è
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

CCHISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATO N^ 0289/2020
PROCESSO N° 0134/2020

ADESÃO N° 005/2020
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL
OB
SANTA
RITA,
ATRAVÉS
DA
8UPERINTENDÊNCXA
EXECUTIVA
DE
MOBILIDADE
URBANA - SEMOB E A EMPRESA OLM REPRESENTAÇÕES
LTDA, CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO
HA FORMA ABAIXO:

Paio presente inscnunante, de uai lado a Prefeitura Municipal de Santa Rita, ente de
Direito Público Interno, sediado à Rua Juares TAvora, n* 93, Concro, CEP: 58.300-410,
Santa Rita, Estado da Par&iba, inacrito no Cadaatro Geral do Contribuinte do Ministério

da Fazenda aob o n' 09.159.666/0001-61,por intensédio da SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE
MOBILIDADE URBANA- SS40B, neste ato representado pelo Superintendente de Mobilidade
Urbana, o Sr. José Alves

de Morais, inscrito no CPF/MF sob o n°109.069.634 -87, doravante

denominado CONTRATANTE, o do outro lado a e^cesa OLM REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no
CNPJ/MF aob o n" 12.730.701/0001-65, coa sede na Rua Rui Costa, n" 674, Bairro Altiplano
- Cabo Branco, CEP: 58046-085, Cidade de Joéo Pesaoa/PB, doravante denominada CONTRATADA,

reaolvem celebrar o presente instrumonto, mediante as seguintes cl&usulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre do processo de Adesio a Registro de Preços pela Ata de Registro de
Preços
002S/2020, Pragio Presencial n" 0165/2019, da Prefeitura MuiUclpal de Cabedelo,
com vigência até 04/05/2021, com fulcro na Lei Federal n* 6.666/93 e demais legialaçõea
pertinentes.

1.1. A execução do contrato será objeto de acoopanharaonto, controla, fiscalizaçio e
avaliação por representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato

O Sr Mizael Moura de Souza, portadora do CPF 369.170.101-68, com lotação fixada na
Superintendência Executiva da Mobilidade Urbana do Municipio de Santa Rita - PB.

1.2.0 fiscal do Contrato, o Sr Alex Alexandre dos Santos Silva, portador do CPF
031.592.654-63, coa lotação fixada na Superintendência Executiva da Mobilidade Urbana
do Município de Santa Rita - PB. foraaloante designado, e cooprovadaaente habilitado
para gerenciar o presente termo, será o responsável pelo fiel cuaprinento das cláusulas
contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos coeplementares.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por objeto a Locação de rádios de comunicação pata equipar os
agentes da transite da Superintendência Executiva de Mobilidade urbana, do Municipio de
Santa Rlta/PB.

Os serviços do objeto do presente contrato deverá obedecer rigorosamente ás condições
eiqsressas neste instrumento, processo de Adesão a Registro de Preço n" AARP 028/2020 e
instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do
presente contrato, independente de transcrição.

CLAUSULA TERCEIRA - OO VALOR B PREÇOS:

3.1 O valor mensal do contrato é equivalente à R$ 4.500,00(Quatro mil e quinhentos Reais),
perfazendo um valor global da RS 54.000,00(Cinqüenta e quatro mil reais).

CODIGO

DISCRIMINAÇÃO

|UNIDADE,Q(DU(TIDADEP.UNITÁRIO P. TOTAL

Locação de 10 (Transceptores de rãdio;
receptor de comunicação por freqüência de
faixa estipulada da Tecnologia digital Al,
elaase

2 e 3 , com recursos de interface

aérea, para operação em modo convencional
direto e capas operar em o/ou Full-duplox

de acordo com Termo de Referência

período do 12 meses.

para um

'

Mês

12:

4.500,00! 54.000,00

CLAUSQIA QUAKCA - DO BBAJUSXAKENTO:

Ca praçoa contratados s&o firos pelo período da um ano, exceto para oa eaaos proriatos no
Art. 65, §§ 5° e 6*, da Lei 8.666/93. Ocorrendo o daaaquilitocio eeonômleo->finaneelco do
contrato, podarA ser restabelecida a relação
aa partea pactuaram inicialmente, nos
termos do Art. 69, Inciso II, Alinea d, da Lei 8.666/93, mediante cosprovação documental
e requerimento expresso do contratado.

CLÁUSULA QUIHTA - DA DOtAÇÃO:
AS despesas correrão por conta da sequinte dotação, constante do orçamento vigente:
UNIDADE C»CAMBNXÚaA: 02 200 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PROJETO ATIVIDADE: 04 122 1813 2215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL
MOBILIDADE URBANA - SBM3B

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTES DE RECURSO;

630 - RECURSOS VIMCOLADOS AO TRÂNSITO

CLMISULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

6.1 O pagamento serA realisado mediante processo regular a em observância ãa normas e
procedimentos adotados polo Contratante, da seguinte maneira: HBNSAIMBNTE, PARA OCORRER
NO PRAZO DE TRINTA DIAS, CONTADOS DO PERÍODO DE ADZKPLEMENTO DE CADA PARCELA, MEDIANTE

APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL B DE ACORDO COM A DSJAMDA DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

I. O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suaa caractarlsticaa,
e que admite prorrogação noa casos previstos pela Lei B.666/93, e será considerado a partir
da assinatura da contrato.

Entrega: De acordo «a a eolicitação do órgão.
7.10 prazo de vigência do presente contrato será da 12 (doze) maaaa, considerado da data
de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
B.O Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento ou prestação dos serviços efetivamente
realizados, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
8.1 Proporcionar ao Contratado todos os msios necessAxlos para o fiel fornecimento eu
prestação dos serviços contratados;
8.2 Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto ã qualidade
dos pzodutoB ou serviços, exercendo a mais ampla e ce^leta fiscalização, o que não nw(ms
o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

CLMISULA NOHA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
9.1 Rssponsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiacal,
civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e eo^romissos assumidos,
a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto
contratado;

9.2 Manter prepoato c^aeitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente Integralmente em todos os eeus atos;
9.3 Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar oa Infermea e
eaelareeimentos solicitados;

9.4 Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
docorrentes do sua culpa ou dolo na execução de contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo óeçâio interessado;

9.5 Não ceder, transferir ou subcontratac, no todo ou em parte, o objeto desta instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
9.6 Manter, durante a vigência do contrato, em coi^atibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições da habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo
licitatório, apresentando ao Contratante os documentos nscessários, sempre que solicitado.
9.7 Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que
apresentarem alterações, deteriorações, iiq>erfaiçÕas ou quaisquer irregularidades
discrepantes ás exigências do instrumento de ajuste paet«iado, ainda que constatados após
o recebimento e/ou pagamento.
9.8 Hão transferir s outrem, no todo ou em porta, este contrato ou msamo aau abjeto, salvo
mediante prévia e ajqjzessa autorização do Contratante.

9.9 Emitir Nota Fiscal correspondente ã sede ou filial da e^cesa que apresentou a
documentação na fase do habilitação.

9.10.Executar todaa ae obrigações assumidas com observância a melhor técaiea vigente,

enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas a especificações
táAi,ceB corsespondontos. H&o transferir a outrem, no todo ou asa poste, o objoto da
contratação, salvo mediante prévia e ei^ressa autorização de Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO B RESCISÃO DO CONTRATO:
10. Este contrato podará ser alterado, unilateralMnte pela Contratante ou por acorde
entre as partes, nos casos previstos no Art, 65 e será rescindido, de pleno dixmito,
confozme o disposto nos Artigos 77, 76 e 79 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PSKALISADB3:
II. Quem, convocado dentso do prazo de validade da sua pzoposta, não celebrar o contrato,

ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa axigida para o certame, ensejar o
retardamanto da execução de seu objeto, não mantiver a propoeta, falhar ou fraudas aa
execução de contrato, cot^ortar-se de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal, ficará

impedido de licitar a contratar com a União, Betados, Distrito Federal ou Municípios e,

satá dascr9doncl«do do Sisteoa de Cadaetrasento Unificado de Fornacedocea - Sleaf e da

slstaoaa aeaalhantas auotidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prezo da
atá 05 (cinco) anos, eea prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais coalnações
legais.

11.1 A recusa Injusta em deixar da cumprir as obrigaçòes assumidas e preceitos legais,
sujeitarA o Contratado, garantida a prévia dofoaa, ás seguintes penalidades previstas noa
Arts. 66 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora do 0,5% (zero vírgula

cinco por canto) ^licada sobre o valor do contrato por dia da atraso na entrega, no inicio
ou na execuç&o do c8>jeto ora contratado; c - multa de 10% (dez per cento) sobre o valer

contratado pela ijiexecuçào total ou parcial do contrato; d - aijsultaneasenta, gual^ier
das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
11.2 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após
a comunicação ao Contratado, será automaticamanta descontado da prlaeita parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jua, aczsacido de juros moratérioa ds 1% (um
por cento) ao més, ou, quando for o caao, cobrado judicialmente.

11.3 i^s a aplicação da quaisquer das penalidades previstas, roalizar-se-á conniniracãn
escrita ao Contratado, e publicado na Ispransa oficial, excluidae as penalidades de
advertãneia e zulta de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição,
informando
que o fato será registrado no cadastro correspondente.
11.4 KOs termos do disposto no axt.S8 da lei 8.666, poderá o Monicipio, por interesse

públiee, rescindir totel ou parcialmente, modificar, reduzir ou ampliar os quantitativos

deste contrato, sem que caiba qualquer indeniragão ao Contratado, bastante para tanto
formalizar notificação prévia de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DtCIHA SEGUNDA - DO FORO:
Para dirimir as quastdes daeorrentea deate contrato, as partes elegem o Fero da Comarca
da Santa Rlta/FB.

B, por estarem da pleno acordo, foi lavrado o presente estrato em 02 (duas) vias, o qual
vai assinado polas partoa a por doas testemnnbas.

/

Rita - FB, 02 da Outubro da 2020.

JOSE AL
SUFERlTENDEtnS

t^Ã
701/0001-6S

TESTEMUNHAS:

1)
CP? M*

2)
CPF H»

