
CONTRATO N9: 00003/2021置CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI C軋EBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABEL岳E

ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA-ME, PARA EXECU担o DE SERVICO CONFORME

DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

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

- "Zabel台場PB, CNPJ nQ Ol・612'642/0001-04, neSte a七O rePreSentada pelo Prefeito Sebastiao Dalyson de Lima Neves, Brasile王ra, Solteiro,

residente e domiciliado na Sitio Tanques了Zona Rural - Zabel合- PB, CPF nQ O80,730.804-86, Carteira de Iden七idade nQ 28372012

SSP/PB, doravan七e simplesmen亡e CONTRATANTE, e do outro lado ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA-ME - TRAVESSAVICENTJACOB,

12 - CENTRO - SERRA BRANCA - PB, CNPJ nQ 26'535‘882/0001輸83, doravan亡e simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes

COntratan亡es assinar o presente contra七〇, O qual se regerまpelas cl血sulas e condi96es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA置DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da Dispensa de Licita9§0 ng DVOOOOl/2021, PrOCeSSada nos亡ermos da Lei Federal nQ 8,666, de 21 de Junho de

1993亘ei CompIemen七ar nQ 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legisla9aO Pertinen七e, COnSideradas as altera96es pos七eriores das

referidas normas農

CLÅusuLA SEGUNDA - DO OBJETOこ

O presen七e contra七o亡em por obje七〇霊ERVICOS COMBINADOS DE ESCRIT6RIO, APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO Å

COMISSÅo pERMANENTE DE LICITA9Å0,

O servi9O deverまser executado rigorosamen亡e de acordo com as condi96es expressas neste instrumen亡O′ PrOPOSta aPreSentada,

especificag6es t6cnicas correspondentes, PrOCeSSO de Dispensa de Licita9訃o ng DVOOOOl/2021 e instru印es do Contra亡ante,

documentos esses que ficam fazendo partes integranヒes do presente con七rato’independente de transcr19aO; e SOb o regime de

empreitada integral,

CLÅusuLA TERCEIRA - DO VALOR E PRECOS:

O valor亡〇七al deste con七ra亡O, abase do pre90 PrOPOStO, 6 de R$ 15,000,00 〔QUINZE MIL REAIS〕.

Representado por膏x R$ 3,000,00,

CLÅusuLA QUARTA - DO REAJUSTAMENTOこ

Os preaps contratados s訃o fixos e irreajusとまveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigchcia do con亡ra亡O e mediante solicita9訃o do Con亡ratado, OS Pre9OS POderao sofrer reajus七e ap6s o interregno de

um ano′ na meSma PrOPOr申O da varia串O Verificada no IPCA」BGE acumulado,亡Omando-Se POr base o m合s de apresenta申O da

assinatura do con亡rato, eXClusivamen亡e para as obr王ga96es iniciadas e conclufdas ap6s a ocorr合nc王a da anualidade,

Nos reajustes subsequenヒes ao primeiro, O interregno mfnimo de um ano serまcon亡ado a partir dos efeitos financeiros do u皿mo

reajus亡e,

No caso de atraso ou n訃o divulga車o do fndice de reajus亡amento, O Con七ratante pagarまao Con七ratado a impor七会ncia calculada pela

d帖ma varia9aO COnhecida, liquidando a diferen9a COrreSPOndente t訃o logo seja divulgado o fndice definitivo, F王ca o Contratado

Obrigado a apresentar mem6ria de c乱culo referente ao reajustamenヒO de pre90S do valor remanescente, SemPre que eS亡e ocorrer.

Nas aferi96es finais, O fndice utilizado para reajus亡e sera, Obriga亡Oriamente, O definitivo,

Caso o fndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, Serまadotado,

em subs亡itui申O, O que Vier a ser de亡erminado pela legisla9aO ent訃o em vigor,

Na aus台ncia de previs呑o legal quanto ao fndice substituto, aS ParteS elegerao novo fndice oficial, Para reajustamento do prepe do valor

remanescente, POr meio de termo ad王七ivo,

O reajuste poderまser realizado por apostilament〇・

CLÅusuLA QUINTA - DA DOTA垂o:

As despesas correr訃o por conta da seguin亡e dota車O, COnStan亡e do or9amen七〇 Vigen七e:

Recursos Pr6pr王os do Municfpio de Zabele:

FONTE: 02,02 Secretaria de Finan9aS - A担o: 04 122 0005 2080 - MANUT, DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS -

ELEMENTO DE DESPESA: 3,3.90,39,00

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO三

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

trinta dias, COn亡ados do perfodo de adimplemen七〇書

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA:

Os prazos m秘王mos de infcio de etapas de execu9aO e de condus訃o do obje七〇 Ora COntratado, que admitem prorrogagao nas cond王96es

e hip6ヒeses previstas no Art, 57, § 1g, da Lei 8.666/93, eStaO abaixo indicados e serfo considerados da assinatura do Con亡rato;

a - Infcio: ImediaヒO;

b - Condus訃o; 5 (Cinco〕 meses.

A vigencia do presente contrato serまdeterminada: at6 10/06/2021, COnSiderada da data de sua assinatura; POdendo ser prorrogada

nos亡ermos doArt, 57, da Lei 8.666/93.

CLÅusuLA OITAVA - DAS OBRIGAC6ES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execu9aO do serviap efetivamen七e realizado′ de acordo com as respectivas dまusulas do presente

COntra亡O;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necess鉦ios para a fiel execu9aO do servi90 COntratado;

c- Notificaro Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade do servi担eXerCendo a mais ampla e Completa

fiscaliza9訃o′ O que n訃o exime o Con亡ratado de suas responsabilidades contratuais e legais;



d - Desjgnar representantes com atribui帝es de Gestor e Fiscal deste contrato, nOS termOS da norma vigente, eSPeC工almente para

acompanhar e fiscalizar a sua execu印o, reSPeCtivamente, Pe「mitida a contrata9aO de terceiros para assist合ncia e subsfdio de

informa亨6es pertinentes a essas atribui96es-

CLÅusuLA NONA - DAS OBRIGA印ES DO CONTRATADOこ

a書Executar devidamente o servi9O descrito na Clまusula correspondente do presente contrato′ dentro dos melhores par含metros de

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

b - Responsabilizar-Se POr tOdos os ∂nus e obriga96es concernentes紺egisIa誇O fiscal, Civi吊ribut鉦a e trabalhista, bem como por

todas as despesas e compromissos assumidos, a qualqしIer tftulo′ Perante SeuS fornecedores ou terceiros em 「az急o da execu串O do

Objeto contratado;

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

todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscaIiza誇O do Contratante devendo prestar os informes e esdarecimentos solicitados;

e - Seriresponsゑvel pelos danos caしISados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou doIo na execu9aO

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

f- N訃o ceder, tranSferir ou subcontratar, nO tOdo ou em parte, O Objeto deste instrumento, Sem O COnhecimento e a devida autoriza串O

expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vig鉛cia do contrato, em COmPatibilidade com as obriga96es assumidas, tOdas as condi扉ves de reguIaridade e

qualifica串O eXigidas no respectivo processo de contrata誇O direta, aPreSentando ao Contratante os documentos necessdrios, SemPre

quesolicitado〃

CLÅusuLA DEcIMA - DA ALTERACÅo E RESCISÅo:

Este contrato poderゑser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nOS CaSOS

PreVistos noArt. 65 e serirescindido, de pleno direito, COnfome o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, tOdos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, naS meSmaS COndi96es contratuais, OS aCreSCimos ou supress6es que se fizerem nos servi9OS, at6

O reSPeCtivo limite fixado no Art“ 65, § 1Q da Lei 8.666/93, Nenhum acr6scimo ou supress急o poderゑexceder o limite estabelecido, Salvo

as supress6es resultantes de acordo celebrado entre os contratantes・

CLAUSULA DEC事MA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condi亨6es de adimplemento das obriga96es pactuadas, OS PrOCedimentos e prazos para

receber o seu objeto pelo Contratante obedecer訃o, COnfome o caso, aS disposi96es dos Arts- 73 a 76, da Lei 8,666/93,

CLÅusuLA DECIMA SEGUNDA ・ DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obriga96es assしImidas e preceitos legais, Sujeitarまo Contratado, garantida a privia defesa, aS

Seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advert鉛cia再- multa de mora de O,5% 〔zero virgula cinco por

cento) aplicada sobre o valordo contrato por dia de atraso na entrega, nO infcio ou na execu誇o do objeto ora contratado; C - multa de

lO% (dez por cento〕 sobre o valor contratado pela inexecu串O tOtal ou parcial do contrato; d - SuSPenS急O temPOr誼a de participar em

licita誇O e lmPedimento de contratar com a Administra亨訃o, POr PraZO de at台O2 (dois〕 anos膏- declara誇O de inidoneidade para licitar

ou contratar com a Administraf訃o Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da pum印O Ou at6 que seja promovida sua

reabilita亨急O Perante a PrOPrla aしItOridade que aplicou a penalidade告- Simultaneamente, qualquer das penalidades cabfveis

fundamentadas na Lei 8.666/93・

CLÅusuLA D丘CIMA TERCEIRA " DA COMPENSACÅo FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento′ e desde queo Contratado n急o tenha concorrido de alguma

forma para o atraso′ Serまadmitida a compensa9急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着o do atraso no pagamento serao calculados

com utiliza誇o da seguinte formula: EM = N x VP x I′ Onde‥ EM = enCargOS mOrat6rios; N = numero de dias entrea dataprevistapara o

pagamento ea do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a serpaga; e I = indice de compensa亨aO financeira, aSSim apurado: I = (TX

÷ 100) ÷ 365′SendoTX = PerCentual do IPCA岬重BGE acu剛Iado nos掴mos doze meses ou′ na Sua falta, u:n nOVO fndice adotado pelo

Govemo Federal que o substitua. Na hip6tese do referido fndice estabelecido para a compensa誇0 financelra Venha a ser extinto ou de

qualquer foma n訃o possa mais ser ut亜zado, Sera adotado, em Substitui串o, O qしIe Vier a ser determinado pela legisla串O entaO em

Vigo「.

CLÅusuLA D丘CIMA QUARTA - DO FORO:

Para dirimiras quest6es decorrentes deste contrato′ aS ParteS elegem o Foro da Comarca de '・mOnteiro葛

E, POr eStarem de p]eno acordo, fo=avrado o presente contrato em O2〔duas) vias′ O qual vai assinado pelas partes e por duas

testemしmhas,

TESTEMUNHAS


