
CONTRATO NO; 00069/2015.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA NONICrPAL Di:
IUACHÃO i: CLAUDIARA DOS SAm.'QS CUHBA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Riachão -
Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, CNPJ n° 01.612.770/0001-58, neste ato
representada pelo Prefeito Fábio Moura de Moura, Brasileiro, Casado, Engenheiro Civil,
residente e domiciliado na Rua Manoel Tomaz de Aquino, 37 - Casa - Centro - Riachão - PB, CPF
nO 486.330.974-00, Carteira de Identidade nO 935.081 SSP/PB, doravante simplesmente
CONTRATANTE, e do outro lado CLAUDIARA DOS SANTOS CUNHA - RUA SAH'1'A Vi:RÔ!illCA, 23 - li"BLIPE
CAMARÃO - NA'J.'AL- RN', CPF .2 912.535.514-72, US'rE ATO REPRESENTADO POR CLAUDIANA DOS SANTOS
CtJNBA, BRASILEIRA, SOL1'E:tRA, AO'l'ÔNOMA, RES:tDER1'E i: DOMICILIADO NA RUA SANTA Viiô.lCA, 23f CASA
- li"BLrPi: CAMARÃo - NA'J.'AL- RR, CPI" .0 912.535.514-72, CARTEIRA DE IDEftIDADE N2 001.170.041
SSP/RM( DORAVARTB SIMPLESMERTE ~~ADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PR.IMElRA - DOS I'UND»IEH'l'OS DO CORftAro:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial nO 00026/2015, processada 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 n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteraçôes posteriores, bem como a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUStJLI. S1I:GONDA- DO Os.:nr.ro DO CON'l'RAro:
O presente contrato tem por objeto: COHTRA~ Di: EMPRESA E/OU PESSOA FISÍCA PARA PRES~AÇio
Di: S&RVlçoS Di: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BBM COMOREALIZAR VUGERS, PARA ATENDi:R AS RBCESSlDADBS DA
ADMIRIS'fRAÇio NONICIPAL - RIACHÃO/PB.

A prestação
instrumento,
Contratante,
independente

dos serviços deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste
proposta apresentada, Pregão Presencial n= 00026/2015 e instruções do
documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato,
de transcrição.

CLÁUSULA 'l'BRCEIaA - DO VALOR i: PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de M 18.600,00 (DBZOlro MIL E
SEISCIRTOS aBAlS).

CLÁUSULA QUAR'f'A - DO RBAJUSTAMi:N'lO:
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilibrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso 11, Alínea d, da Lei
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Locador.

CLÁUSULA QUleA - DA ~AÇio:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
ORÇAMBllTO DE 2015: Ri:CU8SOS PitÓPRIOS DO NOHICIPIO Di: RIACSÃO - 0201 - GABINETE 00 PRBli"BlTO -
04.122.1002.2002 - BI.i:MJ!:H'fO Di: DESPESA: 33903600/33903900 - Otrl"ROS SBRVIÇQS Di: 1'ERCEllOS
Pi:SSOA I"ISICA/otrfROS SBRVIÇQS DE 1'ERCi::tROS PESSOA JURÍDICA; 0202 SECltETAlURA DE
ADMDIISTRAÇi.o E PLAREJAll.lNi:ro: 04.122.1002.2003 - iU.1tNElftO DE DESPESA: 33903600/33903900 -
OU'l'ROS SERVIçoS DE TDCBIIOS Pi:SSOA FISICA/otrfROS SERVIçoS Di: 1'ERCi:lROS PESSOA JURÍDICA; 0207
- ~ARXA Di: SAÓDi: i: ~/FMS: 10.301.2005.2027/ 10.301.2005.2067/10.301.2005.2070 -
BL'IMBR'l'O Di: DESPi:SA: 33903600/33903900 - OtJTROS SERVIços Di: 1'ERCi::tROS Pi:SSOA FISICA/OUTROS
SDVl:ÇOS Di: "tERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 0208 - Si:CR.E'l"ARIA DE AÇÃO SOCIAL: 08.244 .2014.20.39 -
i:L1!:MDft'O DE DESPESA: 33903600/33903900 - OU'l'ROS SERVIçoS Di: "l'i:RCBlROS PESSOA FISlCA/otI'l'ROS
SBRVIços Di: 'l'BRCElROS Pi:SSOA .:IUlÚDICA.

CLÁUSULA SBX'fA - DO PAGAI!IERTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: MENSAL.

CLÁUSULA S:t.rIM'A. - DOS PRAZOS:
O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será
considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço:

lru.cio: 3 (três) dias
Conclusão: 12 (doze) meses

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da
data de sua assinatura.
A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e
acordo entre as partes, conforme o disposto no Art. 57, da
características do Objeto contratado.

sucessivos períodos, mediante
LeiJ1?...~666/93. observadas as

f!'



CLÁOSULA OI'.J!AVA - DAS OBlUGAÇÕES DO CON"l'RA'.l'AN'B:
a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo
com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços
contratados;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais.

CI.ÁOSULA NONA - DAS OBlUGAÇÕBS 00 CON'.l'lU!r.'.J!AOO:
a Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os õnus 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 ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade 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 condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitat6rio,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLiuSULA DÉCIMA - DA AL'.l'DAÇÃO Il USClsio 00 COlftRA'.l'O:
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.
O Contratado fica obrigad.o a aceitar nas mesmas condições contratuais,
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento}
atualizado do contrato, e, no caso de reforma de equipamento, até o limite
por cento} para seus acréscimos.

os acréscimos ou
do valor inicial
de 50% {cinquenta

CLÁUSULA DÉCIMA PaDIIlIR,A - DAS PDtAL1:OADIlS:
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 - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do
objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela
inexecução total ou parcial do contratoi d simultaneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA. DÉCIMA S&GOlmA - 00 !'ORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca 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.

- FB, 01 de Julho de 2015.

TESTEMUNHAS

FÁBIO MOURA DE MOURA
Prefeito
CPF: 486.330.974~OO

PELO CONTRATADO

~o,udl'gffi ~ ~A-~
CUUJ)IA'NA DOS SAN'1'OS CON1IA
CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA
CPF: 912.535.514-72


