
CONTRATO N°: 00093/2015.

TERl'10 DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIACHÃO E AIL'rON ALVES DE LIMA., PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINlmO NESTE INSTRU!víENTONA FORfflA
ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de
Riachão Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 Centro Riachão PB, 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 n'> 486.330.974-00, Carteira de
Identidade nO 935.081 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
AILTON AL\~S DE LIMA - RUA K~~IA DO CARMO, S/N - CACHOEIRINHA - TACIMA - PB, CPF N°
826.918.944-87, NESTE A'rO REPRESENTADO POR AILTON ALVES DE L 1.MA , BRASILEl.RO, CASADO,
MOTORISTA, RESIDENTE E DOMICTLIADO NA RUA MARIA DO CARMO, 123, DISTRl.TO DE TAClMA -
povo~no DE CACHOEIRINHA - TACI~~ - PB, CPF N° 826.918.944-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE
N° 1.566.903 2a VI~. SSP/PB, DORAVANTE SIMPLES1'1ENTE CONTRATADO, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e
condições seguintes:

cLÁ.USULA PRI:MEIRA - DOS FONDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Dispensa n> DP00003/2015, processada
nos termos da Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar nO 123,
de 14 de dezembro de 2006.

cLÁUSVLA SEG~~A - DO OBJETO DO CONTR~TO:
O presente contrato tem por objeto: Contrataçã.o de Carro Pipa para serviços de
distribuição de Água Potável, visando a execução do Socorro e Assistência às Vitimas
da Seca ocorrida no ano de 2015, at.edendo o Decreto Estadual NO 36.253 de 14 de
outubro de 2015.
Veículo tipo: U·tilitário - Placas: CLJ L1941-PB.

Os serviços
i:'J.strumento:
Dispensa nO
transcrição.

deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste
proposta, instruções do Corrt rat.ant e e do instrumento convocatório

DP00003/20 15, partes integrantes do presente contrato, i:ldependente de

cLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 90.000,00 (NOv~NTA
MIL REAIS) .

O valor acima indicado está incluído o custo com combustível e mot.oz i.st.a, que ficará
a cargo do Contratado.

cLÁUSULA QUÁ-"R.TA- DO RE.~JUSTAMENTO:
Os preços contratados são fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos
previstos no Art. 65, §§ 50 e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida
a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso 11 I

Alinea di da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do
Locador.

CLiÍ--USDU"QUINTA - DA DO'rAçÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
ORÇ.t\:MENTODE 20:5: RECURSOS PRÓPRIOS DO ML,'NICÍPIO DE RIACHÃO: 0209 - SECRE~L.~'<IADE
DESE}..TVOLVIMENTOWJNICIPAL: 15.452.1002.2041 - ELE:MENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSO.~ FÍSICA; 0205 S:8CF.ETARIA DE AGRICULTURA.:
20.606.2009.2010 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PESSOA FÍSICA.

C:rj..USUJ~ASEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante,
seguinte manei.ra: ATÉ TRINTA DIAS APÓS A REl\...LIZAÇÃODOS



CL.f\:üSULA SÉTIlv1'..A- DOS PRAZOS:
Início: Imediato
Conclusão: 1 (um) ano
O prazo de vigência do contrato será determinado: 1 (um) ano, considerado da data

de sua assinatura.
Considerar a observação n ? 01 no t:ermo de :ceferência.

CLt-"\.USULAOIT'PNA - DAS OBRIG,A..ÇÕES DO CONTRATp..NTE:
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;
d Informar o Contratado da necessidade de manutenção e/ou reparo corretivo do
veículo, observadas as normas do respectivo fabricante constantes do manual de
manutenção correspondente, o qual não deverá ser utilizado caso haja irregularidade;
e Ressarcir o Contratado de todas as multas de trânsito ocorridas durante a
vigência do presente contrato;
f Responsabilizar-se pelos danos causados a t.erce í.ros e 1 se for o caso r pelo
pagamento da franquia a respectiva Seguradora na ocorrência de sinis-tros, quando
comprovada a sua culpa, med í arrt.e laudo -técnico ou equivalente;

~ g - Efetuar a troca de óleo lubrificante e dos filtros correspondentes de acordo com
as instruções do faoricante do veículo.

cLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRAT,ADO:
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 ônus e obrigações concernentes à legislação
fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e
compromissos assumidos, a qualquer título, 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 acompanhamen'to pelo órgão interessado;
f Não ceder, transferir ou sub-con'cratar f no todo ou em parte, o objeto deste
instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
9 Manter o veículo equipado de acordo com as exigências do Código Nacional de
Trânsito;
h - Efetuar os serviços de manutenção corretiva e preventiva do veículo. No caso de
ser comprovada, mediante laudo técnico ou equivalente, a utilização irregular do
veículo, seja por imperícia, excesso de passageiros, condução em estradas impróprias,
entre outros que caracterizem o seu uso indevido, todos os custos decorrentes dessas
ocorrências, ficarão a cargo do Contratante, cujos serviços deverão ser executados em
oficina especializada;
i Substituir imediatamente o veiculo por outro equivalente, caso não tenha
condições de ser utilizado no serviço;
j Manter 1 durante a vigência do cont.r at.oI em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respec"Clvo
processo Li ci t.at.ó r i o , apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre
que solicitado.

cLÁUSULA DÉCIMA - D.A ALTERAÇÃO E RESC::;:SÃO DO CONTRATO:
Est.e contrato poderá ser alterado, unilateralmente pelo Corrt r-at ant e ou por acordo
entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, 259

- \ v i.nt;e e cinco illI.....r, cento) do valor
inicial .'uali.ado do contrato. ~ \



CLÁUSUI..A DÉCIMA 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 0-. 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 contrato; d -
suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para
licitar ou cont.r at.a r com a Administração Pública enguant:o perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria
autor idade que aplicou a penalidade; f - simul tanea.men·te, qualquer das penal idades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

cLÁUSULA DÉCIlY'".J>.. SEGUl\."'DA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes de s t e 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 pa.rtes e por duas testemunhas.

25 de Noverrbro dê 2015 .

.~ TESTEMUNHAS

Prefeito

~~~
CPF: 004. ~~5 . OOJ..{ - OS


