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TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SSCHSXABZA DE MEIO AieiBnS

DA PREFEITURA MUNICIPAL OE SANTA RITA £ JOSE QA 8ILVA CCMBRCIO Dl
MODAS, CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um ledo o SSOSSAIOA MDMICISAL 01 MiXO JMBXBHCB, ente de Direito
Público Interno, sediado á Rua D«s Pedro II, s/n, n* 93. Vila Tibirí. CEP: 58.300-660, Santa
Rita, Estado da Paiaiba, CNPJ 25.574.718/0001-73, neste ato representado pela Excelentíssima
Secretária Municipal, a Senhora A»RÍA D09 8AK90S SItVX, inscrita no CPF n • 027.959.984-67,
doravante denominado CONTRATANTE, e do outro iado TOBI DA silva OOMIRCZO ds MODAS - AV OAO
SILVEIRA, 5950 - CftNDELARlA - NATAL - RN. CNPJ n® 03.932.465/0001-79, doravante sieqslesmente
CONTRATADO, decidiraB as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas
cláusulas e condiç&es seguintes:

CLtoaULA PIIHEZRA - DOS RRIDAM8HT0S:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pngfla Presencial a* 00013/2021, processada nos
termos da Lei Federal n® 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariaaente a Lei Federal n®
8.666, ds 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n* 123, de 14 de Dezesúiio de 2006; Lei
Complementar n® 22, de 25 de Setembro de 2013; Decreto Federal n" 3.55S, de 08 de Agosto de
2000; Decreto federal n® 7.692, de 23 de Janeiro de 2013? Decreto Municipal n® 36, de 24 de
Outubro de 2017; e legislacAo pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas.

CIÍDBULA SBSDIIDA - DO 08JBT0:
O presente contrato tem por objeto: AQOlSição DB wdas m Aiwons HAPIVAS, kjuras ORHAMIHSAIS,
(SAMAS, S*MZ»TF8 01 raSBAÇãtS I IMSDHOS, SABA ATBmSB AS DA BIcaiTAilIA DO MKIO AMBZBRB
DO MDNlCtPXO Dl SAÍRA RZCA, PB.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiçdes expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de
ilcicação modalidade Pzegio Pzmaneial n* 00013/20Z1 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcriçõo; e
será realizado r.a forma parcelada.

CLtoSOLA tSKBIRA - DO VALWt I PASÇOS;
O valor total deste contrato, a base do preço preqjosto, é de R8 23.425,00 tWilWI t TRÍ8 tQL I
VATROCEMTOS I VIM» I CZMCD lOAES) .
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CLtoSOlA Qtl&R33l - &0 WtJDSZkKlilTOr
09 preços conuatsdos aSo íixos e irreajuatáveis no prazo <>e un ano.
Dantro do prazo de vígônela do contrato e mediante aolíclcaçSo do ContcatadOi os pceçoa poderão
sofrer reajuste apOs o Intertegno de um ano, na mestu proporção da vaciaçao verificada no IPCA-
IBGE acumulado, toiwndo-ae por base o nôa de apresentado da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigaçSes iniciadas e concluídas apâs a ocorrência da anualidade.
Mos reajustes subsequentes ao primeiro, o interreçno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do õlCinio reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do indica de reajustamenco, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o Índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar menócia d«
cálculo referente ao reajustamenco de preços do vslor cesunescente, saq>re que este ocorrer.
Nas aferições finais, o Índice utilizado para raajusCe será, obrigatoriaatente, o definitivo.
Caso o Índice estabelecido para reajustamenco venha a ser extinto ou de qualquer foma n&o possa
mais ser utilizado, será adotado, en substituição, o que vier a ser deteznilnado pela legislação
então em vigor,
•* • • •

previsão legai quanto ao inaice suDscituco, as partes elegerão novo Índiceofieral, pata reajusttamento do preço do valor rananescente, por meio de termo aditivo—,,
o reajuste poderá se: realizado por apostilamento. ( h



CLágSOlA QOZtnm - da MSAÇ&O:
fls despesas correrão por conta da seguinte dotaçfto, constante do orçamento vigente:
WJIDSDÍ ORÇMaBrtRlR: 02.180 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

02.181 - FUNDO MOMICIPAL DE MEIO AMBIENTE G RESPOSSABIUEIADE SÓCIA
AMBIENTAL

PROJETO ATIVIOfcDB: 18.541.1003.2213 - IMPLANTAÇÃO E MflNOTEHÇAO OS PARQOES, PRAÇAS, JARDINS,
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DEMAIS ARBAS PROTEGIDAS
aMBTOB SS DESPESA: 33.3030 - MATERIAL DE CONSUMO
PCaraE DE REC0R8O5: 990 - OUTROS RECURSOS VINCUIAD05

CIitoSDLA SBXTA - 00 PAQAISKTD:
O pagamento serA efetuado na Tesouraria do Contratante, mdiante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adinplemento.

CLAOSDLA SÉTIMA - DO PRASO E DA VZSÍHCXA:
O prazo fBéxiino de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condiçOes e
hipóteses previstas no Art. 57, g i*, da Lei 8.666/93, estA abaixo indicado e será considerado
da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: 5 (cinco) dias.
A vigência do presente contrato será determineda: até o floel do amroiole finaneelso de 2021,
considerada da data de sua assinatura.

CtfeauiA OITAVA - DAS OBRICAÇÕSS DO COHTSIAZAHTK:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecinento efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;
fa - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto A qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que nâo exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições dc Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execwçao, respectivamente,
permitida a contrataçAo de terceiros para assistência e subsidio de Infomaçfles pertinentes a
essas atribuições.

CI.to3DIA MCfOl - DAS mRIGAÇÕES DO COSTRAZADO:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, coro observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes A legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas c compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus forneceocres 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 todos OS seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esciareciaentos solicitados;
e - Será responaável pelos danos causadoa diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
ae sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização eu o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Mâo ceder, transrerir ou subcontratar, no todo ou em parto, o objeto deste instrumento, sen
o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apre^ntando ao Contratante os documentos necessários, setq>re que solicitado.

CLADSTOA bÉCINA - OA ALXSRAçAo £ ISSCZSSO;
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante

acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 « será rescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 76 e 79, todos da Lei 8.666/93.

fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os scrAscimos ou
?  v,^.f " f"ere» nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, 5 1® da Lei

5" f psderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressõesresultantes de acordo celtórado entre os contratantes.

CLÁOKHA DÉCaa PSDBXKA - DO aBesaosRO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de «dl^loBenco das obrigações pactuadas.

^  receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme ocaso, ás disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

cOosoiA DÉcaa sccdhda - das fsralhiadss:

®f deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos leoaia sujeitar* a
Si 8 MAiHáiãa* no. Aifc,. 9« e 87, da
sobre o valor do * verténcj.a; b - muita de mota de 0.5% (zero vírgula cinco por cento) aplicadao valor do contrato por dia de atraso na entrega, no Inicio ou na execução do objpto ora



csntrat-3rtcii c: - nsilrn de llií kícz por canro) sobre o valor contratado pela inexecucâo total cu
parcial do contrato; ci - 3itr-.ltài:oairer.:.e/ qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas ;ia
1/éi 8.€56/93 e na !.fi lO.Sja/',:",

■MI

CDWHDIA OÉCna TERCEIRA - DA (XMÍEHSAÇÀO riHAHCEXItA:
"O? casos de everr-ualr -itreser- ie paqsmente nos termos deste Insttuirento, é desde que o Contratado
r.èo tsíihu ccncoritdo uc aig-:;.! forma para o atrõso, será admitida a compensação /Inanceira^
áevias desde s dn*.a limite fixrla paia o pagamento at^ a data correspondente ao efetivo pagamento

mora;. : nos devidos em rsrâo do atraso no pagamento aerâo calculados com
••ir.i.iraoâo da seauí:.'.-,- Còrmuin EM '• 13 ■ V? »• I, onde: EK = encargos moratârios; H " número de
diaf entre a dara previste pa:a c pagamrcnto e a do ctetivo pagamento; V? « valor óa parcela a
ser caga; e r = ;;idice d® compensação financeira, assim apurado: 1 • (TX * iOC) e 365, sendo fX
•- percentuai do IPCA-lBGE acurtolarin nce liltímoa doze meses ou. na sua falta, um novo indice
adctacc pelo Covorr.i rcceral .;ue o substitua. Ha hipótese do referido indice estabeiocido para
a co-mpensação f ir.sn.-w. la venHi a ser c-xtinco ou de q-ualquer forma nâc possa mais ser utilisada.
sers anotado, nr. sucst ituiçãc. o que vier a ser oetcrmtnado pela legislação sntèo em vigor.

aiÃaSDIA DÉCIMA QOARIA - OA FISCALIZAÇÃO E SESXÂO DO aaURJCT
-H.l r. i;i:ecut:i.o oc -vi.trate : -rá objete de acompanhamento, cortroie, íisçaiizaçào e avaliação
por representante u« J ntraon: '©, dasignamos para íiestor do presente contrato o(al Sr<õ) . vmL
•SOSB PESSOA HADRinuv FILHO, pc: •.Bncr í& 1 do C^^ Otí-,'j/i . st-í-cO, COS lotaçio fixada na Secretaria
Hunicipfi: is líeic .t.;-i;:entv di V.jnivip.t .-ir- ."anca Sita - PB.
14.1 C fiscal do •. ( ,) Sr(ít). AIRTOS OlEtlA ALVES partadorial do CPF 09"'.700.274-80,
Kss Ictaçáo nu oec:<.'t^;ia Hu.e-, içgl de Ka;c Ambiente do Kur.íclpi-í de Santa Rita - PB, formalmente

s corapicvidarRento t.toiiitadc pára gera.tciar o presente termo, será o respo.nsivel pelo
£ie4 cumprir-enio -u-, riá.r-uUs ccntratuaís, inclusive as pertinentes aos encargos

-^iSÉplemsn tares.

PÉCIMA CBIMZA - DO FtXIO:
í  • ; "as questóes deco: rentes deste contrato, as partes eleaen o Foro da Comarca de Santa

-  ••

v.vsfT' .• ■
A, ÍOt;,:

.38

o, foi lavrado o presente eonUato
s testonunhas.

Qtiãóas] vias, o i^al vai

S^taKlta - pà'ií ^<»\nabo.de 2021.
ISKBKIMaAS ^Êi6 à^tmíasànt
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«IDREA DOS SANTOS SILVA
A IS MEIO AHB1EBT£
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