
ESTADO DA PASAIBA

PRBFEIttlRA MUNICIPAL DE SANTA RIXA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO»®: 256/2021
PREGÃO PRESENCIAL H* 00026/2020
PROCESSO AIHINISTRATtVD N® 162/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE 81 CEI.BBRAM A »uPBRINi'EMLiÊHCIA
EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE SANTA RITA, PB B
SIHALVIDA - DISPOSITIVOS DE SESDRANCA VIARIA LTDA. PARA
EXECUCAO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIKIHADO NESTE INSTRUMENTO
NA FORMA ABA1»0:

P.l<. praaante inBtru»«nto particular de contrato, de u» lado a Superintendência Exewtiva de
Urbana de Santa Rita, PB, situada na Rua Juarei Tàvora, 93 - Centro

PB, CMPJ n® 15.556.667/0001-42. neste ato representada pelo Superintendente Joeê Mws de
Morais, CPP n® 109.068.934-87, doravante sisçl.saente CONTRATANTO, e do outro lado
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIARIA LTDA. CNPJ n® 04.523.923/0001-89, localisado na AV PRESIDEHTO
DUTRA, n® 12 - lote 02 - IMBIRIBEIRA-CEP 51.190-505- RECIPB - PE, doravante siaplesmen^
CONTRATADO, dacidicas as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual sa rege
pele* cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PROIBIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da lieitaçSo nodalldade Pregêo Presencial n°
1^4 eaderal n® 10 520 de 17 de Julho de 2002 e subaidiariaBente a Lei Federai a

8.666, de 21 de Junho de 1993,- Lei Coepleaenter n® 123, d*.
Fedual a® 3.555, da 08 de Agosto da 2000; Decreto Municipal n® 038/2017 e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas noraas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O pre.«>ta contrato ten por objeto: CONTRATAÍÃO DE
^.rnoT.sfin a Ma>nrnMeão DE REDE SBMaPÒRlCA. TORNanTMMrn» OgLANTO^ DE SltMIg^
g I^Ty^^j.,^^Mi^QATEHDBR AS DEMANDAS tÁ SUPERIhxBBLitHClA EXECUTIVA
NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA. PB.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as

««Hue ficam farendo it.s integrantes do presente contrato, independ-ite d. transcriçio.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do prego proposto, 6 deRS 105.480,56(CENTO E CIHCO ML
'■ OITENTA REAIS B CIHjjUENTA e SEIS CENTAVOS) .

Lota 2 - CONFECÇÃO. FORMBCliCNTO E IMPLANTAÇÃO DE SI^IIAÇ
UNID

ITEM
deConfecção de placa" de sinalisaçSo

cegulamentaçáo totalmente refletiva con
selicula tipo I-A (grau técnico ou engenharia)
UB plástico reforçado com fibra de vidro
LPRFV) pelo processo SMC (SheetMoldingCvUipound)
M.SOm

espscificacao

lonfecçáo de placa de einalisação de
kdvaxtência totalmente refletiva com película
tipo I-A (grau técnico ou engenharia) em
slástico reforçado com fibra de vidro(PRFV)
^lo processo SKC(SheetMoldingCoiçound)
J,45x0,45m
Fornecimento e implentaçêo de
cegulamentar em eço gslvanisade 1 1/2'
i>0,50m, ohttmb. em concreto h^O.SOm
I-0,20m> .

poste
(escv.

.  reat.

f

.

vuid

iO VERTICAL
gUAHT.

330

P.UNIT.

R8 74,35

und

Btro

338

300

Rí 75,37

P.TOTAL

RS 24.535,50

RS 25.475,06

RS 184,90 RS 55.470,00

TOIAL RS 105.480,56

CLÁUSULA ^lARTA - DO REAJUSTAMENTOi
Os preços contratados sAo fixoe e lrree:juetáveis nó praso deumano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, 08
poderio sofrer reajuste após o interregno de um ano, na msama prc^rçio da variação verificada
no IPCA-IBCE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta,
excluBivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ooorrânoia da anualidade.
Noa reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo do um ano aerã contado a parti
doa «feitos financeiros do último reajuste.



Ko B«0o de atraso ou não divulgação do Índice de reajustanento, o Contratante pagará ao
Contratado a iaportáncia calculada pala última variação conhecida, liquidando a diferença
oorraspondenta táo logo soja divulgado o indica definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memória da cálculo referante ao rea^uetamanto da preços do valor remanaseante,
saspxa que esta ocorraz,

Haa aferições finais, o índice utilizado para reajuste será. obrigatoriamente, o definitivo. _
Caso o indica estabelscido para reajustamanto venha a ser extinto ou de qualquer fortna nao
possa mais ser utilizado, será adotado, es substituiçáo, o que vier a saz determinado pela
legielação então em vigor.
Ma auaáneia da previsão legal quanto ao indica substituto, as partes elegerão novo indica
oficial, para reajustamanto do preço do valor remanescente, por meie de temo aditivo.
O reajuste poderá ser realitsdo por apostilamento.

CLMJSOIA QOIMTA - DA DOIftCÀO:
As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão à conta dos recursos
consignados no orçamento dos exereieios alcançados pelo prazo de validada da Ata de Registro
de Preços, a cargo do órgão ou entidade usuária do Registro de Preços, cujos programas da
trabalho s elemento despesa especifiooa constarão da Mota da Empenho a do Contrato se for o
caso.

ÜNinAM ORÇAMENTÁRIA: 02.013 - SUPBRITEKDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBAMA
02.200 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBIBUDADE URBANA ^

PROJETO ATrVIDADl:06.181.1813.2187 - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO
ELEMENTOS DE DESPESA: 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

CLÁUSULA SEXTA - DO PACBMBKTO;
O pagamnto será afatuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo da trinta dias, oontados do petiodo da adisplamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA yr/rSucTa.
Os prazos máximos de inicio da etapas de axeoução e de conclusão do objeto ora contrata^, ̂
admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, S 1®, da Lei 8.666/93,
estão abaixo indicados e serão eonsidarados da assinatura do Contrato:
a - Inicio: 10 (dez) dias:

b - Conclusão: 12 (doze) meses.

A vigãnoia do presente contrato será determinada: 12 (doze) meses. considerada da data da sua
assinatura: eodando sar prorrogada por iguais a sucessivos períodos, mediante acordo entre^M
partes e observadas as carscterísticas do objeto contratado, conforma o disposto ao Art. 57.
incisos IX e XV, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIOUlÔEa DO CONTRATANTE:
a - Ifetuar o pagaisento relativo a execução do serviço efativanenta realizado, da aoordo com
as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os maios necessários pars a fiel execução do serviço
cotttretAdo t .

c - Motificar o Cofitzatado sobsa qualquer irregularidade eticontxada quanto à do
serviço, exercendo a mais aaçjla e completa físealisação, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições do Gestor e Fiscal deste contrato, nos ^rmos ca
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respae^vamMM,
permitida a contratação da terceiros para assistência e aubsidio de informações peztinentms a
essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CCMTRATADO:
9.1 da executar o objeto em conformidade com as características e quantidades constantes
no TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante do instrumento convocatório, a contratada deverá:
a - Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do preeenta contato,
dentro dos mslhozee parãMtxos de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relactonada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por tocSos os ônus e obrigações concernentes ã legislação fiscal, Civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
tibllo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
e - Manter prepoato capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução dp
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

» - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante OU e teroolros,
decorrvites da sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acoiçanhamanto pelo órgão interessado;
f - Hão eedar, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto desta instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização sj^ressa do Contratante;
g - Jqireaentar especificação prévia dos itens orçados, cooiposta por (MARCA, MODELO, e
CCMP03IÇÃ0 DA MATÉRIA PRIKM .
h - Responsabilizar-se pelos vidos e danos decorrentes dos bens, da acorde com es artigos
12,13,18 e 26, do Código de Defesa do Coneusiidor (Lei n' 8.078, da 1990};
4 - Manter, durante a vigência do contrato, em co7Tg»atlbilidade com es obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessãrios, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:



Bst« contrato podará aer alterado eoa a devida justificativa, unilateralaente pelo Contratante
ou por acordo entre as partas, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno
direito, confoma o disposto nos Arts. 77, 70 e 79, todos da Lei 0.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, naa cascas condições contratuais, os acrás^iwa ou
aupreesões que se fisecem nos serviços, até o respectivo liaite fixado no Art. 65, § 1 da i
8.666/93. NenKum aarèBCimo ou supressào poderá exceder o limita eatabeleoido, aaivo aa
supxeasõea resultantes da acordo celebrado entro os contratantes.

CLÁOSnLA DÉCIMA PRIMEIRA - 00 RECBBIMEHTO:
Executado o presente contrato e observadas ss condições de sdimplenento das obrigações
pactuadas, os procedimentos e praaos para receber o seu objeto pelo Contratante obadacarao.
conforme o caso, ás disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁDSDLA DÉCIMA SEGUHDA - DAS PEMALIDADSS:
A recusa injusta em deixar de cuaçtir aa obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitMá o
Contratado, garantida a prévia dsfssa, ás saguintas penalidades previstas nos Arts. 86 a
Lei 8.666/93: a - advartência; b - multa de mora de 0,5% (eero vírgula cinco por
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do
objeto ora contratado; c - ntulte de 10% (dea por cento) sobre o valor contratado pela
inaxeeuçâo total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das panalidadea
cabíveis fundamentadas na Lai 8.666/93 e na Lai 10.520/02.

CLÁDSDLA DÉCIMA TERCEIRA - DA CCMPENSACAO FIMAMCSIRA:
Hos Casos de evencusis atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado náo tanha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compansaçá©
financeira, devida dasda a data limita fixada para o pagamento até a data correspondente m
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em rasáo do atraso no pagamento
aerão calculados com utilixação da seguinte fórmula: EM >« K * VP * I, onde: KM - encapes
moratórios; H - número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP - valor da parcela a ser paga; e I " indice de compensação financeira,
apurado: l - (TX - 100) T 365, sendo TX " percentual do IPCA-IBGK acumulado nos ">«•
meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Ba
hipótese do referido indice estabelecido para a eecçíensaçào financeira venha a ser extintó ou
de qualquer forma náo possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a
ser determinado pela legislação entáo em vigor.

OJWSTJLA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO COHTRATO
13.1 A execução do contrato será objeto da acoiiç>anhamanto, controla, fiscalitaçio e avalie^
por representante da Contratante, designamos pata Gestor do presente oontreto o(a)
'ar. (a)'=gwTT.T(TM 3AMT0S DA SILVA, pottador(a) do CPF 047.140.274-50, com lotação fixada no
Município de Santa Rita - PB. ^ ^ , j nno
13.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr. taiALEX ALEXAMDRE DOS 8AWT0S 8ILVJtt)Ortadot(a) do CPF
031.592.654-63, com lotação no Município do Santa Rita - PB, formalmente «
comtovadamente habilitado para gerenciar o presente termo, serã o responsável pelo fiel
cu^riaento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos eosplementarea.

CLÁOSDLA DÉCIMA QUIKTA - DO FORO: .
Para dirimir as questôha decorrentes deste contrato, as partos elegem o Voto da Comarca da

B^por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado palas partes e por duas testamunbas.

Santa Rita - PB, 13 do Agosto de 2021.

TESTEMDHHAS PELO COBIRATAHTB Á j * Ç.

Aiaà. ̂
Ltandanta Executivo OS SEHOBrintendente Executivo

CONTRATADO
1  ' A>mded»form<dl0llÉlpc«QU9TA^

GUrrAVOAKTONIONO&n&GA ,AHTONnH06KEGA0ASltVA
DA SILVA BAflftOS;4798S607AW

Oãdotam,OMa yoMM

SIHALVTDA - DISPOSITIVOS DE EOiSORAHCÃ
VIARIA LTDA

CBPJ n" 04.523.923/000i-B9


