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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO JOSÉ DO SABUGI
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAçAO

c'

C P1

CONTRATO N°: 00089/2019-CPL
TERM0 DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITtJRA MUNICIPAL DE sÃo JOSÉ
DO SABUGI E ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS
CONFORNE DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:
Pelo presente instrurnento particular de contrato, de urn lado Prefeitura Municipal de São José
do Sabugi - Rua Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugi - PB, CNPJ no
08.883.217/0001-07, neste ato representada pelo Prefeito João Domiciano Dantas Segundo,
Brasileiro, Casado, Veterinario, residente e domiciliado na Sitia Riacho da Serra, SIN - Zona
Rural - São José do SabugI - PB, CPF no 075.851.594-47, Carteira de Identidade n o 2875575
SSPPB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO - RUA
INACIO LOIOLA, 07 - CENTRPO - SANTA LUZIA - PB, CPF no 012.931.881-74, neste ato representado
por Ana Paula Santos Nascimento, Brasileira, Casada, Licitante, residente e domiciliado na Rua
macjo de Loiola, 07, Frei Damião - Santa Luzia - PB, CPF no 012.931.881-74, Carteira de
Identidade no 2262606 SSPPB, doravante simplesmerite CONTRATADO, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual Se regerá pelas cláusulas e condicc3es
seguintes:

CLAUSULA PRINEIRA - DOS FUNDM4ENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitacao modalidade Pregão Presencial no 00037/2019, processada nos
termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Juiho de 2002 e subs idiariamente a Lei Federal no
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar no 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Federal no 00001, de 02 de Janeiro de 2019; e legislacão pertinente, consideradas as
alteracoes posteriores das referidas norinas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OB.JETO DO CONTRAO:

o

presente contrato tern por objeto: Contratacao de Empresa ou Pessoa Fisica Destinada a
Locacäo de veiculos tipo passeio, motor 1.0, bicombustivel, 04 portas, em ótimo estado de uso,
corn ar condicionado, trava, alarme, vidro elétrico e direcao hidráulica, ano/modelo não
inferior a 2012, sem motorista, sern unites de quilornetragem destinada a Secretária de Saüde
do Municipio de São José do SabugI/PB.
Os servicos deverão ser prestados de acordo corn as condicöes expressas neste instruinento,
proposta apresentada, PregAo Presencial no 00037/2019 e instruçôes do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo panes integranles do presente contrato, independente de transcriçAo;
e sob o regime de empreitada por preco unitánio.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREcos:
-

0 valor total deste contrato, a base do preco proposto,
REAlS).

e de R$ 21.000,00 (VINTE E UM MIL

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTANENTO:
Os precos contratados são fixos pelo periodo de urn ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrerido o desequilibrio econômico-finaaceiro do contrato, poderá ser restabelecida a relaçao
que as partes pactuararn inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Mines d, da Lei
8.666/93, mediante comprovaçao documental e requerimento expresso do Contratado.

CLAUSULA QUINTA - DA DOmçAo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotacão, constante do orçaniento vigente:
10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10 301 3003 2030 919.058 5 MANUTENcAO DA SECRETARIA DE SAUDE
- FIJS (OUTRAS DESPESAS) - 000241 3390.39 61 1211 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
JurIdica-OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA - 000240 3390.36 38 1211 Outros
Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica_OTJTROS SERVIOS DE PESSOA FISICA - RECURSOS ORDINARIOS.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGANENTO:
0 pagamento sera efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Pars ocorrer no prazo de tninta dias, contados do periodo de adiniplernento.

CIAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS:
0 prazo máximo pars a execucão do objeto ora contratado, confomme suas caracteristicas, e que
admite prorrogacao nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e sera
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o prazo de vigência do presente contrato será determinado:

ate 07/11/2020, considerado da data

de sua assinatura.

DAS 0BRIGAcÔES DO CCNTRATIS'rE:
N7
do
a
Efetuar o pagamento relativo a prestaçâo dos servicos efetivamente re ~ izados, de
corn as respectivas cláusulas do presente contrato;
3ç,
/
servi
b
Proporcionar ao Contratado todos os melos necessários para a fiel prtaçào
.C)
contratados;
c
Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada qu4c
qua.
ane
servicos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacAo, o que nao exime Contrata
de su
responsabilidades contratuais e legais.
d
mu
Designar representantes corn atribuiçães de Gestor e Fiscal deste contrto,
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execucAo, eecti ente,
permitida a contratacao de terceiros para assistência e subsIdio de inforrnaçOes pertinentes a
essas atribuicaes.
CLAUSULA OITAVA

-

-

-

-

-

CLAUSULA NONA
DAS OBR.tGAcÔES DO CONTRATADO:
a
Executar devidamente os servicos descritos na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos meihores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, corn observância aos prazos estipulados;
b
Responsabilizar-se por todos os Onus e obrigacOes concernentes a legislacao fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bern corno por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualguer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razAo da execucAo do objeto contratado;
c
Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execucAo do
contrato, qiie o represente iritegralmente em todos os seus atos;
d
Permitir e facilitar a fiscalizacao do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e
Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nao exciuindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizaçao ou o acompanhamento pelo órgAo interessado;
f
NAo ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorizacAo expressa do Contratante;
Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade corn as obrigacOes assumidas,
g
todas as condicoes de habilitacAo e qualificacao exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
-

-

-

-

,-..

-

-

-

-

CLAUSULA DECINA

-

DA M.TERAcAO E RESCISAO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
0 Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condicOes contratuais, Os acréscimos ou
supressOes que se fizerern necessários, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS PENALIDADES:
A recusa irijusta em deixar de cumprir as obrigacoes assumidas e preceitos legais, sujeitará
Contratado, garantida a prévia defesa, as seguirites penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
-

advertência; b
Lei 8.666/93: a
rnulta de mora de 0,5% (zero virgula cinco por canto)
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
inexecucão total ou parcial do contrato; d
simultaneamente, qualquer das penalidades
cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
CLAUSULA DtCIMA SEGUNDA
DO FORO:
Para dirimir as questOes decorrentes deste contrato, as partes elegern o Foro da Comarca de
Santa Luzia.
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.
-
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-

-

-

-

São José do Sabugi
TESTEMUN}S
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iF
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PB, 07 de Novembro de 2019.
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