
CONTRATO N": 00040/2020-CPL.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIACHÃO E GSWBSIS INDÚSTRIA E
CaiéRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
EIRELI. PARA FORNECIMENTO CONFORME

DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA

FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura
Municipal de Riachão - Rua Manoel Tomar de Aquino, 485 - Centro - Riachão -
PB, CNPJ n» 01.612.770/0001-58, neste ato representada pelo Prefeito Fábio
Moura de Moura, Brasileiro, Divorciado, Engenheiro Civil, residente e
domiciliado na Rua Manoel Tomar de Aquino, 37 - Casa - Centro - Riachão - PB,
CPF n® 486.330.974-00, Carteira de Identidade n® 935.081 SSP/PB, doravante

simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado, a GBMESIS INDÓSTRIA E Çom^uciq pg
ARTIGOS ESPORTIVOS BIRBLI INSCRITA NO CHPJ/MF SOB O N» 21.542.278/0001-60.

SEDIADA NA AVBHIDA PEDRO LODOVICO. S/N. OOADRA A. LOTE 03. GALP&O 03. JARDIM
ANA CLAUDIA, EM AMÂPOLIS, ESTADO DE GOlAS, CEP: 75.135-866 DORAVANTE

DESiaiADA COMTBATADA. NESTE ATO RBPRESBHTADA PELO aT.ggSANDRO CORREIA DE

OLIVEIRA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE H« 24080713. EXPEDIDA PELA

SSP/ltr. E CPP 752.540.859-91, tendo em vista o que consta no Processo
Licitatório n® 00034-2020 e em observância às disposições da Lei n® 8.666, de
21 de junho de 1993, da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n®
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n® 00002/2020, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁOSOLA PRIMEIRA - OBJETO
1.1.0 objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição e Instalação de
Equipamentos Esportivos no Município de Riachão/PB, conforme especificações
e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
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2. CLÁOSOLA SBGONDA - VIGâKCIA
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3. CLÁDSOIA TSRCBIBA - PREÇO
3.1.0 valor do presente Termo de Contrato é de R$ 6.300,00 (Seis mil e
trezentos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e

indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou

impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. aUÁOSOLR gOARTR - DOTAÇjkO ORÇRMBNKÃRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em
dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o
exercício de 2020, na classificação abaixo:

Orçamento de 2020: Recursos Próprios/Outros Recursos.
02.060 Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
27.812.2015.1044 Const/Rec/Asqpl. Btodulo Bsp., Estádio de Futebol e Quadras
da Esportes.
0000462 4490.52 99 1510 Equipamentos e Haterial Permanente 99.139,00
Total da Ação 99.139,00. Convãnio 873834/2018 - Ministério do Esporte.

5. CLÁOSOLA QOZHTA - PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-
se no Termo de Referência.

6. CLÁOSOLA SEXTA - RBAJOSTB
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas
no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁOSOLA SÉTIMA - GARANTIA DE EXBCOÇ&O
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente
contratação.

8. CLÁOSOLA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO 00 OBJETO
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas
no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÓSOLA NONA - FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por
Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida
no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁOSOLA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE B DA CONTRATADA
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas
no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁOSOLA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas
no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁOSOLA DÉCIMA SBGONDA - RESCISÃO
12.1.0 presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações

previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n® 8.666, de 1993,
e com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n® 8.666,
de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,

assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.3.A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.
12.4.O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;



12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.

13. CL&USULA DáCZMH TERCEIRA - VEDAÇÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucior.ar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira;
13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de
inãdimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos
em lei.

14. CIAOSOXA décima QD2URTA - ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-âo pela disciplina do art.
65 da Lei n» 8.666, de 1993.
14.2.A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

15. CLtoSDLA DÉCIMA (^IMTA - DOS CASOS OMISSOS.
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei n' 8.666, de 1993, na Lei n® 10.520, de 2002 e
demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n® 8.078, de 1990
- Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos
contratos.

16. CLÁDSDLA DÉCIMA SEXTA - POBLICAÇ&O
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento,
por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n®
8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ECXK)
17.1. É eleito o Foro da Comarca de Araruna/PB para dirimir os litígios
que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser
compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2® da Lei n® 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado
em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e acliado em ordem, vai
assinado pelos contraentes.

/ // j 1 piachâo/PB, 31 de Agosto de 2020.
I  ' >

Responsável legal >^a CONÍkÁTANTE

Responsável legal da CONTRATADA


