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TERMO K CONTRATO gUS EHTBS SI CELEBRAM A PREFEITURA
HDMICIPAL DE SANTA RITA, POR HEIO DA 8ICRXARIA OS

ASSISiteCU SOCIAL E B L MOBmBO OA SILVA OCMBRCIAL
SXBBU; PARA FO»)£CIMENTO CCMPOMIB DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

O Município da Santa Rita, por IntanaAdio da SSOtRABlA HDEECXSAL M ASSZSTtMCIA SOCIAL, atr«v6a
do PQMDO MJBICISAL DB ASSX8TÍMCIA SOCIAL, anta da Dlrèito Público Interno, sediado A Rua
Frederico Ozanan, n" 44, Centro, CEP: S8.300-220, Senta Rita, Estado da Paraiba, inscrito no
Cadastro Geral do Contribuinte do MioistOrio da Fazenda sob o a"* 08.699.291/0001-10, neste ato

representado pela Iluscrissioa Secretária Municipal de Asslstância Social, a Sra. COWCilçto

AtáUA OA SILVA PI8IISA, inscrita no CPF/MF sob o a' CFF: 022.560.034-00, doravante air^lesaente
OOtRRASABIB, « do outro lado R L MOBIBXBO DA SILVA COMBSCXAL tZSELI - RUA VEREADOR JOSE F1WNCISC0

DA SILVA FILHO, 63 - TABATIN6A - IGARASSU - PE, CRPJ n' 22.566.069/0001-10. doravante
siaplesnente CONTRATADO, decidlran aa partes contratantes assinar o presente contrato, o qual
se regerá pelaa cláusulas e condiçOas seguintes:
CLAoSOLA SBnaiRA - ooe fUBDAUSUnS:

^

Este contrato decorre da lieitaçlo Bodalldade Psegfto Preseneial a* 00016/2021, processada nos
temos da Lei Federal n* 10.520, de 17 de Joliio de 2002 e subsidiariaaente a Lei Federal n"

8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Cooplenentar n* 123, de 14 de Dezenbro de 2006; Lei
Coqpleraentar n* 22, de 25 de Setenbro de 2019; Decreto Federal n" 3.55S, de 06 de Agosto de

2000; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
CLAdSOLA SMOBOA - DO WJIXO:

O presente contrato tem por objeto: AQOlEIçilO Dt "wjzn n nxCBA, VIEABDO

AS PEMUPA8

DA SBOCTORIA 01 ASSXSTtBCIA SOCIAL 00 MDHICÍPZO OS SABIA BXTA, PB.
O fomeciaento devera ser executado rigorosaBente de acordo coa as coodicOes expressas neste
instrwento, proposta apresentada, especificações cácnicas correspondentes, processo de
licitação sndalidade Pxegãe Preeeneial n* 00016/2021 e inscruçOea do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independeote de transcrição; e
será realizado na forma integral.

CZiOSOLA TiaeEIRA - DO VAU» t PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto. é de RS 119.B20,00 (OBXO B DBSIBOVB
KIL B BOVEOanOS B VlNMt BBAXS).
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CLtoatn* Q0AR9A - 00 RBAJDSTAMBBTO:

Os preços contratados são fixos e Irteajustávels no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigãncie do contrato e mediante solicitação do Contratado, es preços poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na meama proporção da variação varificada no IPCA-

IBGE acumulado, tomando-se por base o mãs de apresentação da respectiva pr^^ata, exclusivamente
para as ^rigaçõea iniciadas e concluidas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo do um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do últis» reajuste.

No caso da atraso ou não divulgação do Índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado

a li^rtãnela calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
seja divulgado
o Índice definitivo.
o Contratado
obrigado
a apresentar
nmtórla de
Miculo^referente
ao reajustamento
de preços Fica
do valor
rananescente,
sempre
que este ocorrer.
Nas aferições finais, o Índice utilizado para reajuste será, obrigatorlameate, o definitivo.

Câao o i,ndic« «stab^X^cido para raajuataokanto vanha a ser extinto ou de (jualQuac foma nâo pOSSâ

naxs ser uciilzado, será adotado, an substituição, o que vier a ser deteminado pela legislação
então em vigor.
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Na ausência de previsão ieçai quar.tc ao índice- substituto, as partes eieçerâo novo Índice
oficiai, para reajuscaciento do preço do valor remanescente, poc meio de termo aditivo^
C reajuste poderá ser realizado por apostilamenrc.
CldWSUXA QdXKTlk. > DA DOTAÇjiO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
P.ecursQs Próprios do Município de Santa Rica:
KiEHENTOS DE DESFESAS/APLICAÇtó/FOnTF.:
02.111 - FUNDO »nniICIPAI. DS ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMXS

CODinCAÇ&O PIUXaUMÊnCA:

08.244.1707.2190 - DISTWtBtnÇ&O OE MATERIAIS PARA SESSCAS CASENTES
ELEMENTO DS DESPESA:

3390.32.00 - MATERIAL, BM 00 SERVIÇO PARA DISTRIBOZCÊO aRZUZTA
PONTE OE RECURSOS;

001 - RECURSOS OROINARXOS
ClAOSULA sexta - DO BAfiAMEIROí

Q pagamento será efetuado .na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
na.nctra: Para ocorrer no prazo dc tiinta dias, contados dc período de adimolenento.
I

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO B OA VIGÊNCIA;

O prazc TsãKino de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e
hipóteses previstas r.c Art. S?, § l', da Lei 8,666/33, está abaixo indicado e será considerado
da emissão da Nota de Empenho:
a - Entrega: 2 (dois) dias.

A vigência do presente concrato socA determinada: «té o final do «xareidio finaneélxo d« 2021,
conaidccada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES 00 COBTRAZANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao ferneeimento efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecinento aintratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto â qualidade de produto ''
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes cran atribuiçCes de Gestor e riscai deste contrato, nos termos da
norma vigente, espaciaimence para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de informações pertinentes a
essas atribuições.

CLÁUSULA MORA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito r,a Cláusula correspondente do presente contrato,

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

b - Rcsponsabllizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedore-s ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,
que o represente integralmente em tudos cs seus atos;
d - Fernicír e facilitar a fiscalização do Contratante

áeve.-iao

prestar

os informes o

esclarecimentos solicitados;

e - Ser.4 responsável pelos danos causados diretamente ac Ccntratante ou a terceiros, decorrentes
de .lua culpa ou dolo na execução du contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão Interessado;
f - Hão ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste Instrumento, sea
o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante:

g - Manter, durante a vigãncia do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todos as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo Ilcitecório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTSRAÇÁâ E RSSCZSAO:
Esto contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante

ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno

direito, conforme c disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 9.6é6/93.
O Contratado fica obrigado a aceita:, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado na Art. 65, § 1® da Lei

B.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entro os ccntraca.ntes.
CLÁUStlLA DÉCUa FRXMEIRA - DO BECESZMBNTO:

Executado o presente contrato e obsecvadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas,
os prccediaentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o
caso, ás disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

e

®

a. •
o
.íO

clAusula DÉcna seguhsa - das pemalisaoes:

x

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, àujWtara
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts,
Lei 9.666/93: a - advertência; b - raulta de nora de Q,5« (tero vírgula cinco por conto) apttga^
sobre'o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execuçàc do ob:eto ora
contratado; c - multa de lOi idez por cencol sobra o valor contratado pela inexecuçêo total ou

parcial do contrato; d - eimultaneamento, qualquer das penalidades cabiueis fundamentadas na

Lei 6.666/93 a na Lei 10.520/02.

CUtoSOtA OÊCDA TERCSZtUk - DA COKPBMSAçAO fXHMtCBtAA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
rào 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 oarcela. Os encaraoa moratõrios devidos em rasào do atraso no pagamento serSo calculados com

Utilização da seguinte fcrmuia: Zli = N • V? » 1. onde: EM = encargos moratórios; N = nümero de
dias entre a data prevista para o pagamento a a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
ser page; e I = indice de compensação financeira, assim apurado: I » (TX

100) -í- 365, sendo TX

= percentual do IPCA-IBGE acumulado nes ültinos doze meses ou, na sua falta, um novo indice
adotado pelo Governo Federal que c substitua. Na hipótese do referido indice estabelecido para

a compensação financeira venha a ser extinto ou do qualquer forma nâo possa msís ser utilizado,
será adotada, em substituição, o que viar a ser detemLnado pela legislação ê.itâo em vigor.
eUÚISOIA DÍCXNA QOMtni - DA nSCALISAg^ a OISXAo 00 COHXRATO

U.l A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação
por representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o(a) Sr(a). NXCOLE
02 AMUroA FALCÃO TBIXBIRA, porcadoría) do CPF 061.361.044-0", com lotação fixada na Secretaria
Municipal de Assistência do Município de Sança Rita - ?3.

14.2 O fiscal do Contrato, o(a) Srja). IRAHC18C0 DB ASSIS IHWBIHA DA aWHA, portadoría) do CPF
046.240.704-54, com lotacSo na Secretária Municipal de Assistência do Município de Santa Rita -

PB, foréialmente designado, e cosprovadamer.te habilitado para gerenciar o presente termo, será o
responsável peic íiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos complemcntares.

CLÃOSOLA DÉCXKA QUinA - DO EO»]:

?ara dirimir as questões decorrentes deste contrate, as partes elegem o Foro da Cwnarca de santa
.Rira.

S, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duaí) vias, o qual voi
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Santa Rita - PB, 17 de Junho de 2021.
TESTEMUNHAS

PELO COírTRATANTE

COHCEZÇÃOMAlSZA DA SILVA fBREIRA
secritAsia de assistência scci.al

PELO CONT

H L

SILVA CCIMEBCTAL glKKLI

CMFJ 22.566.069/0001-10
DAiXJS BANCARIOS
BA-VCO DO 3RASIL AG 3G13-7 C/C 69320-0
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