
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

COMISsÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

/04

CONTRATO N°: 00147j2020-CPL

TERMO DE CONTRATOQUE ENTRE SI CELEBRAMA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPOROROCAE MARIVALDOCORDEIROAYNES 691331,.31449, PARA PRESTAÇÃODE
SERVIÇOSCONFORMEDISCRIMINADONESTE INSTRUMENTONA FORMAABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de
Itapororoca Rua Frei Damião Bozzano, 07 Centro Itapororoca PB, CNPJ n?
09.165.176/0001-78, neste ato representada pela Prefeita Elissandra Maria ConceiçAo de Brito,
Brasileira, Viuva, Professora, residente e domiciliada na Sítio Campo Verde, SN - Área Rural -
Itapororoca - PB, CPF nO 007.409.704-02, Carteira de Identidade n" 2.065.238 SSP/PB; e pelo(a)
Gestor Ronaldo Mascena de Oliveira, Brasileiro, Casado, Geográfo, residente e domiciliado na
Rua Projetada, 6 Quadra J, Lote 6 Lot. Morada Nobre Itapororoca PB, CPF n?
056 .. 75.3.3-94, Carteira de Identidade nO 2213955 SSP-DF, doravante simplesmente CONTRATANTE,
e do outro lado MARIVAL.D0CORDEIROAYNES 69133131449 - R PROJETADA, S/N - VISTA ALEGRE -
ITAPOROROCA- PB, CNPJ n" 25.211. 656/0001-84, neste ato representado por Mgrivaldo Cordeiro
Aynes, Brasileira, Divorciado, Empresário, residente e domiciliado na Rrua Projetada, s/n,
Vista Alegre - Itapororoca - PB, CPF nO 691.331.314-49, Carteira de Identidade nO 1515007 SSP,
doravante simplesmente CONTRATADO,decidiram as partes contratantes assinar o presente
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n? 00026/2020, processada nos
termos da Lei Federal n? 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal n°
8.6'66, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n ? 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Municipal n" 028/2005, de 30 de Dezembro de 2005; e legis1açAo pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica, para presta-r
serviços de publicidade tipo Garro de som com locutor destinado a suprir as necessidades deste
Município, inclusive Fundo Municipal de Saúde.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condiçôes expressas nest.e instrumento,
proposta apresentada, Pregão Presencial nO 00026/2020 e instruç6es do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes. integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do pre.ço proposto, é de R$ 32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL
REAIS) .

CÓDIGO
1

----oIsCiUMiNAÇÃo' - - _ ~ ~DAD~ ~ -QUANTIDADE r~UNIT~~
'Contratação de pessoa fís'ica ou juridica para, horas 8001 40,001
.prest.er serviços de publicida.de, tipo carro del
lsom, porte Médio, com locutor, para ficar
iqisposiçãe das secretarias nas eventuais
'necessidades.

P. TOTAL
-----i-
32.000,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

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 desequilíbrio económico-financeiro do corrt r.ato , poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Cont a do.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação,

Recur~os Federais, Próprios e Outros do Município de
02.000 Gabinete do Prefeito



03.000 Secretaria Municipal de Administraç!o
04.000 Secretijria Municipal de Finanças
05.000 Sec Munic Educaç!o, Cultura, Esp e Lazer
07.000 S.ecretaria Municipal de Ação Social
08.000 Sec Munic Infra Est, Meio Arnb e Rec Hid
11.110 Sec Municipal de Agricultura
12.120 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3390.39 Outros Serviços .deTerceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguint.e
maneira: Para ocorrer no prazo de até trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características,
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e
considerado a partir da assinatura do Contrato:

e que
será

Início: Imediato
Conclusão: 12 (doze) meses

o prazo de vigência do presente contrato será determinado: até 04/06/2021, 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 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efet ivamente realizados, de acordo
com as respectivas cláusulas dó presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado t.odosos 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 - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a
essas atribUições.

CLÁUSULA NONA - 'DASOBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente
cont.rato,dentro dos melhores parãmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ónus e obrigações conce:tinentesà legislação fiscal, civil,
t rí.but.á ria 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 idóneo, 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 Se'rá responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceirós,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuç ão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgi;i.ointeressado;

f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte,
sem o ccnhec í.ment.o e a devida autorização expressa do Contratante;.

G objeto deste instrumento,

g ~ Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
apresent.andoao Contratante os document.osnecessários,

om as Obriga~.. assum í das,
ctivo process licitatório,
licitado;

s:CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:



)Oh
Este contrato poderá ser alterado, uniLat.er aLrnerit;epela 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 Contrat.ado fica obrigado a aceitar
supressôes que se fizerem necessários,
atualizado do contrato.

nas mesmas condições contratuais,
até 25% (vinte e cinco por cento)

os acréscimos ou
do veLor inicial

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e precei tos legais, suj ei tará 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 0 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 simultâneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Para dirimir as questões decor r ent.es deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Mamanguape.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (du
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

vias, o qual vai

Itapororoca - de Junho de 2020.

TESTEMUNHAS PELO

Prefeita
007.409.704-

Secretário e Gestor do Fundo Munic de Saúde de
Itap6roroca
056.753.394-85



PROCURAÇÃ,O v. <.

,

, CARTÓRIO QUINTÃO
,aerviço Regl,~tJale Notarial

Livro: 55
Folha(s): 148 à 148

PROCURAÇÃO púBuCA ~tante que faz:MAJUVALUO CORDEIRO A YNES -ME ..

S;4JBAM todos quàlítos'este público instrumento de procuração virem que aos VINTEE SEIS ( 2(; ) dias do mês de MAtO do ano
de DOIS MIL E VINTE' ( 2Ó20 ). nesta Cidade de Itaporcroce; Comarca de Mamanguap, Estado da Paraiba, na Rua Jose Rodrigues de
Carvalho, número 75, Centro, CEI' - 582.75-000, neste Tebehoaeto de Notas, perante mim - Altamir Soares Bustorff Quintãl>r- Tabelião
Substituto, ompareceu como Outorgante: MARlV ALDO CORDEIRO AYNE-ME~pessoa jurídica de direito privado. íntermo, inscrita no
CNPJiMF sob o.número 25.211.656/OOÓ 1-84, com sede na Rua,Projetada, s/n, Bairro ViStaAlegre, nesta Cidade, CEP - 58.275-000; neste ato
representada pelo seu sócio gerente o Sí; MARtv AL~· CÓRlJEIRO Al'NES, brasileiro, vigilante, o qual' se ãeclllrll sob sua
responsabilidade civíl e criminal que seuestado civil ~ djvorçjadQ.até apresente data, nAAci.doem 15/08/1969, pilTtadot~O(~)RG ~Cédula de
Identidade de Registro Geral de nl\Jnero 1.515.007, Orgão Emissor &SP-PB,e, do CPFIMF de número 691.331.314-49, fi)~; Gérson dos
Reis Aynes e Josefa Cordeiro da Costa, residente e domiciliado naCo)Rua Projetada, s/n, Bairro Vislá Alegre, llestà Cidade. Pessoas
reconhecidas como as próprias por mim Tabelião Substituto, pelos documentos 'que me foram apresentados em seus originais e de cnja
capacidade jurídica dou fé;. Pelo outo/gaDteme foi dito que,.PQreste púbnco instrumento e nos melhores termas de direito, nomeia e constífui
seu bastante Procurador, o Sr. GOOTTEMBERG DOS ~IS A~ES, brasileiro, beneficíário dó INSS, casado, nascido em 1110:3/1959,
portador do(a) RG - Cédula de Identidade de Registro Geral de número 2661450; órgão Emissor SSDS-PB, .e, do CPFlMF de número.
899.455.497-15, filiação: Gerson Reis ~YIles e Geraída Soares Aynes, residente e domiciliado naío) Rua Projetada, s/II,Bairro Vista Alegre,
nesta Cidade, nestl!Cidl;lde, a 'qll~i!I ceafere pl)deres pleMs e ~peiials para repr~Dtá-la JUDtoo. Bi\NC{).D() B~ - Ag~D •
217~J-2, nesta Cidade eu em quàlque,r de Sll~ agfllêl8S>com, I finalidade de abrtr e mOYÍ!llentarcoota eerrente, eellta sa"rio ou
poupanÇA; Autorizar eODsulw-ae SCR (Autorlza{io par.a levantamento de ",formações eadastrais õbténdo toei .. 'AS biforma
registradas em 'eU nome, na quiÍlidade 'de-~poil8lvel,diteto eu coobrigado disponibilizadas pelas. irultituiçâes finlilt.eli'as 110$iste'
de in.rormaç~ de créditos do BAnee Ceíl~l do. Btasil), bem a.lnda, autorizar çobranças, receber., passar rec:ib~ 'e'd,ar q.llltaç~;
$(Ilicitar saldos e extratos, I:'tquisitar taloll.rios de cb,eques, alltorizar débitos em c:ontu ~I.tives a operaçlles; reti:nr cbeques
develvidos, eDdoss~r eheques; reglÚlit..r C$r.tio eletrôníco, movimentar eoota torrente com,cartie ,eletrônico. 8USUí'/wntra.-ordmar
cbeqlltS, cal!celtt'cbt'qua, baixarcli'eglles~ eretoar ulIgateslapDeaçlo financeiras, Jetuar-saques em çontl ci)mnte, eferilar, eretoar
saques - peupança, cadastrar, 'alterar e ddbloquear 8eo'bas, efétliàr movimentaçlO· fiDan.cen no.,RPG, ef~al,"·t~n8rerêntil8 por
meio elétrônico, creta,r pagamento "por melo· eletr60ito, efefuar· transrieriutias, solú:ita:r movimentaçle de; cooslas no. exterior,
consultar eontulaplieaç6u, programu repuse recursos federal- RPG, ri~rar arquivos de pagamentos 00 GER.,FJnaúceirofAAS',
solicitar s.ldOJl~t ... tos, eneto investimentos e OP. Crédito; solicitar saldoslextTatos de iDvestimentos, solicitar saldoslextnltos de
openrçÕes-de trédi~, eiiütir có~pr:oiuw".,erelU.r4tàlis(ieifíll~il:;p8p a JI!.~.!D._,tthtJarid@d.e~r':'!D~II'.eletranlro••et:et.!t~ fuasferinda
eletr6J1ica p/alivio de nunierán!ll" en-ce~r CO"'~8 de depósitjlsi bem como. Jun:to « PREFEITURA MUNICIPAL D'ESTJ<\'CIDADE,
firmar coutrato de qualquer natureza, partic.ipar de processo licitatório em qllalquer das suas modalidades, aprestolar d~upjentos,
prestar dechlrações, requel"ffer desembaraçaménto de documentos, proceder ao recebimento de valores rellltlvqa à cOQtratos de
qualqner natulUa, dar recibos e- preenc.ber e assbiar livros, fichas, fennuí4rios eu qualquer outro dóc'umento que: Ibe seja
aprese.tado pela referida' desta Ci!hde), pra,tiel!uoo finalmeute tod08.08 dem!!l! atos do. fn.teresse da
OUtorgante,. ~ndQ S'tr revogada unílatenIÔle:nte:. ~Ispensa,nto a presença de felteínllllhas, em
cumprimento ao deste Estado. Os dados dó procurador e do objetQ da presente fotam
fomecidos por ~racidade, bem como por qualquer incorreção. el.Cil'l)ingoesta Serventia
de qualquer dQ que'dOufé; lavrei este instrumeuto que, sendo-lhe .lido em voz alta,
outorga, açeita e ' sul;)sctevoe assjno em publico,e raso com sinal que USQ.
Em testemJ;Ulho As:: MARtVALOO CORDEIRO AYNES. 'Está conforme o original. Doa fé.
Trasladada hoje. . em fis. 14.8li L48. 'EmolumentóS:RS 102;25.; Taxa FI\RPEN::RS 5,54; Taxa FEPJ: RS
lS,SI; taxa MP: RS 1.64; Valor 128,24. conforme Lei 10.l6912OQO do Provimento OS/2006.Selo Digital: AJV5-73I6-VCIl -
Consulte autenticidade em https:/Iselodigftal.tjpb.jus.br
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