
TERMO DE CON'I'Ri'iTOQUE ENTRE SI CELEBRAl"I A l?REFEITUR~ i:€"v'NICIPl1.L DE
RIACHt~O E LUCZ~1S ,t.:V:l"'~·OI~L DE i"10PAIS LOPES lV'.:E, PAR.?,. FORNECIlvIENTO
CONFORHE DISCEIrclINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORViA 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 j\1oura, Brasileiro, Divorciado, Engenheiro Civil,
residente e domiciliado na Rua Manoel Tomaz de Aquino, 37 - Casa - Centro - Riachão - PB, CPF
nO 486.330.974-00 f Carteira de Identidade n> 935.081 SSP/PB, doravante simplesmente
CON'1'EATANTE I e do outro lado LUCAS iy:'~'3jl.:xOr:.L DE }:"j[Ol~IS LOPES - ME AVENIDA TEJ:.."'ENrrz RA.IMm\\'DO
COSl.\'[E DOS SANTOS, SN QUIXr'\BA R.LACHAO PEl r CNl?J N° 17.540.509/0001-20. NESTE ATO
REPHESEN~rl\DO POR LUCJi.•.S lvlll.J"\fOEL DE MOru\IS :~Ol?ES,- BR.~SILEIRO 1 CASADO f EjylPP..ESiu~IO, RESIDENrrE E
DOlYHC.LLJ.lmO NI" RUi', l'.l'fTONIO LEONILDA p"QUINO f S /N , C1'>.SA CENTRO R.LACF1.,.t1\O FEl. CPF N°
031.601.594-69 f CPcRrrEIFU"1'.DE IDENTl.DpjJ~ 1'-!O 1.850. O!jO SSp/Ri~? I DOR.1~\lAl,\TTE SIMPLESMENTE CONTR~TADOf

decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas
e condiç6es seguintes:

CLt-s.~aSUL1\ PRIME IR"'- - DOS FUl.\'DAI'<ÍEN'I'OS DO CONTRI'I.TO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Dispensa nO DVOOOOl/2016, processada nos termos
da Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações.

cLÁUSU"I.u'b~ SEGDr..1DA - DO OBJETO DO CONTRJ.\.TO:

objeto:

TENDO "'i.fIS'11A QlJE O Pl<EGÃO
yY-IU1.JICIPAL

t
ENQUJ.1.l'\f'rO SE REALIZFL O 2HEGÃO PRESENCI.F~.L 1';(0 0002/2016{

PRESENCI1U, N° 0001/2016 f CUJO CBJE'l'O ERA O lélESMC. FRACASSOU.

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

CU).USU·L:.l1.;. ~:rERCEIR,Z~, - DO ,rALOR li: PREÇOS ~

O valor -total dest~e con t r at.o I a base do preço proposto s é de R$ 7.994170 (SE:rE MIL NOVECENTOS
l"ZO\TE:N'I;i:.. E QTJJL'I'RO REAIS E SETEN'J:!p:,. CENTAVOS)

CLfi .•.usUL.:!\ QU!jJ9~Tl~-. - DO REp",JUS'I?-1l'<rEl\íTO:
Os preços dos cornbustiveis e lubrificantes poderão ser realinhados conforme os indices
o~iciais auto~izados pelo Governo Federal ou Setoriais
Ocorrendo o desequilibrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relacão
q"t.le as pa.rLcs pactuaram inicialmente r rio s t>el'r;10~, do p...r t.. 65, Inciso _~~ l-\línei1 cll da Lei
8~666/93! med i ant.e comprovação documental e requerirúent:o expresso do Contra"cadc '"

CLÁUSUL..::0. QU·I:tT'fFl. - D.~a

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
O::-çasüe:.::.tod,~ 2016 ~ Recursos Próprios do I.vlunicipio de r{icLCh,2~o/pB + l:ZGcu:c~:os Fedez,;;tlS: 0201

Secrat.a:ci.a

Mat.eriaJ. d,~~Cons:':11io;

Ga.bir.iete do Prefeito: 04 ~122 .1002.2002: Ele:n:1.6:;::d.: r; de D··aspesa.: 3.3~90,,30"
Co.nsumo ; 0202
Despesa: 3.3.90.30.
E1.'91nen-C.ode Despesa: .3~3 . 90 . 30 . 00
20 ~606 ~2009 o 2011/26 782 p 2011 2012: g}.slUel!t:.o Despesa: 3.3.90.30 ao
0206 de e CulturôL

Corxsrumo:

40%/t-iDE:
12.361.2008.2015/12 361.2008.2016/12.361.2022.2020;13.392.2017.2026: l.'.:lera.enl'co Despesa:
3.3.90.30~OO r1a:"cerial de Correumo : 0207 l? .l>L S:
10" 301. 2005" 2027: Elen1erd:,Q de Desp~9sa: 3 ~3.90,30. ]:-1a<te~f:ial de Co:ci.surc.o; 0208 Secre'caria

Social S: 08. 24~L. 201-'1. 2039 ~ ·~lern'e:(.á:o de DE;Sp(~sa: 3 ~3.90" 30" - }Yléit>9::~:ial de

Co:t\surno 15.452.1002.2041:
Des:f>t::::sa.~ 3.3.90" 30 . 00 - l.'1a:cerial dE~ Cor~sl.rm(); 0213~
2"7>81:2" 2015. 20i15: ElEm1ent:o d.z:!.!D8SP~~~;'21;J.':; 90 ~30.00 I'Jat::e:cia.l eLe Ccn s urao : 0212 Secretaria
de PkJ:'t:j~culaçào Pol.i.-cica ~ 04 .122 ~1GO,3. 5: E.l~rrU6r.i.to de [)espesa: 3.3.90.30.00 M2:."::.erial de
Consum.o.

o pagamento serã efetuado na Tesouraria ~o Contratante, nediante processo regular, da seguinte
maneira: .t;-..'I'É ;rRIN~(ll,,- DI.l;.S APÓS O FORN'ECIlv'lE1'l·TO DOS Pi=<.ODUTOS"

SETJ:XiJ\ -- DOS PRAZOS;
C prazo máx í.mo para a execução do objeto ora corrt rat acio , con f orrne SUéLS caracce r i st tc as f 2 que
admi~e prorrogação nos casos prevlstos pela Lei 8.666/S3,
considerado a pa~tir da emissão do Pedidc de Compr2:

está abaixo indicado e será

Erli::.:;:'ega.: In:'iGcb_at.ô.
O pr az o de vigéllc:~a do preser:t.e contra-to s e r a de~terInina.do:; a.~té o final do e:t;;:e:i:,cicic fin.anceiro



a Efe·tuar o pagamento relativo ao f o.r ne c ime nt.o efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios
c - Notificar o Contxatado sobre qua Lcusr
produtos, exercendo a mais ampla e COffip12~a
responsabilidades contratuais e legais~

necessários para o fiel fornecimento contratado;
;:-''',c,Qularidadeencontrada quanto a qualidade dos

flscalC:2aç~c o que não exime o Contratado de suas

a Executar devidamente o fornecimento descrito 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
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 atosi
d Permitir e facilitar a fiscalização do Con-tratan-te 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 órgão 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 - Marrter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaç6es assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo lici~atório.
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante 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 8.666/93.
O Corit.r at.ado fica obrigado a aceitar nas mesrna s condições con t r at.:...iai.s I os acréscirnos ou
s upr as s õe s que se fizerem necessários f até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato~

CLAUSULA mkIl'';;.i.1;. PRIlY'..:ElRA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaç6es assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Artso 86 e 87 da
.L!Cl 8~666/93;; a advertência; b multa de mo r a de 0,5% (zero v í r q u La cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do
ob j eto ora con t.ratado : c multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pe}a
inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em g

impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois anos; e - declaracao
de i.nidoneidade para lici ta.r ou contratar com a. Administraçao Pública enquanto pe r dux a r em os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação peran~e própria
autoridade que aplicou a penalidade; f simultan.eamente r qualquer das cao í.ve i.s
fundamentadas na Lei 8e666/93.

CLÁUSU'Il.l!j. DÉCIM:?'l SEGül:\1Dl'l.. - DO FlORO:

Para dirimir as questões decorrerd:es deste contrato, as par-tes eleg-ern o Foro da. Comarca àe
Araruna~

E, por estarem de pleno acordo foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
e s s í.n ado pelas pa.rtes e por duas tes-temunhas ~

1'E S TE~IUNH}\S '~L··~ e
/'

~ __ -+~~~~~~L4~

Janeiro de 2016.

PELO CON'I'RATADO

IrUCAS IvIANOEL DE MO:Rl~:.IS LOPES
CPF: 031.601.594-69


