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K8TAD0 OA PARAÍBA
P8EVS2TURA KONICIPAL DB SAKXA RITA

COKXBS&O PBRMAMtm DK Z.xeitAÇ&0
COHTBATOW: 001Í7/2021-CPL
PREOto PRESENCIAL N" 008/2021
PROCESSO AOHNISTRATEVO M* 049/2021

TERMO DB CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETAS» DE
IHrR»BSTRÜTtmA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E BfflE M
HlOOClOa Bt TEOtOLOO» LTDA, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO HA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DB SANTA RIIA, ente de Direito Público Interno, sediado i Rua Juares

centro, CEP: 58.300-410, Santa Rita, Estado da Paraíba, inscrito no Cadastro ^ral do
Contribuinte do Ministério da Fazenda sob o n« 09.159.666/0001-61, neste ato

senhor KLBLTSCN RETLLER BATISTA LEITE, doravante denominada aWTRAra. e «>0 ««tco lado RTO DB
KEOOCIOS EM TB010L06»
- AV DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1277 - VARAOOÜRO - OLINDA - PE, CNPJ

11.004.395/0001-17, doravante siinplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar
o presente contrato, o qual se regerá pelas clAusulas e condições seguintes:
CLAOSOLA PRIMEIRA - 008 yTDOUUflDflOS:

.

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Preseneiel n* 00008/2021,
termos da Lei Federal n» 10.520, de 17 de Julho de 2002 e

8.666. de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n« 123, de 14

complementar n" 22, da 25 de Setembro de 2019; Decreto Federal n« 3.555, de 08 de A^sto de
2000; e legislação pertinente, conaideradao aa alterações posteriores das referidas normas.

S^^ntê'^ra;o'^te'r^^b>to: mOISIçAO DE MOBILxArIO, PARA AT«®ER « «ECEBSmDES DA
SECRETAR» DE INFRABSTHUTURA DA PREFSITORA tOlNICIPAL DB BAHIA RXTA, PB.
O fornecimento deverá aer executado rigorosamente de acordo com aa
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas

UcitaçSo modalidade Pregfto P«s«>oi.l n' 00008/2021 e

esses que ficam farendo partes integrantes do presente contrato, independente de ttanscriç*
CLtoSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto,

é de R9 10.790,00 (BIS WL B SBIECBIT08

B NOVENTA REAIS).
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LATURAi APOIO LOMBAR É HTRORADO AO ENCOSTO t
RBOUlAVEL; 8SPUMA C/ DSMSZSASE CONTROLADORA
(4S a SSkgtB") REVESTIDA EM tSCIOO POLIBSIER
C3tBPB; APOIA BRAÇO nXO C/ DIMENSÕES QUE
ATENDEM AS NORMAS HACIOKAIS KBR DA ABNT; BASE
QUBTAOKEM BESIMA XERMOPlASTtCA; RODXSIO C/
5

SOn OS DIAHBTRO P/ TWOa CS TJPOS OE FBSO;
ENCOSTO E ASSENTO HA COR PRETA: CADEIRA
CROOHÕKXCA - ATENDE A WUT {NORMA DE
EROOnSCXA); PROOOTO AXIMDS A XO»» OE
CADEIRAS OPERACIONAIS ABNT HRR 13»63:201B B
POSSUI cBRsirtatçAo rsc: suporte ob peso
imtA&VTO c/ »
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MESA DELTA L BSTAÇAO TRABALHO EBOUItAlO
130X140 C/ 2 OAVBTAS l NARCA: PS; MOOBLO: LT;

B

MDIOAS: CCMKtnffiNTO - 140ea> X 130ea/
PROVUMDZDADB - 60ea: ALTURA - 74<3B; TAMPO EM
HDP ISn C/ ACABAMENTO BM PERPIL DE SOCISOO
TIPO XROOSOR: PES BM AÇO: FOrTEIRAS
RXVBLADORAS P/ PISOS IRREOULARBS; NA COR

MB

cnrcA.

MESA SALA REUNlAO R8TA800LAR ESCRITÓRIO
l.BOXO,90X0,74b 2&b; TMtPO COMTCCCIOKADO BI
10

KDP 28»; DZHBNSÕES: ISOcn X »Oee X 74»
{LAROURA X PfiOPUlffilOASE X ALTURA); XBPBESURA

und

O
•n

EM AÇO C/ CAUn P/ riAÇAO OCULTA; PB8
nVSlADCtaS; SAIA KDP 18»; TAMPO tOk COR
CXIOA; OOA DA BSTROTCM CIHZA.
Total:

10.790.D(

CLÁDgOIA amuax - do RSAJOSTAUBRO:

Os pccços contrátados sâo fixos e irreajustéveis no prazo de ura ano.

Dentro do prazo de vigência do contrato a mediante solicitação do Contratado^ os preços poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporçfto da variaçSo verificada no IPCAIBGE acumulado, twnando-ae por base o mês de apresentaçSo da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno ninimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.

No caao de atraso ou nâo divulgação do Índice de reajustaaento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela última varíaçáo conhecida, liquidando a diferença correspondente

tâo logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cálculo referente ao reajustamanto de preços do valor remanescente, sençre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o Índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o Índice estabelecido para reajustaoento venha a ser extinto ou de qualquer forma nâo possa
mais ser utilizado, será adotado, era substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao Índice substituto, as partes elegerão novo,Jjadice

oficial, para reajuatanento do preço do valor remanescente, por melo da termo adlt^
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
CLAuSOIA QOINTá - DA DOXAÇ&O:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vige
Recursos Próprios do Município de Santa Rita;
tmiDADB ORÇAHEMtÁiOA: 02.120 - SSa«tãHl\ DE IKIRAWrtWmWá, OBRáfi B 8PVIÇM
PROJETO/AirVTDADB: 15.122.2801.2087 - C009D. ATXV.MBOH. DB SIC. PB
BLEKERTOS DS 0B8PB8A5: 44.9052 - BQUXPJMBtItOS B MATBRIAL PBBMUBRB

FONTE DE RECOaSOS: 001 - RECORSOS PRÓPRIOS
CUU&DIA SBXSA - DO PMaKBMTO:

^

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante procesao regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.
CltoSOíA SÍTOn - DO PBMO B DA VIOÍBCIA:

„

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite ptot^ação nas
®
hipóteses previstas no Art. 57, S l", da Lei 8.666/93, esU abaixo indicado e será considerado
da assinatura do Contrato:

a - Entrega: 10 <dez) dias.

_ .

,.

2021

A vigência do presente contrato será determlnadá: atá o ílmal do mmmeclmto fiBanotro de 2021,

considerada da data de sua assinatura.

CUiOSOZA OITAVA - DAS OBRlOAÇflBS DO COBTRASAHT*:

e-am as

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;

centratado;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade «""ntrada «^anto á
fornecidOi exercendo a naiti aopla e cOTpleta Ciacalizaçêo# o que nâo e
responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste

norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar *

^odute
„«» r»maa da

^.--*ca«s oartinentes á

permitida a contratação de terceiros pata assistência e subsídio de informações pertinent

essas atribuições.

CUtoaOLA HOKA - DAS OaRXOAÇÕlS DO CCMTRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente

dentro dos melhores parâmetros de qualidade eatabeleeidos para o ramo da atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

,, .

\ ««usi

b - Reoponsabxlizar-se por todoa os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, Civii,

tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a ^aiquer
In. f-ranta antts fnrn>r-»dnraa ou tarCeirOS «01 raZáO da exeCUÇãO dO ObjStO COntratBdO;

c - Manter preposto capacitado e idOneo, aceito pelo Contratante, quando da execução ao contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atoa;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou ■ terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, néo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorização expreasa do Contratante;

g - Manter, durante a vigáncia do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilltaçSo e qualificação exigidas no respectivo processo licitatôrio,
apresentando ao Contratante os documentos nscessários, sempre que solicitado.

'i
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
tste contrate- jjcdorâ set alterado com a devida justificativa, unilateraimente pelo Contratante

Cl) por accrdo entro as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Ares. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se firerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, S 1® da Lei
B.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poaerá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CIJÚISULA DÉCIMA PRIMEIRA - 00 RECEBIMENTO:

txecutado o presente contrato e obscrvada.s as condições de adimpleraonto das obrigações pactuadas,
r.s prr^codiment.os o prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o
Ã.s dioposicOcs dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

A r-.cuaa injunta em dolxar de cumprir as obrigações assumidas c preceitos legais, sujeitará o
c:ont:i'.ado, garantida a prévia defesa, ás seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da
8.668/93: a - advertência; b - multa de mora de G,5% (zero virquia cinco por cento) aplicada

o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do objeto ora
ccntr.n.ado; c - multa de 103 (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuçao total ou
parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na
:'M (1.666/93 o na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Hos c.iooü de eventuais atrasos de pagamento nos termos desce instrumento, e desde que o Contratado
iSr tenha concomcíc de alguma forma pora o atraso, serS admitida a compensação financoira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento

o.-t parcela. 0."» encargos .moratôcios devidos em razào do atraso no pagamento seráo calculados com

utilização da seguinte fórmula: EM = N * VP » I, onde: EM ■■ encargos moratórios; N

número de

dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento: VP • valor da parcela a
ser paga; e 1 » Índice de compensação financeira, assim apurado: l » (TX ^ 100) ^ 365, sendo TX

" percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice
adotado pclc roverno Feoeral que o substitua. Na hipótese do referido Índice estabelecido para
a ccnponsacõo financeira venha s ser extinto ou de qualquer forma n3o possa mais ser utilizado,
sera adotado, om substituição, o que vier a ser determinado pela legislação ontâo em vigor.
CLAU5ULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

H.l A '•xeciicão do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação
!>or

ante da Contratante, desionamos para Gestor do presente contrato o(a> Sr(a).HERCOIES

ROQUE DE LIMA, por:ador(al do C?F 302.'786.78')-9I, com lotação fixada na Secretaria Municipal de ,
Infi-ao,:trutura do Município da Santa Rita - PB.

H.í iJ fiscal do Contrato, o(a) 3r(a). FERNANDO FELIX FARIAS port;ador(a) do CPF 065.951.924-03,

com lotação na Secretária Municipal de Infraescrutura do Município de Santa Rita - PB,
formalmente designado, e comprovadamGntG habilitado para gerenciar o presente termo, será o
ivíspon.iável polo fiel cumprimento das cláusulaa contratuais, inclusive as pertinentes aos
".irargos complemontares.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Santa
Rita.

t, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato era 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.
Santa Rita - PB, 14 de Maio de 2021.

TESTEMUNHAS

PELO CONTiUlTANTE

KLELTSCbl REXLLER BATISTA LEITE
SSCRETARIO DE IHFRAESTRUTÜRA

PELO CONTRATADO

RBOB OB HBSOCXOS EM TECNOLOGIA LTDA
CNP.7 11.004.395/0001-17

