
CONTRATO N°: 00005/2016.

TERMO DE COWCRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIA.Cm.O li: LUc:.;:ô.SiY"1i-;,.r;iOELDE HORAIS LOPES - J.v1E, PARA FORNECIMENTO
CONFORME DISCRIMINl1.DO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Riachâo -
Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PBr CNPJ nO 01.612.770/0001-58, neste ato
representada pelo Prefeito Fábio Moura de Moura, Brasileiro, Divorciado, Engenheiro Civil,
residente e domiciliado na Rua Manoel Tomaz de Aquino, 37 - Casa - Centro - Riachão - PB, CPF
nO 486.330.974-00 I Carteira de Ident.idade nO 935.081 SSP/PB, doravante simplesmente
CONTRATANTE, e do outro lado LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME - AVENIDA TENENTE RAIMUNDO
COS~iE DOS SANTOS, SN QUIXABA RIACH.Í\O PB, CNPJ N° 17.::>40.509/0001-20, NESTE ATO
REPRESENTADO POR JOSIA"lE SOUSA CUNR.7l,.__LOPES, BRASILEIRA, CASADA, PROFESSOIill\., RESIDENTE E
DOl'iICIL-LADONO SÍTJ..OBAR.'<EADO GERALDO, S/N, CASA - ZONA RURll"L- PASSA E FIC1'.- nl"'\l,CPF N°
04,0.93/1.124-05, CoP.RTEIRADE IDENTIDADE N° 2.248.488 SSP/PB, DORAVA"'\lTESl.MPLESMENTR CONTRATADO,
decidiraffi as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas
e condiç6es seguintes:

CLÂUSUL1';;. PRIl\1EIR.:0;.. - DOS FúN1JJ.l.l\lENTOS DO CONTP,,-ATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão presencial nO 00002/2016, processada nos
termos da Lei Federal nO 10.520; de 17 de julho de 2002, Decre·to Municipal nO. 006/2007, de 07
de Agosto de 2007, e subsidiariamente pela Lei Federal nO 8.666, de 21 de junho de 1993 8 suas
alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nO 123, de 14 de dezembro de 2006.

CL~""USUL1·t SE GUNDJ.). - DO OBJ1~TO DO CONTRA1rO:
O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DE CO~mUSTÍVgIS, ÓLEOS LUBRIFIC~~"'\lTESE FILTROS
DE ÓLEO DESTINFwOS A ATE~~ER AS NECESSIDADES DA FROTA VEICULAR PRÓPRIA E LOCADA A PREFEITURA
1YfUNICIPpj_L DE RIACa..li...O/PB.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Pregão Presencial nO 00002/2016 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CL~:USULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 9ô3. 300.00 (NOVECENTOS E
SF;i3SE)gc::,,,- E TRÊS ]:'IILE TREZENTOS REAIS)

Cr.;"-USULAQUA.'êTl'.- DO REAJUSTAl'4El\ITO:
Os preços dos combustíveis e lubrificantes poderão ser realinhados conforme os índices
oficiais autorizados pelo Governo Federal ou Setoriais.
Ocorrendo o desequilíbrio econõmico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
que as partes pact.uaram inicialmente I nos termos do Art ~ 65;, Inciso 11 r }\linea o ,
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

reiação
da Lei

cLimSULA QUINTA - Dl'. Do'rAçÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Orça:.-nento àe 2016: Recursos Próprios do Município de RiachãojPB + Recursos Federais: 0201 -
Gabinete do P:cefei to: 04.122.1002" 2002: Elernento de Despesa.: 3 G 3.90.30.00 t--iai.:.erial de
Consumo i 0202 Secretaria de Adrninistração e Planejamento: 04 .122 ~1002.2003: Elerr~anto de
Despesa: 3.3.90" 30.00 - Material de Corrsumo: 0204 - Secreta.ria de Finanças: 04 .123 ~1002" 2008;
Elernen:to de I)espesa: 3.3.90. 30 ~00
20.606.2009.2011/26.782.2011.2012:

- lVlaterial de COnSUl,l10; 0205 Secre"l.':a.ria de A.grícul tura ~
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Ma:'cerial de COnSl1:mO ,:

0206 Secret:.aria de Educação e Cul tura FUJ;IDEB if09ó/::1l..lJ.i::
12.361.2008.2015/12.361.2008.2016/12.361.2022.2020/13.392.2017.2026: EIamento de Despesa:
3.3.90.30.00 l~aJcerial de Corre umo , 0207 Secretaria de Saúde e Sanearnento I?"M.S:
10.301.2005.2027: Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - l.4aterial de Corrsruzno : 0208 - Secretaria
de F.ção Social - F.M.l>"S: 08.244.2014.2039: Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - l\lla.terialde
Consumo; 0209 Secre'caria de Desenvolvimento Municipal: 15.452.1002.2041.: Elemento de
Desp-esa: 3.3 90.30.00 - Material de Conaumo : 0211 - Secretaria de Juventude, Espor'"ce ,9 Lazer:
27.812.2015. 20,~5: Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de
de Ar"ticulação PoLá.t.á ca : 04.122.1003.20.46: E:L(~nlento de Despesa:
COnSU:D.10"

Consumo; 0212 - Secretaria
3.3.90.30.00 - l"iâ.terial de

CLfi..:OSULA SEXT1\. - DO l?]:'i.G1U':1ENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: 1-1.TÉ 'ljR:rl\~fTA DT~!<.S APÓS A EN'rREG1~ DOS PRODUTOS

CL.i\USUI.sL:"" SÉTIl'lili -. DOS PRAZOS:
O prazo máximo para a execução do objeto
adm.it a prorrogação nos ca.sos previstos
considerado a partir da emissão do Pedido

Entrega: Imediata

ora contra.tado, conforme suas caracteristicas, e que
pela Lei 8~666/93r está abaixo indicado p será

de Corúpl.~a:

._- ._----~~~------------



o prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício :financeiro
de 2O16 j cons iderado da da ta de sua as s inê: tu:r3. o

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CON2:'PJ.i>':L'.:11JN'I'E:
a Efetuar o pagamento relativo ao fc::r:"::-:..::.r.:cCi':oefetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente cont~~to;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais.

cIJÍ.USUL..l\ NONA - D1'.S OBRIGAÇÕES DO CONTRATlillO:
a Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parãmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, com observãncia aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores 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
esclarecimentos solicitados;
e Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto

ou a terceiros,
ou reduzindo essa

deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitat6rio,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLAuSUL'ô. DÉCIMA - DA .1\LTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
Este c orrtr e t o poderá ser alterado s un.i Lat.e r a Lme n t.e pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno d i re i t.o, conforme o
dispos~o nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições cont ratua i s, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por oerrto ) do valor inicial
a"tualizado do contrato.

CI.,ÁUSULA DÉCIl'<1A PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, SUJeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a advertência; b mu It.a de mora de 0,5% (zero vírgula ci.nco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do
ob j eto ora contratado; c multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrtrat.ado pela
inexecução total ou parcial do contrato; d simultaneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CJÁusur~l\ DÉCIlví,.". SEGUNDA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Cornarca de
Araruna~

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.

, 25 de Janeiro de 2016.

Prefeito
CPF: 486~330~974-00

PELO CONTRATADO

- - ._-_ .._----------


