
CONFORME DISCHIMINADO NESTE INSTRUl\IENTO NA FORMF ... p",-BAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Riachão -
Rua Manoel Toma z de Aguino, 485 - Centro - Riachao - PB, CNPJ nv 01.612.770/0001--5 neste ato
representada pelo Prefei t.o Fábio Houra de Floura r Brasileiro I Divorciado Enq;:.-'nl1eiro Civil f

residente e domiciliado na Rua Hanoel Tomaz de Aguino r 37 - Casa - Ce rrt.r o - Ei,~,chãC)- PB CPF
nO 486,330.974-00, Carteira de Identidade nO 935.081 SSP/PB, doravante simplesmente

con~ratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e
seguintes:

CIJ\USUU:-. PRIM.EIR,f.\ - DOS Fl.il~ID31J."iENTOS DO CON·TR.~í~O:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial nO 00004/2016, prccessada nos
termos da Lei Federal nO 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nO. 006,'2007, de 07
de Agosto de 2007, e subsidiariamente pela Lei Federal nO 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteraç6es posteriores, bem como a Lei Complementar nO 123, de 14 de dezembro de 20060

DE GÊ:\CEROS ]\:LILVlENTÍCIOS f

PT,-~\J~JA.iVffiNTO DO J:'«llil:.:fICípIO DE

proposta apresentada, Pregão presencial nO
esses que ~icam fazendo partes integrantes

00004'2016 e instruç6es do Contre~ante
ilistr1...1mento!

dooumentos
G f()rnecirnen~G deverã obedecer rigorosamente ao condiç6es expressas nes~e

do presente contrato, independente de transcrição.

CI ..~!1.~·JSU:LJ~.. ~~:E2ZCElru\ - DO 'VALOR E 2?FEÇOS:
O vaLo r total. deste contrato! a base do preço p.ropo st.o 1 é de

\/::; ,:):ceCC'3 cont:ral':aóos s ào fixos pelo período àe CJXlano, cxcot.c par a os caSDf:; p:i~':-:;\7i;scos

e GO, da Lei 8 666/93.
o deseqJilibrio econ6mico-finaIlceiro do contrato,

"':".1..,

(-:1 :t~elação
c , da IJeiq-u~~ as pa:::-t:.c~spactua.ram inicialmente I nos

8 666/93 1 ",nç::d:~_2.n,"t·.ecornp covaç ao documental e
termos do Are.

poderá ser:
65! Inciso

rest~a~Jeleci.ó.a

requerimento expresso do Contratado.

DE E

, constante do orçament? vigente:
l\1T,JNICIPA.l. DE ..:51.\t.1Lib E Otr:CR.OS. ,02-

04.122.1002. 2003 EJJEI\j.r~l\PTO DE D];SPES~~S

~orrerão por conta da seguinte
.2 G - H.ECURSOS PRÓPRIOS DO

3.3. 00 02.07 DE
10,301.2005~20.27 - EI.IElviEl'iTO DE! DESPES":~';..S: 3.3.90.30.00 - l:&~TERI)'';;.L DE C01\'jS:':riAO.

CLÁUSOI':':HI. SEXT;:''t., - DO P}-\Gl~r.iE~l,\[TO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante mediante processo regular
manei::-a~

da. seguinte

O prazo máximo para a execução
adrnite p:::.-:)rrogaçao nos casos

do objeto ora contratado, conforme suas carac~eristicas e c~e
previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indi.cadc e sera

(C.:1.nco; die..s
;J pr az c de vigência do presente contrato sez á det~:::rminado: at.é o final do 8:;:e:::cici:;) :Ei:t\.an\cE:~ij::·c

a Efe-tuar o pagamento r eLat í.vo ao fc:r-necirc,er::.to ef ec i.varaertc realizado l de o.cordo com as
yeSl?2ctivas cláusulas do p~ese0te cort~a~o
b - ao Contra"ta60 todos os ~eios necessários para o fiel fornecimento contratado~
c '~:Jotificar o Cont.ratadc so:b~:e qual.quer irJ:,,=suJ_aridade encontrada qU2.TltC à dos

o que não exime o Contratado de suas



ct Ex(~cuta.r de v í damerrt e o f ozncc.i.mento dosc r í t.o na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parãmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, com obser';ancl3 aos prazos estipulados;

- Respollsa~llizar-se por todos os 6nu
tributária e ~rabalhista; bem como
ti~u~o, perante seus fornecedores O~

'6e8 concernentes à

do objete contratado;
c Hanter preposto capac i t ac.; U idôr-,-~c ~?cei·;~o ps Lo Con-trat.a.nt:e, quando C-3 e}:::ecuç::io do

todos os seus atos;
ao Contratante devendo prestar os informes e

contrato, que o represente integri.lmente em
d Permitir e facilitar a fi_scaliz3cão
esclarecimentos solicitados;
e Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na" oo ccn+r at.o , não excluindo ou reduzindo essa
responsabi~idade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 6rgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto 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 condiçóes de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licit~t6rior
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado a

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido I de pleno direit:o r conforme o
disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais 1 os acréscimos ou
sllp:.:essões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cenco ; do valor inicia.l
atualizado dc contrato.

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 adver-tência; b multa de mora de 0,5% (zero vír cu La cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na do
objeto ora contratado; c multa de 10% (dez por cento) sobre o valor cont.r at aoo pela
inexecução t.o+.aL ou parcial do contrato; d simultaneamente l qua Lque r das pE::1alidades
cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁüS'ü"Lt~ DT~CIl"j:'~\SBGD1~.?i, - DO FORO:
Pa.:ca dirimir as que scoe s decorrentes des·te contrato I as partes elegern o Foro da Ccm,::ircõ. 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.

Janeirn de 2016.

Prefeito
CPF: 486.330.974-00

LUERCIO JVIARTINS PORTELA
PROCURADOR
CI;F: O16 ~ 1.604-13


