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ESIA0O DA PARAIBA

GÂMARA MUNIGIPAL DE

Casa Francisco Felipe dos Santos

Co!flrRÀTO §' : OOO03,/2O2O-CPL

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE sI CELEBRÀM À CáMÀRÀ },TJIIICIPÀI DE DUÀs
EsTRÀDÀs E !{ÀRIÀ DE EÀTII{À DE MEDEÍRoS UEIO, PAxÃ PRISTÀÇÃO DE

SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRÚMÉN?O NÀ FORMÀ ABAfXO:

Pelo presênte instnmêrrto particular dê contratô, de um fado C.âUana ra]NrCfpaf. DE DIrÀS ESÍRADÀS

- Rua do Comércio, S/N Cenlro - Duas Éstradas PB, CNPJ n" 08.582-041/'0001-45, neste ato
represeirtada pelo Presidente GILIIÀN êÀRCIÀ CÀRI,ÀLEO FIIJIo, CPF n" 42L.361.644-49, doravante
símplesmer,te CONTRÀTÀNTE, e do outÍo lado UÀRIÀ DE FÀIIl,fl DE MBDEÍROS UEI,o - RUÀ JOSE CRUZ,

360 CENTRO _ PIRPIRITUBA PB, CPF D" 1L2.2I9.45A'OB, dolavante SiMPIESInENIE CONTRÀTÀDÀ/

decidira]n as partes contratantes assjnar o presente contrato, o qual se rêgerá pefas cIáusulas
e condições sequintes:

crÁusrrr,À pRruEÍRA - Dos ErmDÀl.rEltros Do coNÍRÀTo:
Este contrato decorre da licitaÇâo modalidade Tomada de PreÇos no AO00l/2020, processada nos
termos da Lel Federat n" 8.666,/93 e suas alterações e a Le:L Complementalj n" 123, de 14 de
dezêmbro de 2006, alterada.

cr.iíusur.l sEGt t{DÀ - Do oB,lrro Do coNtRÀTo:
O presente contrato tem por objeto: LocaÇão de 01 (um) velculo para suprir as necessidades
êxclusivas do Gabinêtê do Presidente da Câflara Muoicipal de Duas Estradas, confonte
discriminaÇão no fnstrumento Convocatório Editaf, durênte o exercíclo financêiro de 2020,
conforme discriminaçáo sequinte: Veiculo Tipo: Passêio, Cilevrofet oâix i.0 2A76/2011 , P)acai
PCU0G30 / Pts -

Os serviÇos deverão ser prestados de acordo com as condiçÕes expressas nesLe instrumento,
proposta apresentêda, Tomada de PreÇos no AAOAI/2020 e instruÇões do Coútratante, documêntos
esses que ficam fazendo partes inteqrantês do prêsente contrato, independente de transcriÇáo.

cr.tíosur.n TERcETRA - Do rràroR E PREço§:
O valor total dêste contrato, a basê do preÇo proposto, é de R$ 23-400,00 (VINTE E TRES MIL E

QUÀTROCENTOS REÀIS ) .

Rêpreseniado por: 09 x RS 2.600,00.

05 portas; vidros dianteiro elétricos; tlavas elétricas; ar
condicionado; dirêÇão hidráuIica e cor sólidai capacidade
para 05 (cinco) passageiros (as) ranolmodefo de fabricâção nã(
superior. a 04 (quatro) anos a contar do vigente. Destinado a(
Gabinete em regjme de exclusividade com rotas diversas. Eicarãc
por conta do contratante; despesas coll1 condutor, coÚbustivel,
troca ale ó1eo, do filtro, pneus e demais manutenções:
,necânicas, elétricas e hidráuficas.
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crÁusur,a eúÀRTÀ - Do RaAfirsrÀMENTo:
os preÇos contratados são fixos pelo período de um ano,
65, §§ 5" e 6", da Lei 8.666/93-
Ocorrendo o desequilibnio econômi co-financei ro do contrato, poder.á ser rêstabefecida a relaÇâo
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Àrt. 65, fnciso II, Àlínea d, da Lei
8.666/93, mêdiante comprovaÇão documêntal e rêquelimênto expresso do CÔntratado.

cr"iiusúÂ errrNEÀ - oa, ooraçÁo,
As despesas correrão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orÇamento vigentê:
Recursos: 01.00 01.031.1001.2002 0010000.01 3.3.90.36.01- 3.3.90-39.01

êxceto para os casos previstos no Art.

Rua do Comércio, s/n" - Centro - Duas Estadas-PB
CEP: 58.265-000 / CNPJ: 08.582.041/0001-45
Tel: (83) 3265-1065
E-mail: camara@,cmduasestradas.pb.gov.br
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GAMARA MUNICIPAL DE

Casa Francisco Felipe dos Santos

cránsur.n sExrâ - Do pÀGlrcrÍlo:
O paqamênto será efêtuado na Tesouraria do Contratânte, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Mensalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do pêriodo de
adimplêmênto dê cada parcela.

cr.áosur.a sÉrna - Dos pRÀzos:
O prazo máxiÍto para a execuÇão do objêto ota contratado, conforme suas c|aracterísticas, e que
âdhite prorrogaçâo nos casoa previstos pela têi 8.666/93, está abaixo indicado e será
considêrado a partir da êrôissão da Ordem de ServiÇo:

Início:3 (três) dias
Conclusão: 09 (nove) meses

O prazo de vigência dô presente contrato será dêtêrqLinado: até o final do exercício financeiro
de 2O2O, considerado da data de sua assinatura.

cr,Ánsur.a oÍrÀvã, - DÀs oBRÍcÀçôEg Do coN:!RÀEÀ$TE:
a - Efetuar o paqamertto rêlativo a prêstação dos sêrviÇos efetivamênte realizados, de acordo
com as respectivas c.láusulas do presênte contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fie] prestação dos serviços
cortratados i
c - Notificar o Contratado sobrê qualquêr irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
sêrviços, exercendo a mais ampla e compfeta fiscalização, o quê não êxiúe o Contratado de suas
Eesponsabilidades contratuais ê Ieqais.

cr,iíusur,l noxÀ - DÀs oeRrcÀçôss Do cot{:!RÀrÀDo:
a - Executar devidamêntê os sêrviÇos descritos na Cláusufa correspondente do presente
coDtrato, dêntro dos mêlhorês parâmêtros de qua.lidadê êstabelecidos para o rálno dê âtividade
relaciorada ao objêto contratual, coú obsêrvância aos prazos êstipuladosi
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇóes concêrÍrentês à 1êgislaçãô fisca.l. civi1,
tribut.ária e tlabalhista, bem como por todas as despesas e corq)romissos assúnidos, a qualquer
tÍtulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da êxecuçâo do objeto contlatado;
c - Martter pleposto capacitado ê idônêo, aceito pêlo Contratantê, quando da êxecuÇão do
contrato, que o representê integ:ra1mêrrte êm todos os sêus ato§;
d - PerEitir e facilitar a fiscafização do CoÍttratantê dêvêndo prêstar os informês e
esclêrecimentos solicitados,
e - sêrá responsável pelos danos causados diretamênte ao Contratante ou a têrceiros,
dêcorrêntês de sua cu-lpa ou dolo na êxêcuÇão do contrato, não êxcluindo ou reduzindo essa
rêsponsabilidadê a fiscalizaÇáo ou o aco!ÂpanharêÍ1to pelo órgão interêssado;
f - Não cedêr, transfêrir ou sub-côntratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimerto e a devida autorizaÇáo êxpressa do Contratantei
g - Manter, durante a vigência do contrato, em coÍnpatibil idadê com as obrigaçõês assumidas,
todas as condiçôes de habilitação ê qualificaÇão êxigidas no respectivo processo licitatôrio,
apreserrtando ao Contratante os documeotos nêcessários, sêmprê que sôlicitado.

cr.Áussra oÉcnq - DÀ Àr,rEnÀção r nescrsÂo Do colr'TlÀm:
Este contrato poderá ser altêrado, unilatêra]meIltê pefa Contratantê ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Ârtiqo 65 e será rescindido, de plêno dirêito, conformê o
disposto nos Àrtigos 77, '18 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica otrrigado a acei]'ar nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizêrêm necêssários, até 253 (viIltê ê cinco por cênto) do valor inicial
atualizado do contrato.

cuílsúÀ oÉcu'q gnn'srna - DAs EBTBLTDTDES I
À recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇôes assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado. garantida a prévia defêsa, às seguintes penalidades previstas nos Arts, 86 e 87 da
Lei 8.666/931 a - advertênciai b - multa de mora de 0,5t (zero vírgula cinco por cênto)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entÍega, no inicio ou na exêcuÇão do



Gasa Francisco Fêlipe dos §antos

obieto ora contratado; c mufta de 10i (dez por cento) sobre o valor contratado pela
inexecução total ou párciaf do cootrato; d - suspênsâo temporária de paaticipar em -LicitaÇão e
impedimento de contratar: com a AdminisLraÇão, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declarâÇão
de lnidoneldade para licitar ou contratar com a AdministraÇão Fúbfica enguanto pêrdurarêm os
motivos deteminantes da puniÇão ou até que seja promovida sua reabiliLaÇão petantê a própria
autoridade que aplicou a penalidade; f - simuftaneamente, gualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666193.

crÁIrsgr.À oÉcüa secrrNDa - Do EoRo:
Palra diraimir as questôês decorrentes deste contrato, as paites efegem o Eoro da Comarca dê
Pirpirituba.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presentê contrato em 02(duas) vias/ o qual vai
assioêdo pefas parles e por duas testemunhas -
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TESTEMUNHAS

ESÍADO DA PARAíBA

CÂMARA MUNICIPAL DE

Duas Estradas - PB, 31 de Março dê 2020.

PtrLO CONTRÀTÀNTE

obl.t6â.69\ -

oqt qqt fi4 04

1 - 644-49

}'ÀRIÀ DE FÀTITáÀ DE MEDEIROS IlíEI.o
cPE, 112.219.454-08

Rua do Comercio, s/n" - Centro - Duas Estradas-PB
CEP: 58.265-000 / CNPJ: 08.582.041/0001-45
Tel: (83) 326s-106s
E-mail: camara@pmduasestradas.pb.gov.br

da Câmara


