO

F= 1,    1,     ,
r,   o CEARENSE

`,-/i-
TRIBUIDORA DE PECAS LTDA


