
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROaOCA
co.MISS10 PERMANEN'l'E DE LICITAÇÃO

CONTRATO N°: 00148/2020-CPL

TER."10 DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM .1>, PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITl\POROROCA E DUNAS AUTOMOVEIS LTDA. r PARA FORNECIMENTO CONFORI-lE
DISCRIMINADO NESTE INSTRUM.ENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente í nst.rument.o part LcuLar de conr.rato, de um la o Prefeitura I~urücipal de
Itaoororoca Rua frei Damiào Boz z.ano, 07 Centro Itaoororoca PS, CNPJ n°
o9.i65.l76/0001-78, neste ato r epreserrtada pela Prefeita Elissandra" Mar~a conce í cao de Brito,
Brasi Le i ra, Vi úva , Professora, residente e domi ci1iada na Si tio Campo Ve r de, SN - Área Rural -
It<lpororoca - PB, CPF n° 007.Q09.704-02, Carteira de Ident:idade nO 2.065.238 SSP!PB, do:r.avante
simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado DUN.I>,SAU'l'OMOVEISLTDA. - ROD SR-230, 1102 - PARQUE
ESPERANCA - CABEDELO - PS, CNPJ n° 05.925.760/0003-95, neste ato representado por Marcelo
Azevedo , Brasileiro, Casado, Comerciante, residente e dorm ci liado na Rua v í cente Egbert.o
Cavalcante, 333, Capim Macio - Natal - RN, CPF n" 105.227.648-27, Carteira de Ident:idade n"
2386911 SSP-RN, doravant:e simplesmente CONTRATADO, decidiram as par es corit rat aotes assinar o
present:e cont:rato, o qual se regera pelas clausulas e condições seguintes:

cLÁusULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Est.econtrato decorre da Dispensa de Lí c í t.a cão n" DP00006/2020, processada nos t errnos da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n" 123, de 14 de Dezembro de 2006;
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁOSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

o presente contrato tem por obJeto: AQUISIÇÃO DE VEíCULO UTILITÁRIO, destinado a Secretaria de
Educação, confot:me detalhamento, especificações e demais exigências previstas.

o fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Dispensa na DP00006/2020 e instruções do Cont:ratante, documentos esses
que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcriç~o; e será
realizado na forma integral.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

o valor lotal deste contrato, a base do preço proposto, é de RS 106.990,00 (CENTO E SEIS MIL E
NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) .
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CLÁUSULA QUAltTA - DO REAJUSTAMENTO:

As despesas correrào por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

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

Ocorrendo o desequilíbrio económico-financeiro do cont:rato, poderá ser restabelecida a relaç
que as part es pactuaram inicialmente. nos termos do Ar t . 65, Inciso II, Alinea c, a L 1

8.666/93, mediante comprovação documental e requerimen o expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAçAO:



Recursos Federa is, Próprios e Outros do ~Iunicípio de Ltapcror-oce:
OS-DOO Sec Munic EducaçAo. Cultura. Esp e Lazer
12 361 0403 1004 Aquisição de Veiculos para Educação
1111 Receitas de Impostos e de Transfe.cência de Impostos - Educação
4490.00 Aplicações Diretas
000325 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente
1125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação
4490.00 Aplicações Diretas
000052 4490.52 99 Equipamen os e Material Permanente

CLÁUSULA SEXTA - 00 PAGAMEN'l'O:

o pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, medlaf\ e processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de até trinta dlas, con ados do periodo de adimplemento.

CLÁUSULA SÊTIMA - OOS PAAZOS:

o prazo máximo para a execução do ob jet o ora contratado, conforme suas características, e q e
admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, esté abaixo indicado e sera
considerado a partir da aSSInatura do Contrato:

Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias

o prazo de vigência do presente conr rato será determinado: até o final do exercicio flnanceiro
de 2020, considerado da data de sua assinatura.

CLÁusULA OITAVA - DAS 08RIGAÇOES 00 CONTRATANTE:

a - Efetuar o paçarnento relativo ao fornecimento efetlvamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusu as do presente contrato;

o - Proporcionar ao Contratado t.odo s os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos. exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais.

d - Designar r epresent.anres com atribuiçOes de Gestor e F'ascaL deste cont rato, nos termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contrat.ação de terceiros para assistência e subsidio de informações pertinentes a
essas atribuições.

a Execut.ar devidamente o fornecimento descrito na Cláus\,Ila correspondente do present.e
contrato. dentro dos melhores parâmetros de qualidade est.ebeLecidos para o ramo de ativídade
relacionada ao objeto co nt.rat.ue L, com observância aos prazos estipulados;

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAçOES 00 CONTRATADO:

b - Responsabllizar-se por todos os ónus 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 COD ratado;

c Manter preposto capacitado e Ldôneo, aceito pelo cont retant,e, quando da execução do
contrato, que o represent.e integralmente em todos os seus atos;

d Permitir e facilitar a fisca.lização do Contratante devendo prestar os infor:mes e
esclarecimentos solicitados;

e Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçào do contrato, não excluindo
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órg;!lointeressado;

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 autorizaçAo expressa do Contratante;

9 - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificaçlo exigidas no respectivo processo licitatõrio,
apresentando ao Contrat.ante os documentos necessários, sempre que solicitado;

Este contrato poderá ser alterado, uni lateralmente pela Contratante ou
partes, nos casos prev í st.os no Artigo 65 e será rescindido, de pleno di reito,
disposto nos Artigos 77, 76 e 19 da Lei 6.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA AL'l'ERAçlO E RESCISÃO 00 CONTRATO:



1

o Contratado fica obrigado a aceitar
supressões que se fizerem necessilrios,
atualizado do contrato.

nas
até

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

os acréscimos ou
do valor inicial

CLÁusULA DÉCrMA PRIMeIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa Ln just,eem deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceit.os legais, sujeitará o
Contrataào, garant'óa a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arrs. 86 e 67 da
:.ei8.666/93:

a - advertência;
b - multa de mOra de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contra o
por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado;
c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução oral ou parcid1 do
contrato;
d suspensão temporârla de participar em licitaçào e impediment.o de cont.raar com a
Administração, por prazo de até 02 (dois) anos;
e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Ad~inistraçào Pública enquanto
perdurarem os mot i vos determinantes da pun i çã o ou até que seja promovida sua reab:ilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na :'ei8.666/93.

cLÁuSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Para dirimir as que st ões decorrent.es deste contrato, as partes elegem o Foro da Comacca de
Mamanguape,

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas} vias, o qual vai
assinado pelas part.ese por duas testemunhas.
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PELO

1tapororoca

TESTEMUNHAS

Prefeita
007.409.704-02

PELO CONTRATADO

DUNAS AUTóíifVEIS LTDA.
IA.ARCELAZEVEDO
10 . 27.648-27


