ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

CONTRATO N^ 066/2020

DISPENSA N.° 004/2020

TERMO

DE

CONTRATO

QUE

ENTRE

SI

CELEBRAM

O

município de JACARAÚ, ESTADO DA PARAÍBA, E A
EMPRESA: JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA

PARTES CONTRATANTES

Pelo presente instnimento particular, de um lado, como CONTRATANTE, O Município de Jacaraú, pessoa
jurídica de direito público interno, sediada na Rua Augusto Luna, n" 45 - Centro - Jacaraii/PB, inscrita no CNPJ
sob n" 08.947.699/0001-03, neste ato representado na forma legai pelo seu Prefeito Constitucional, ELIAS
COSTA PAULINO LUCAS, residente e domiciliado na Rua Sào João, n" 95 - Centro - Jacaraú/PB, inscrito no
CPF n" 021.996.804-79 e portador da Célula de Identidade - RG n" 10.162.196-9 SSP/RJ, e de outro lado, como
CONTRATADO, e assim denominado no presente instrumento, a Empresa: JOSE RAMON DOS SANTOS
SILVA, localizado na Rua Antonio Paulino, n° 30 - Anexo 1,Bairro: Centro, Cidade: Jacaraú/Pb, Cep: 58.278000, inscrito no CNPJ sob o n" 28.780.337/0001-88, representado pelo Senhor: José Ramon dos Santos Silva,
CPF: 125.174.954-24 e RG: 4.258.272 SSP/PB, proprietário

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Fundamenta-se o presente instrumento na, Lei Federal n. 8.666/93 e MP 961/2020, principalmente a proposta da
contratada integra o presente termo, independente de transcrição da DISPENSA N." 004/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

l.I
Contratação de empresa especializada na locação, montagem e desmontagem de tendas,
destinadas para atender as necessidades das Secretarias de Saúde e Ação Social do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS
2.1 O valor do presente contrato é de R$ 32.250,00 (Trinta e dois mil, duzentos e cinqüenta reais),
conforme proposta anexa.
ESPECIFICAÇÃO

UNJD

QUANT.

MARCA

UNITÁRIO

TOTAI

TENDA, tipo chapéu de bruxa, revestimento em lona

branca confeccionado em tecido sintético, resistente,
não propagador de chamas

medindo - 5x5 m, em

150,00

32.250,00

armação de ferro galvanizado
TOTAL

R$ 32.250,00
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CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1 Os serviços será de acordo com a necessidade da Prefeitura e quando requisitada, deverá ser em realizado em
até 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da solicitação, contendo a especificação e a quantidade,
devidamente autorizada e identificada., no endereço previamente indicado pela SECRETARIA DE AÇAO
SOCIAL E SECRETARIA DE SAÚDE.

3.2 O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1 O periodo de vigência deste contrato será até 31/12/2020 a contar da data da sua assinatura, podendo ser
prorrogado havendo acordo entre as partes depois de observado o Art. 57 da Lei Federal n.® 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
5.1 A Contratante obriga-se a;

5.1.1 Disponibilizar local, data e horário para realização dos serviços;
5.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços com as especificações constantes
no Contrato e proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

5.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente
designado;

5.1.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto.
5.1.5 Emitir requisição de ordem de serviços à empresa, autorizando a execução.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 O Contratado, obrigar-se-á a:

6.1.2 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Contrato e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.3 Efetuar os serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em estrita
observância das especificações da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as
indicações da marca, e prazo de validade;

6.1.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do
Código de Defesa do Consumidor(Lei n° 8.078, de 1990);

6.1.5 O contratado deverá disponibilizar à Unidade Requisitante, as tendas montados e prontos para uso, nos
locais determinados pela requisitante.

6.1.6 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto;
6.1.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução
do contrato.

6.1.8 A desmontagem das tendas deverá ser realizada conforme solicitação da secretaria requisitante;
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CLAUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO
7.1 A despesa com os alimentos, mediante emissão de nota de empenho, está a cargo da seguinte dotação
orçamentária:
02.040 - Secretária de Saúde -FMS
10.301.1030.2009 - Manut. da Secretaria de Saúde -FMS

10.304.0003.2016 - Vigilância Sanitária
10.305.0003.2017 - Prog.de Vigil.EpdemioIógíca e Cont.de Doenças
3390.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.140 - Secretária de Ação Social - FMAS
08.122.0039.1054 - Coordenação e Manutenção da Secretaria de Ação Social
08.244.0039.2053 - Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social

3390.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
7.2. O pagamento será efetuado em até 30 dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo da
Prefeitura Municipal de Jacaraii/PB.

7.2.1
7.3

O pagamento será feito mediante transferência, depósito bancário ou cheque nominal.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para

pagamento.

7.4
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.4.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que
fazjus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
7.5
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I X N X VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I =(TX)

(6/ 100)

1 = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
8.1 Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no Art. 65 da Lei Federal n. 8.666/93 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos
Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

8.2 A rescisão Contratual poderá ser:
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8.2.1 A rescisão Contratual poderá ser:
Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados no Art. 79 da Lei Federal
n.'' 8.666/93.

8.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da Autoridade
competente, reduzida a termo no Processo Licitatório, desde que haja conveniência da CONTRATANTE.

8.2.3 Em caso de rescisão prevista nos Incisos Xll e XVII do Art. 78 da Lei Federal n.® 8.666/93, sem que haja
culpa do(a) CONTRATADO(a), será essa ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido.

8.2.4 A rescisão Contratual de que trata o Inciso I do Art. 78 da Lei Federal n.® 8.666/93 acarretará as
conseqüências previstas no Art. 80,Incisos I e IV, no que couber ambos da Lei Federal n.® 8.666/93.
8.2.5 A CONTRATADA reconhecerá os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1 A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecuçâo total ou
parcial do objeto do presente Contrato:

a) Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, quando
considerados faltas leves, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
b) Multa, observados os seguintes limites:

b.l) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo
para cumprimento da obrigação, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos serviços não realizados.

b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos serviços não realizados, a partir do primeiro dia útil subsequente
ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias,
constantes do instrumento contratual, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio
ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

b.3) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista
neste Contrato e não discriminado nas alíneas anteriores, sobre o valor contratado, contada da comunicação da
Contratante (via internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência.
c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, e
suspensão por até 05 (cinco) anos no Cadastro de Fornecedores do Município.
d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo de 02(dois) anos da declaração da penalidade.

9.2 O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e, caso não sejam suficientes, a
diferença será cobrada de acordo com a legislação em vigor.
9.3 As sanções previstas nas cláusulas "a)" a "c)" poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com
a gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da

intimação do ato, salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, cujo prazo
de defesa será de 10 (dez) dias úteis.

9.4 As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente
justificado e comprovado, a juizo da Administração.

a) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso dos
serviços for devidamente justificado pelo Fomecedor e aceito pela Contratante, que fixará novo prazo, este
improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
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9.5 A inexecuçào parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal n®. 8.666/93 poderá implicar
a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis, observada a conclusão do
processo administrativo pertinente;
9.6 As partes não serão responsabilizadas pela inexecuçào contratual ou eventuais atrasos decorrentes de eventos
configuradores de força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados em lei civil.

9.7 As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data
da notificação, podendo a Contratante descontar o seu valor das notas fiscais e/ou faturas. Em caso de inexistência
ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como

Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

9.8 Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei n"
8666/93 e alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que:
a) Tenham, sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b)Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilicitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO:
10.1 Fica desde já eleito o Fórum da Comarca de JACARAÚ - PB, Estado da Paraíba, para dirimir questões
resultantes ou relativas á aplicação/ou execução deste Contrato, não resolvidas na esfera Administrativa.
10.2 E por estarem assim justos; Contratados e Concordantes com todas as Cláusulas e condições ora ajustadas, as
partes assinam o presente Contrato Administrativo, que é feito em 03 (Três) vias de igual teor, na presença de

duas Testemunhas instrumentais, que também assinam, devendo a CONTRATANTE, no jprazo legal,
providenciar a publicação, na imprensa Oficial, do extrato do Contrato, a teor no Art. 61, Parágrafo Único, da Lei
Federal n." 8.666/93, tudo para que o ato produza seus Jurídicos e Legais efeitos.
JACARAÜ-PB, 15 d» MAIO de 2020

ELIAS COSTA PAULINO LUCAS
PREFEITO/ CONTRATANTE

50SE RAMON DOS SANTOS SILVA
CONTRATADO
TESTEMUNHAS

RGN®
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