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CÂMARII. MIlIIl:crPAL011rTAPOIUlROCA
CCKIssAo PKRImDIITB 011LrcrTAÇio \

CONTRATON°: 00003/2018-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARII. MIlIIl:CrPAL011
rTAPOlUlROCA E JONATHA DA SILVA LOURENCO 10129075469, PARA
FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado cÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA -
Rua Paulo ROdrigues, 02 - Centro - Itapororoca - PB, CNPJ n" 24.097990/0001-96, neste ato
representada pela Presidente JAILSON FERNANDES DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, residente e
domiciliada na Rua Paulo Rodrigues, 39 - Centro - Itapororoca - PB, CPF ns 097.330.134-12,
Carteira de Identidade nO 3543589 SSP/PB" doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
JONATHA DA SILVA LOURENCO 10129075469 R JOAO FLORENCIO PEREIRA NETO, 3 TAMBOR
ITAPOROROCA - PB, CNPJ n? 29.229.261/0001-60, neste ato representado por Jonatha da Silva
Lourenço, Brasileiro, Solteiro, Agricultor, residente e domiciliado na Rua João Florencio
Pereira Neto, 03, Tambor - Itapororoca - PB, CPF nO 101.290.754-69, Carteira de Identidade nO
3682286 SSP-PB, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o
presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:• cLÁDSULII. PRDIURA - DOS PIlHIlAMBIITOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Convite nO 00001/2018, processada nos termos da
Lei Federal n? 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar n'' 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada.

CLÁDSULII. SBGONDA- DO OB.lETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de empresa no ramo de bens móveis, destinado a
atender as demandas da presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Itapororoca-PB, para o
exercicio 2018.
Veiculo tipo: utilitário - Placas: PYO l534-PB - Combustivel: gasolina/álcool

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste
proposta, instruções do Contratante e do instrumento convocatório Convite n
partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

instrumento,
00001/2018,

CLÁDSULII. TIIRCBrRA - DO VALOR li PREços:

• O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 54.000,00 (CINQÜENTA E QUATRO
MIL REAIS).
Representado por: 12 x R$ 4.500,00.
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No valor acima indicado não está incluido o custo com combustível, que ficará a cargo do
Contratante.

CLÁDSULII. QImRTA - DO RBAJOS'l'AMBN'l'O:

Os preços contratados sao fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilíbrio económiCO-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alinea d, da Lei
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

cLÁDSULII. gorNTA -

,



CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: '~--,-

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento

Recursos Câmara Municipal de Itapororoca:
3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMEIITO:
\
\ .~ ), I

mediante processo regu):...""",da seÇJ<~.irtte
doperíododeadimplem;n~~

o pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante,
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

o prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro
de 2018, considerado da data de sua assinatura.

A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante
acordo entre as partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as
características do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕZS DO CONTRATAIITII:

a Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento ou prestação dos serviços efetivamente
realizados, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato:

• b Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento ou
prestação dos serviços contratados;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos ou 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:

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕZS DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento ou 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
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado:

ou a terceiros,
ou reduzindo essa

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 o veiculo equipado de acordo com as exigências do Código Nacional de Trânsito:

h Efetuar os serviços de manutenção corretiva e preventiva do veiculo, substituindo
imediatamente por outro equivalente, caso não tenha condições de ser utilizado no serviço;

i - Manter, durante a ví.qênc í.edo contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
_..l... .,...~·tosno Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o

8 e 79 da Lei Federal 8.666/93.



.-_.-------.--..._
o Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, ,dS acz-éscímcs ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por centQ11 do valor iniJ' ei
atualizado do contrato. " y
cLÁtJStILA Dicna PIUMIIIRA _ DAS PSRALmADn: ' S, .•. ,)<3.::::>
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e prece í.t oe, legai's',' sujeitar o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas ~s Arts. 86 e 87'da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula' ...cinco por çénto)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ~~Çao 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 contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis
fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁtJStILADí:cna SBGUHDA- DO !'ORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Mamanguape.

• E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes po duas testemunhas.

PELO CONTRATESTEMUNHAS

JAJ:
Presidente
097.330.134-12

PELO CONTRATADO

ONATHA DA SILVA LOURENÇO
101.290.754-69

•



ESTADO DA PARAIBA
CAMARA MUNICIPAl DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: ContrataçAo da empresa no ramo de bens móveis, destinado a atender as
demandasda presidênciada CAmaraMunicipalda Vereadoresda ltapororoca-PB,para o
exerclcio 2018. FUNDAMENTOLEGAl: Convite nO0000112018.DOTAÇAO: Recursos
CAmara Municipal da Hapororoca:3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros· Pessoa
Flsica. VlG~NCIA: até o final do exerclcio finanoeiro de 2018. PARTES
CONTRATANTES:CAmaraMunicipal de ltapororoca e: CT NO0000312018·29.01.18·
JONATHADASILVA LOURENCO10129075469· RS54.000,00.
JAlLSONFERNANDESDASILVA· Presidente

--"_.__ ..
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•

PUBLICAR:
O - Diário Oficial do Municlpio - 30.01.18
O - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 30.01.18



DIÁRIO OFICIAL DOMUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
ESTADO DA PARAÍBA PODER EXECUTIVO

FUNDADO PELA LEI N' 07 DE 15 DE NOVEMBRO DE 1978
ANO: 2018 I MÊS: JANEIRO I NÚMERO: 878

•

•

Itapororoca - Terça - felra 30 de Janeiro de 2018

ESTADO DA PARAíBA
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa no ramo de bens móveis, destinado a atender as
demandas da presidência da Câmara Municipal de Vereadores de ltapororoca-PB, para o
exercicio 2018. FUNDAMENTO LEGAL: Convite n' 0000112018.DOTAÇÃO: Recursos
Câmara Municipal de Itapororoca: 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física. VIG~NCIA: até o final do exercício financeiro de 2018. PARTES
CONTRATANTES: Câmara Municipal de Ilapororoca e: CT N' 00003/2018 - 29.01.18-
JONATHA DA SILVA LOURENCO 10129075469 - R$ 54.000,00.
JAILSON FERNANDES DA SILVA - Presidente

PUBLICAR:
O - Diário Oficial do Município - 30_01_18
O - Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 30_01_18

•

•

•



•

•

ITAPOROROCA-PB
Segunda-Feira 30 de Janeiro de 2018

DiárioOficial do Munlclpio
PoderLegislativo

ESTADODA PARAis"
CAMARA MUNICIPAl. DE ITAPOROROCA

EXTRATOOE CONTRATO.
OSJETO Contrataçlo oe empresa no J1IIl'IO de bani móveis. Qestinado ii ..oo.r ...
óeI'nar'IáaIo oa ~ ela CImar. MuniQptllcte V~ de~, PI" o
eMldcio 2018, FUNMMENTO LEGAl" COI'IV" ,.. 0000112018 OOTAÇÂO ReeunJo4
C~ Muniapaloe ltapororoca,339036 99 OutrosServIÇOS de Terceirot . Peuo.
FiIíca. vtGE:NCIA: ate o flnaI áo e_dClO lloanQ8iro de 2018 PARTES
CONTRATANTES cam.a,. ~I Oe Itapororoca e, CT N" 0000312018 . 29.01 18 •
..lONA""",,~ SlLvAlOURENCO 10129015469· RS 54,000.00
JA.llSON FERNANDES ~ SILVA - Plftiderne

PUBUCAR
• Diário OfiCiai do MUnlCipio- 30.01.18
- Quadro de Divuiqaçàc do Órgâo Realizador do Certame . 30.01.18
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