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PRBRITTOA MUNICIPAL DB SAHTA RIXA
CCH13SÀ0 PBRMAtnHTE DE LICITAC^

COHTRA70 N': 205/2021

PBBOÃO PRESEKCIAb N" 0002«/?'}20

PR0CSS30 AOtCHlSTSATXVO H* l«2/3020

TEiMD DE CONTRATO QUE SHTItE 81 CELEBRAM A SUPER1BTBMDÍMCIA
■MnwTffA DE MOamPAPE ORBAMA DE SANTA RITA, PS E aiMRLViaA
- arSPOâlTIVOS de gSORAWeA"vXAftIA lida, para bxscoçad de
SERVIÇO COHFCUtME DISCRIMINADO NB8TE INSTRaOHTO NA TWHA
ABAIXO:

Peio praasnW inetruasnto particular da contrato, de ua lado a Suparintandéncia Executiva de
Mobilidade Utbana de Santa Rita, PB, situada na Rua Juarea Távoca, 93 - Centro - Sente Rite
PB, CNPJ n" 15. 556.667/0001-42, nesta ato representada pelo Superintendente Jos4 Alves de Morais,
cpr n" 109,068.934-07. doravante eú^leeeenta COrTRAIANTE, e do outro lado SIKALVIDA—;
DISPOSITIVOS PE SBOURAMCA VlARlA LTDA, CNPJ ti' 04.523.923/0001-89, localizado ne AV PRESIDBNTe
DUTRA, n' 12 - lota 02 - IMBIRIBBIRA - CSP 51.190-505 - RECIFE - PS, doravante siíç.leeaente
CCWTHATADO. dacidira» as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se cegara pelas
ol&UBUlas e eondiçdes seguintesi

CLtoSULA PRDSIRA - D08 rUNDAMEHKMl

Sete contrato decorre da licitaçào Bodalidade PtegAo Presencial n° 00026/2020, processada noa
tarBOS de Lei Federal n' lC-520, da 17 de Julho de 2002 « subeidietiaaenta a Lei Federal n
8.666. de 21 da Junho de 1993: Lei CoBpleaentar n' 123, de 14 de Dezeabro de 2006; Decreto
Federal n" 3.555, da 08 de Agoeto da 2000; Decreto Municipal n' 038/2017 e legislaçio pertinente,
eoosideredaa es elterepôes poetericres das reCeridas nonas.

CLÁUSULA SECUNDA - DQ OBJETO:

O presente contrato tee por ohjeto: CQffRATAÇÃO Dl EMPRESA ESBICI^^
tUSTALAcAo B MAMUTKHCÁO M REM' POIBlECDgHTO E mPLAUTACAO Dl BTMAT.TIATÁP
E n^KOOTAL. ViaAMDOATEHDER AE PMUglAS DA gPPERtWTEMDaHCIA EXECUTIVA DE tCBlLEPAPE UBflA»_Wg
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB

O aerviço daverà sar ezacutado rigorosaaante da acordo coa as condicdes expressas R®8W
instruaento. proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de
Lioitaoào PreoAo Presencial n° 00026/2020 e instruções do Contratante, docuiMtof
«ates que flcae fezendo parrea integrantas do presente contrato, independente de trenacti^.
CLÁUSULA TERCEIRA - 00 VALOA S PREÇOS:

O valor total deste contrate, a baae do preço proposto, • de RS 53.643.50 (CINQÜENTA E TRÊS HT^
8EI8C8HT08 B QUARENTA E TRÊS REAIB E CINQÜENTA CENTAVOS).

ITEM

I  ♦

I  5

ESPBCIFICACAO DNIO. [ gUAHT.
ronfecçáo de placa de ainalizaçáo
cegulaaentaçio totalnerte rsClativa con películs
tipo I-A (grau técnico ou enganhstia) es plèsticwl und
reforçado cea fibra de vidro (PRFV) pelo precesae
P4C(aheet Holding Coagoandt D»0.50b
:onfeeç6o de placa da einalizaçAo auxllis
coBposta totalaeiita ref Letiva cod película tip
I-A (grau técnico ou engenharia) ea pl&stlcol] und
reforçado oom fibra da vidro(PRFV) pelo processe
SMCíShoet ííolding Coapoind) 0,80 x O.SQb

150

150

Fomeciawnte e iBplanta';ié.o de poste regulaeani
em aço galvanizado 1 1/."' (eacv. M"0,50b. ohuab.jBetro
SB concreto h-0,30B e leat. H>0.20b)

110

P.UNlt.

RS 74,35

RS 147.68

RS 184,90

P.TOTAL

RS 11.152.50

RS 22.152,00

RS 20.339.00

TOTAL RS 53.643,50

CLÁUSULA QUARTA - PO REAJUS 7AWBNT0:
Os preços contratados aéo f:LXOS a irreajuetáveia no prazo de ua ene.
Dantxo do preso de vigência do contrato e mediante aollcicacéo do Contratado, oa preçoa podaréo
■ofrar reaóuate apõe o intarregno de ub ano. oe aeeu proporçAo da veriaçào varificada no IPCA-
IBGE BcuBiuLado, toe*ndo-ae por baea o nès de apresentado da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigações iniciada* e concluídas apõa a ocorrência da anualidade.
Noa reajustas subsequentes ao prizeice, o interregno oiniBO de ub ano seré contado a partir dos
efeitos financeiros do últiao taa^uste.
Mo caso de atraso ou néo divulgação do índice da reajuataaanto. o Contratante pagara ao Contratado



Ku aferiçôea tiMLa. o indJC« utilizado p*r* zaaouata sarA, obcigatorlaaatita, o daSinitivo.
caao o indica eatabalacido para raajuataaanto vanha a aar aztinto ou da qualguaz forma nào poaaa
oaxB aaz utilizado, aatá adotado, am «ubatituioAo, o qua viar a aat datermánarto pala lagislapAo
antlo am vigor. , .
Ha auaAncia da pzavisão lagal quanto ao indica aubatituto. aa parta» alagar&o novo mdiea
oficial, para raa^uatamanto do praco do valor raaanaaeanta. por maio d» tarao aditivo,
o caa^uata podará aar zaalirado por apoaeilaaanto.

CLÁUSOIA QÜIKTA - DA DOTACÃC •
A» daapasas daeorrantaa da contratação ob]ato da»ta lieitacAo corcmrAo A conta doa tacurao»
conaignadoa no orçamanto dos ezercicioa alcançadoa paio prazo da validada da Ata da Ragiatro^
Pzaçoa, a cargo do órgAo ou antidada usuaria do Ragiatro da Praçoa, eu^oa programas da traMlno
a alamante dsapaaa oapacíficos conatac&o da Nota da Bnpanho a do Contrato »a for o caao.

UNIDADt ORÇAMENTÁRIA; 03.013 - 3ÜPER1TENDÈNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE TOBAHA
02.20C - rUHOO MUNICIPAL DE MOBIBILDADE URBANA

PROJETO ATIVIDADE: 06.191.1813.2187 - OTIMIEACÁO DO SISTEMA DE TRANBITO
ELEMENTOS DE DESPESA: 33.90 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PCMTE DE RECURSOS: 630 - RECURSOS VIKCtnADOS AO TRÂNSITO

CUUraULA sexta - do PASAMBíTO:
o pagaaanto aará efetuado na Teaouraxia do Contratante, mediante proeeaao regular, da
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do patiodo d» adi^lMento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DÁ VIGCTCIA:
Os prazos máxiao» da inicio da atapas da axaeuçAo a da eenelusâo do objato oca contraído. ̂
admito» pzorxogaçAo nas condiçõas ■ hipétasas pravistaa no Art. 57, 9 1', da Lal B.«66/93, aatao
abaixo indicados a sarAo eonsidaradoe da aasinatura do Contrato:
a - Inicio: 10 (dar) dias;

b - Conclusio: 12 (doza) meses.

A vigência do presente contrato sari datarzuneda: 12 (doza) mesas. considarArta da data da sua
assinatura; podando sar prorrogada por iguais a sucaasivos pariedea, amdiante acordo antra a»
partas a observadas as caracteristicaa do objeto contratado, conforme o disposto no Art. 37,
incisos II a IV. da Lei 8-6'-6/93.

CLÁUSULA OITAVA - QAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efacuar o pagamnto ralattvo a axecuçáo do sarviço aíativamanta raalis^o. da aoordo com as
caspaotlvaa cláusulas do prssanta contrato;
b - Proporcionar ao contratado todos os maios nacassárloa para a fial axacuçAo do sarviço
contratado; • i j j ,i
c  - Notificar o Contratadc- sobre qualquer irtagularidads encontrada quanto « qualidsds ao
serviço, exercendo a mais aaçla a complete fisoalizeçào, o que náo exime o Contratado da suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar roprMantanta» com atribuíçòa» da Gestor a Fiscal daste contrato, nos termos da
norma vigente, aapacialmeni.e para acoB^janhsir e fiscalizar a sua execução, raspeotivãmente,
permitida a contratação da terceiros pars assistência s subsidio de informações pertinentes a
essas atrifauic&aa.

CLÁUSULA WWA - DAS OBRIGACC«S DO CONTRATADO:
9.1 Alem de executar o objeto em conformidade cem as característica» e çjantldadea constantes
no TERMD DE REFERÊNCIA, parte integrante do'inatruaanto convocatório, a ecntratada deverá:
a - Executar devidaMOta o serviço descrito na Cláusula correspondente do presante contrato,
dentro dos oalborea parâmetros da qualidade asttabalacidos para o ramo da atividade relaeionada
ao objeto contratual, cen observância aos prazos estipulados;
b - RespúnsabiLiBsr-ss por -odos os ônus e obrigaçães concemante» á legislação fiscal, civil,
tributária a trabalhista, bem co«» por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, parente seus fornecedoras ou terceiros em ratão da «zecuçâo do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,
qua o represente intagralmante em todos os seus atos:
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo preaUtr os informas a
esclaracinantos solicitados

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a tazoeiros. daeorrences
da sua culpa ou dolo na execuçáo do contrato, não excluindo ou reduzindo easa responsabilidade
a fiscalização ou o aco:q:an.iaaento pelo órgão intereaaado;
£ - Náo ceder, transferir o'i aubcontratar. no todo ou em parte, o objeto daste instrumento, sem
0 conhecimento e a devida sitorisação expressa do Contretante;
g - Apresentar especificação^ prévia dos itens orçados, composta por (KRRCA, MODBLO, • COMPOSIÇÃO
DA MATÉRIA PRIMA).
h - Rosponaabilizar-ao pelos vicios e danos decorrentes doa bens, de acordo c«s os artigos
12,13,19 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lai n' 0.078. de 1990):
1 - Manter, durante s vigência do contrato, em compatibilidade com aa obrigações assumidas,
todas es eondiçóes da habilitação o qualificação extgidaa i»o respectivo procaaeo lieitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre qua solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
Este contrato poderá ser alterado com a devida Justificativa, unilatezalmeote pelo Contratante
ou por acordo entre as parcas, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de piano
direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 0.666/93.
O Contratado fica obeigad- a aceitar, na» mesmas condições contratuais, o» acréscimos ou
eigireesâes que se fizeram rroa serviços, ate o respectivo limite fixado no Art. 65. S 1* da Lei
8.666/93. Nenhum acróscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, aalvo ae supreasAea
resultantms da acordo e»lobrado entre os contratantes.



Jsà:-

CLÃU9VLA DÉCIMA PR2MBIFA - DO HBCSaiMBHTO:
ExBeuk«do o pe«a«nte coaCotu • oba*svada* aa oondioA** da adiiqilaBaitto daa obrigaçãea paet:
oa prooaduaantoa a psaxea para raisabar o aau ebsato paio Contratanta obadaoarAo, OMifo;
caao, ia diapeaiçõas doa Aita. 73 a 7$, da lal 8.666/93.

ctÁUPViA DÈCDA SE<nmDa - tu>9 pnoa-rpADis:
A racuaa in^uata aa »ar -ia euaprir as obKigacAaa aaauaidaa a praoaitea lagals, au^aitarA o
Contratado, garantida a právia dafaaa. àa aaguintaa paaalidadaa pravistas noa Atts. 86 a 87 da
lj»i 8.666/93-. a - odvartâneia: b - nulta d» mora da 0,5» <íairo vírgula cinco por canto» aplicada
sobra o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na axecugio do objeto ora
contratado; o - nulta da IO"- (dea por canto) aobre o valor contratado pela tnaxecuçSo total ou
parcial do contrato; d - siaultaneanante. qualguer das penalidades cabíveis fundaaeatadas na
Lei 8.666/93 a na Lei 10.520/02.

CLÚSOLA DÉCIHA TBRCS18A - DA COHPSMSACÃO PIMAMCEiaA:
Mes Casos da svantuais atrases de pagaaanto nos taraos daste instruaanto. e dasda que o Contratado
nào tenha concorrido da algusta fonaa para o atraso, será adaitida a eoapensaçào financeira,
devida desde a data lusite fixada para o pagaaanto até a data corceapondenta ao efetivo pagaaento
da parcela. Os sneargea aoraróries devidos ea razio do atraso no pagaaanto serfio calculados eoa
utilisaçéo da seguinte fóraula; BM « K * vp » r, onde; EM ■» encargos aoratórios; H ■ ntasero da
dias entre s data prevista para o pagaaanto a a do afetivo pagaaanto; VP - valor da paroela a
ser paga; e I ■ índice de coapensaçéo financeira, assia apurado: I " (TX - 100) - 365, aenxlo T3t
a percentual do IPCA-ZBQE acuaulado nos últimos doze meses eu, na sua falta, um novo índice
adotado pelo Governo Fedaraí que o substitua. Ha hipótese do referido Índice estabelecido pata
a eoapenséçAo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma néo poesa mais ser utilisade,
será adotado, em substituicéo. o que vier a ser datarminado pela legislação entéo em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PIBCALltACÃO K GS6TÃQ 00 CCMTBATO
13.1 A execucéo do contrato será objeto da acompanhamento, controle, fiscalitacéo e avaliação
por repzesentante da Contratante, dasignamea para Gestor do presente oontcate oia) Sr. (a)SIWILTOH
SAMTOS PA 9ILVA. portadorlai do CPF 047.140.274-50, com lotação fixada no Hunicipio do Santa
Kita - PB. ^
13.2 O fiaeal do Contrato, ria) Sr.(a)SBSgIO BSawiA XAVIER portador (a) do CPF 044.091.394-28.
coe lotaçio no Município da santa Rita - PB, formalmente designado, a co^rovadaaente habilitado
para gerenciar o presente termo, será o responsável polo fiel cu^rimanto da# cláusulas
contratuais, inclusive as pertinentes aos eneargos complamentares.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINtA - DO fORO:
Para dirimir as questdes decotcontes deste contrato, ae partes elegem c Foro da Comarea da Santa
Rita.
t, por estarem de pleno acordo, foi lavrado e preaenta contrato 02(duas) vias. o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas. '

9Bnt^ Rtl|a À PB, 17 da de 2021.

7B81EMUHHAS

JOSB ALVU DE
auperintMden da aiBCS

PELO

- DISPOSITIVOS Dl SEGURANÇA
A

.523.923/0001-CKEJ n


