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ESTMK) DA PAimíBA

FHSFEITURA KUHICIPAL DE 3AKTA SXTA

COMISSÃO PEPMAKEHTE DE LICITAÇÃO
COKTRATO H': I40/2021-CPL

PROCESSO ADMHISTRATIVO N* 183/2020

PEEGÀO PRESENCIAL H° 029/2020
Pr PP/ÍTPATÜ C-K Plirr-K SI CICUISiFAIl A SUPERINTENDÊNCIA

EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DB SANTA RITA,
r-3 P RAVD CWÉRCIO E HULTl UTILIDADES EIRELI, r-AHA
EXECUÇÃO DE áERViÇC CÜIIFOBHE UISCRINIIAAEO NESTE
INSTRUMENTO lu. FOKMA ADAIXO:

pras^nte lOstrur-Gru-o particular üg contrato, de un iado a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE
URBANA DE SANTA RITA - P3, situada iia Rua Juaroz Tavoca, 93 - Centro - Santa Pita - PB, CKPJ n°
13.596.667/0001-42, nosto ato represent.tda poLo Superintendente JOSÉ ALVES DEMORAIS, CPF n° 109.068.934-
67, doravante sinoiesmento CONTRATANTE, o do outro lado RAVD CCMBRCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI, CHPJ n°
27.136.199/0001-36, situada na R JOÃO CANC30, n»B67 - HAHAlRA - JOAo PESSOA - CEP 58.038-342. doravante
si!tples!r.ente COSTRATAuO, rtociOíras as partes contratamos assinar o presente contrato, o qual se regerá
peias cláusulas e condições seguintes:

CLÁDSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Este co.ntrato decorre da licitação modaiiclade Preaaneial n* 00029/2020. processada nos termos da
i.ei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsldlariapente a Lei Focieral n" 6.666, de 21 de Junho
de 1993,- Lei Cc.-r.plenen-.àr n° 123, de 14 de Dereiriro de 2006; Decreto Federal n® 3.555, de OS de Agosto
de 20aO; Cerreto Federal n® 7.692. de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal n® 038/2017; e legis.açâo
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SECUNDA - DO OBJETO:

O pr.>sentG contrato ter, por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS
E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES OA SUPERINTEDÉNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO
DB SANTA RITA, FB.

S serviço dsvt-râ ser oxncutaoo rigcrosanente de acordo con as condições expressas neste i.is e.i.-,
rrotcata aprese.ntada, •.-speciíicaçCes técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pzagie
Prasancial n® 00029/2020 g instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes ir-teoranles
do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O '.■âlcr total deste contrato, a base do preço proposto, ê de RS 5.5S9,00(Ciiieo mil qpiinhantos e cinqMiita
a nova raaia).
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COTU1UIO CILKO M.TO: COTtNOIO TÁTICO DE ALTA FEAFORKAKCZ

DESENVOLVIDO PARA ATIVIDADES POLICIAIS ESPECIAIS. KatáEli
Psiau: Conzo Lagiciao Cos Ac«b»nanta Em Sanl-Czeas c/
Brilho<Aaststeata • Á«ua) - ForraçAo es Hylon lOOt
Rgipizival. - Solade am Borracha Lagitloa do Alto
Durobilidada Coacurodo Nas Lacaraia a Aaaiitsntaa a Altaa
ra^araturaa Poaaui Deaanho Antidorrapanbo. - ConCraCocta
Traseiro &a Matarlai Mio Tecido cca 2a da Bspoaauxa
Siqueira Frontal Tanuplistica Resinada nío Hatálica ~Anti-
Aiobsa". - Falsillha da Contesta Confacoionada em E.V.A. -
Porta Objetos OB Couro na Lateral do Fia Direito - Reflativo
na parta Traseira a na Lateral. - Fsotetes Frontal da
Canela. - Frototor do Enqata do Harchas n Couro. - Elper
Interno ooo Frotator aa Couro a Valoro.

CAPACETE DE SBeiWAHÇA PARA MOTOCICLISTA - CAPACETE
ARTICULADO. DUFIA VISEIRA, EHOkTE MiFIDO, HA COR DRAHCA.
lasco sa ASS dispenival mm doia tamanhoa; Visoica do 2.2a
zasiatenta a risco.* SistaiBa de troca ripida da visaiza s<

auxilio da Cerramantas.- Visaiza solar caa pzotacdo tnr.
Visaiza aolar intarna da táail aeionoanto atravds da botáo
Lataral; ForzaçAo aa tecido tacnològico. hipoaldcgico,

Bovivol o lavaval; Xntazioz ptapacado para racabar
Intercoeuoicador; Sietaa de ventilação: Eetzadea da
(reatai, aupasior a axtrator tsasairo: Possui nasiqueica,
nio reisovivel: Aceapanhe bavota zaaevivel; Cinta Juqular
coa aistesa de eaqeta microâtrico.
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P.ONIT.

RS 4S3,00

RS 1.400,00

P.TOTAL

RS 1.3S9,00

RS 4.200,00

TOTAL RS S.5S9,0<
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CLAUSUIA QDARTA - DO REKJUSTMiEirrO:
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Os prí^çDs contratados sác fixos o irreajustâveis no prazo de um ano. ^
□entro do prazo de vj<jí-.-icià do contrato e sediance soUcitaçSo do Contratado, os preços po-erâo so.rer
coajusie apôa o intcrrcgno de um ano, na mesítia proporção da variaçao verificada no IPCft-iBOE acvwulado,
tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as cbtigaçoes
iniciadas e concluídas apôs a ocorrência da anualidade. , j « ,
Sos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir doa ereitos
financeiros do último reajusto.
So caso de atraso ou r.âo divulgação do ir.dtce de reajustamento, o Contratante pagará ao Ccntrataoo a
importância calculada pela última variação ccnfiecida. liquidando a diferença correspondente tâo logo seja
divulgado o índice deftnitlvo. rica o Contratado obrigado a apresentar iper.ôria de cálculo referente ao
roajustamcnto de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, c Índice utilizado pars reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
C.ISO o Índice estabelecido para rcajuatame.nto venha a ser extinto ou de qualquer forma nâo possa mais ser
utilizado, será adotado, cm substituição, o que vier ú ser detecminado pela legislaçfla então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao Índice substituto, as partes elegerão novo Índice oficiai, para
roajustamento do preço do valor remanescente, por meio do termo aditivo.
O reajuste podará ser realizado por apostílsmento.

CtÁVSUlA QtllHTA - DA DOTAÇÃO:

!\3 jesposas correrão per conta da seguinte dotação, constante do ccçamenlo vigentes
Secursos PrOpriOS do Müníclpic de Santa Rita:
UMIDADE ORÇAMENTÁRIA: cn.200 - TO IDO MUNICIPAL OE HOBIUOADE URBAKA
PR0JET0/AT1VI0A0E:C4.;16.2102.2105 - K0DE5U1I2AÇA0 DA GESTÃO AOHIHISTSATtVA
EliMENTOS OESPESAS:33íi';.30 - MATERIAL DE CONSUMO
PORTES DE RECURSOS: 630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO

CLÁUSULA SEXTA - DO EJUUtMEKTO:

C pagamento será efetuado r.a Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira:
Para ocorrer no prazo no trinta dias, contados do período de adlmplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

Os prazos máximos de i-.lcio ae etapas de execução e do conclusão do objeto ora contratado, que agitem
prorrogação nas condiçícs e hipóteses previstas no Art. 57, § 1®, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados
o serão considerados da omlssác da Ordem de Serviço:
a - Inicio: 10 (dez) dias;

b - Conclusão: 12 (dose) aasas.
A vigência do pre.iente contrato será determinada: 12 (dore) maaea, conaiderada da data da aua assinatura;
podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSUXA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço oíetivamerite realisado, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente ccntrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço co.ntratado;
c - Notificar o Contratado sobro qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade do serviço,
exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que nâo exime o Contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, .nos tertaos da noraa vigente,
especialmente para acompanhar o fiscalizar a sua execucâo, respectivamente, permitida a contratação de
terceiros para asslscôncia o subsidio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA HOKA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

9.1. Cumprir todas aa cbrtgaçôur constantes no Termo de Referência seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
9.2. Efetuar a prestação dos serviços, no prazo estipuiado, em estrita observância das especificações do
Termo de Referência c da proposta,
9.3. Responsabilizar-se pelos danos decorrentes da prestação dos serviços a todo e qualquer equipamento
que faca parte da prestação dos serviços.
9.4. Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir, ás suas expensas, no prazo máximo de 24boras, os
equipamentos que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregolaridades
discrepantes Aa exigências do termo de referência, ainda quo constatados apôs o recebimento;
9.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
9.6. Comunicar â Administração, no prazo de 24(vinte e quatro) horas quo antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovaçáo;

RAVD COMERCIO E l=rnu dlg«»l por
BAVDCOMERCIOEMULTl

MULTI UTILIDADES utiuoaoes
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9.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com a^$^i9a£5^es todas
as condições de habilitação e qualificaçSo exigidas na licitação;
9.8. KSo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obSgaqSire assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que esta obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referências ou minuta de contrato;

9.9. Besponsabilltarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestaçêo de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

9.10. Executar as obrigações assumidas com observância â melhor técnica vigente.

CLAoTOIA DÍCDA - OJt ALTERAÇto R BSSCZRÍIO:

Este contrato poderá ser alterado cora a devida justificativa, unilatecalmente pelo Contratante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 6.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, S 1® da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo
ou supressão poderá exceder o Xlnlte estabelecido, selvo as supressões resultantes de acordo celebrado
entre os contratantes.

CLtoSOUl DftCXMA PRIMBIltA - DO RECEBDOIITO:

a. Executado o presente contrato e observadas as condições de adimpleraenco das obrigações pactuadas,
os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratente obedecerão, conforme o caso,
ás disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei B.666/93.

b. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço, conforme o pedido da unidade: Rua Quatro de
Outubro, 56 - Liberdade - Santa Rita/PB.

c. O fornecedor está sujeito á fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, teservando-
se a esta Superintendência Municipal, através do responsável, o direito de não receber o produto,
caso o mesmo nâo se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira
qualidade. Caso o produto seja entregue em desacordo cora os requisitos estabelecidos pela SEMOB,
ou em quantidade inferior ao estabelecido, à eoçresa deverá substitui-lo ou complementá-lo em no
máximo 24 (vinte e quatro) horas. As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a
critário desta Prefeitura Municipal.

d. O objeto desta compra deverá ser entregue, mediante a expedição de solicitação de fornecimento
pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da
data do recebimento da respectiva solicitação.

CLtoSQUt DiCIMA SROOHDA - DAR PEMALZOADBS:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, ás seguintes penalidades previstas nos Arts. 66 e 87 da Lei 8.666/93; a -
advertência; b - multa de moca de 0,5* (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10* (dez
por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente,
qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

dJtDSOLA DÉCIMA TEIOIRA - DA COíFEKSAÇlO nMAtOUlA:

Nos Casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o contratado nâo
tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a
data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos
mocatórios devidos em razão do atraso no pagamento seráo calculados com utilização da seguinte fórmula:
EH • H • VP ' 1, onde: EM - encargos noratOrios; N < número de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento; VP ° valor da parcela a ser paga; e I - Índice de compensação financeira, assim
apurado: I ° (TX 100) 4- 365, sendo TX ■ percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou,
na sua falta, um novo Índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido Índice
estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLtoSOLA DÉCZtA fltMtTA - DA FXSCALIAACXO B flRSSAO DO COIRItAXO

14.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por
representante da Contratante, deaignasios para Gestor do presente contrato o(a] Sr(a) GBHILTOH BAUTOS DA
SXLVA, portador (a) do CPF: 047.140.274-50, com lotação fixada na Superintendência Executiva De Mobilidade
Urbana do Município de Santa Rica-Pb.
14.2 O fiscal dc Contrato, o(a) Sr(a)ALSX ALBXAMDBB DOS SXIROS SZIVA, portador (a) do CPF 031.592.654-
63, com lotação fixada Superintendência Executiva De Mobilidade Urbana do Município de Santa Rita-PB,
formalmente designado, c comprovadatnente habilitado para gerenciar o presente termo, serê o responsável
pelo fiei cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares

RAVD COMERCIO E Assinado de forma digitai pw
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CIKDStILX DECIHA QUIHTA - DO FORO;
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Para diripir as quescCes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita.
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contraio esr. 02 (duas) vias, o £^lal vai assinado
pelas partes c por duas tostemuntMs.

Sar/a Sita - PB, 03 de Kaio do 2021.

TESTEMUNHAS

J088 «VeS DE MORAIS

SUPEMTEHreiITE DJV SE«OB/P«SR

El.O COKT
RAVDCOMERaOE

MULTI UTILIDADES utilibades

EIREU:27136199000
daSockui.um leoSAS
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RAVO aMÉRClO E HUETI UTILIDADES EIRELI
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