
ESTÀDO DÀ ianlÍaÀ
PRIFEIfl'RÀ I'I'NICIPÀI DE I{O6EIRO

coNirssÃo pERt À}IEI{TE DE LrcÍTÀçÂo

PREcÀo PRESENCTÀ! N" ooo18/2022
PROCESSO ADMÍNISTÊÀTIVO NÔ PP OOO18/2022

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CEIEBRÀM A PP.EFEITURÀ MUNICIPÀ], DE

MOGEIRO E WIXE MÀTERIA], E],ETRICO E DECORÀCÀO LTDA, PARÀ FORNECII'ÍENTO
CONFORME DISCRIMINÀDO NESTE INSTRI]WENTO NA FORUÀ ÀBÀÍXO:

Pelo prêsente r.nstrumento de contaato, de um lado Plefeltura MuniciPaI de Mogeiro - Àv.
Prêsidente João Pessoâ, 4? - centro - Mogeiro - PB, CNPJ n' 0 8 . I 6 6 . 5 0 1 / 0 0 0 1 - 6 ? , nêstê ato
representada pêl.o Plefeito Àntonio José Eel!êj.ra, Brasifeiro, soltêito, Empresalio, residente e

doniciliado na sitio Pi.ntado de Cima, 138 - Àrea Rural - Mogeiro - PB, cPF ô' 840.199'644-91,
carteira de Ident.idade n' 3360118 SSPPA, doravantê sinplesmente CONTRÀTÀNTE, e do outro Lado
WIKE MATERÍÀL EIETRICO E DECORÀCÀO LTDA - R .'ÀNDÀIÀ DO SUI, 31 - SÍTIO CERCADO - CURITIBÀ . PR,

CNPJ n' 3 9 . 6 7 3 . 5 8 1 / 0 0 01- 6I . doravante êimplêsnente CONTRÀTÀDo, dêcidilam as partes contratantea
assinar o presente contlato, o qual 9e regerá pelas c1áusulas e condiÇõe§ sequintes:

cl.ítrsgÍÂ pRD{ErnÀ - Dog ErrNDÀtaENE{rs:
Este cootrato decorle da licitaÇão modalidade Prêgão Plesencial no 00018/2022. procêssada nos
termos da Lel Federal n" 10,520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamentê a Lei. Eederal n"
8.666, de 21 de .runho dê 1993; Lei Coftplementar no 123, de 14 de Dêze[üro de 2006; Decrêto
Municipal n" 016, de 10 de Novembro de 2006; e legislaÇão pertinente, consideradas as alterações
posterioles das referidas normas.

crÁosuÀ SEG TNDÀ - Do oBJEro:
o p.esente contrato ten por objeto: coNTRÀTAÇÁo DE EMPRESÀ PARÀ FORNECII,ÍENTO DE MÀTERIÀt ELÉTRICO
PÀ.RÀ PREEEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO.

O folnecimênto deverá ser êxecutado ligorosamentê de acordo com as condiÇôes expressas nêsCe
instrumento, proposta apresentada, especificaÇÕês técnicas corrêspondentes , procêssô de
licitaÇão modalidade Pregão Presenciat n' 00018/2022 e instruções do Contlatante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presentê contrato, independênte de transcriÇãoi e

se!á lealizado na forma parcelada.

cúusulÀ rEncatRÀ - Do vàroR E PREÇo8:
O valor total deste contlato, a base do pleÇo Proposto, é de R§ 24'600.00 (VÍNTE E QUÀTRo MIL E

SEISCENTOS REÀIS ) .

coD DI scaDfiNÀÇÀo rlBRCÀ ONID. QsàNr P. rrNrrÁRro P, TOTÀI.

1l REI,E EOTOEIETRONICO 22OV TEO2 NE L'ND 12,30 24. 6 00, 00
Totrl : 24,600,40

cúogúLr euÀRrÀ - Do RENlrgrlll8 !o El snlrrDo Eslqrro:
Os preÇos contratados são fixos e irleajustáveis no Prazo de um ano.
Deniro do prazo de vigência do conttato e mêdiante solicltêÇão do Contratado, os prêÇos podêráô
sofrer reajuste após o intêrlegno dê uú aro. na nêama proporÇão da variaÇão verificadâ no IPCÀ-
ÍBGE acumulado, tomaodo-se po! base o nês de apresentaçáo da respectiva proPosta. excl-uêivamente
para as obrigaÇões iniciadas e concluldas aPós a ocorrênciâ da anualidade,
Nos reajustes subsequêntês ao plimelro, o intêlregno mlnlmo de um ano 5erá coÍrtado a partir dos

efeitos finânceiros do último rêajuste.
No câso de atta§o ou não divulgaçáo alo lndice de reajustahento, o Contratante Pagará ao CÔntratado
a lmpoltância calcuLada pêfa ú1tima valiação conhecida, liquidando a diferença correspondentê
tao iogo sêja divulgado o índice definitivo. Eica o Contratado obligado a aPrêsêntâr mêmóriâ de

cáIculo referente ao rêajustemênto dê preÇos do valor remanescente, sempre que este ocollêr.
Nas aferiÇões finais, o lndice utillzado para reajustê será, ob.igatoliamentê. o definitivo.
Caso o indice estabeLecido para reajustanento vêoha a ser extinto ou de qualquer forma nâo possa
mais ser ulilizado, será adotado, em substitulÇão. o que vier a se! determinado pela legislaÇão
entâo en vigor.
Na ausência de previsâo Iegal quanto ao
oficial, para reajustamento do preÇo do val
o reajuste poderá se! realizado por apostil

1n stituto, as

nto

crÁusur.À eorNTÀ - DÀ DorÀÇÃo:

di
cente, por mê

pârtes efegerão novo lndicê
io de termo aditivo.

CONÍRÀIO N" : 00078/2022-CPL

I 20001



As despêsas corlerão por contà da sêgulnte dotaçáo, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Município dê Mogêiro: LEI MUNIÇÍPÀL 358/2A21 02.010 GÀ3INETE DO PRETEITO
02.O2O SEC DE ÀDMINÍSTRÀÇÃO E PLÀNEJÀMENTO 02.O3O SEC. DE EDUCÀÇÃO, CUTTURÀ, ESP, IÀZER E TURIS}.,IO

02.040 SEC. MUNICIPÀI DE SÀUDE/EI'rS 02.050 SEC. DE ÀCÀO SOCIÀI/FI,IAS 02.060 SEC DE IND. COM. CO!íPRÀS

E TRÀNSPORTES O2.O]O SEC. ÀGRIC. UEIO ÀMBIENTE, PÊSCÀ E PECU O2.O8O SEC. DE INDUST. COI,ÍERCÍO E

INFRÀ ESTRUTURÀ 02.140 SECRETÀRIÀ DE FINÀNCÀS 3.3.90.30.00.00 MÀTERIAI DE CONST'I{O

CIÁUSI,IÀ SElrIÀ - DO PÂGIüEN'O:
O pagamento será efêtuado mediante plocesso requfar e etn obsêrvância às nornas e procedi"mentos
adotados pêlo Contratante, da sêguinte maneira: Pala ocolier no prazo dê triôta dias, contados
do pellodo de adimplêrnênto.

cúusu!À orrÀ\rÀ - DÀs oBRÍGÀçÕES DO CONTRATÀNTE:
a - Efetuar o pagamento relatj.vo ao fornecimento efetivamênte reafizado, dê acoldo com as
!êspectivas cIáuaulas do presente contrato;
b - proporcj.onar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notifica! o Contratado sobte qualquer irlegularidadê eocontrada quanto à qualidade de produto
folnecido, êxêrcêndo a mais ampla ê complêta fiscalizaÇáo, o gue não êxine o Contratãdo de suas
lesponsâbilidades contratuais e 1egâis;
d - Designar representaÀles com atribuiÇões de Gestor e Flscaf deste contrato, nos termos da

oolma vigentef espêcialmente para aconpanhar ê fiscal,izar a sua execugão, lesPectivamente,
permitida a contratação dê terceiros para assistência e subsídio de informaqões Pertinentês a

essas atribuições.

ctÁusgrÀ tlot{À - DÀg oBRIGÀçÕES DO CONTRÀIÀDO:
a - Executa! dêvrdâÍnentê o fornecimênto descrito oa CláusuLa corrêspondentê do presente contrato,
dentro dos melhotes parâmêtros dê qualidade estabelêcidos para o ramo de atividadê lefacionada
ao objêto contratuêl-, com observância aos Ptazos estipuLadosi
b - Rêsponsabiliza!-se por todos os ônus e obrigâçóes concernêntes à legislaçáo flscal, civiI,
tlibutária ê trabal.hista, bem como por todas âs dêspêsas e cÔlnplo&issos ãssumidos, a qualguer
titulo, pêrante seus folnecedorês ou têrcej.ros êm razáo da execução do objêto contratado,
c - Mantér preposto capacitado ê idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇão do cootrato.
que o rePresênte intêqralmente êÍn todos os seus atos;
á - p"i.itlr e facilitar a fiscalizaÇão do contlatantê devendo Plestar os Í'formês ê

escf a!:ecimentos solicitados ;
e - sêrá rêsponsávef pelos danos causados dirêtanênte ao contrataÂte ou a têrceiros, decorrentes
de sua culpa ou doLo na execução do contratô, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade

cúDsuLA sÉrlraÀ - Do pRÀzo E DÀ w&tcrÀ r

O prazo máximo de êntrega do objêto ora contratado,
hi.póteses previstas no Àrt. 57, § 1", da Lei 8.666/93,
da emissão do Pedi.do de Compra:
a - Entrêga: 5 (cinco) dia§.
A vigência do presente contrato sêrá determinada: áté
considerada da data de sua assinatura.

o final do exercÍcio financeiro de 2022,

que admitê prorrogaÇão nas condiÇôes e
êstá abaixo indicado e 6erá considerado

fiscalizaÇáo ou o aconpanhâmêoto PêIo órgão interessado;
- ltao cedér, tlansferj.! ou subcontratar, no todo ou em palte. o objeto deste lnstrunento, sêm

conhêcimeoto e a dêvidâ autorização explessa do Contratante;
-Mante!,duranceavigênciadocontrato,emcompatibilidadeconasobrigaçõesassumidas,

odas as condições de habilitação e qualj-ficaÇão exigidas no respectivo plocesso licitató!io.
plesentando ao Contratatrte os documentos necessários, senple que solicitado'

a
f

s
t
a

cúusulÀ DÉcDa - DÀ ÀlrEnrçlo E REscrsÃo:
Este contrato poderá ser alteladô com a devida justlficativa, unilatela1mênte pelo contÍatanLe
oupo!acordoentlêasPêrtes,noscasosp!êvistosnoÀrt.65êserárêscindj'do,depleno
airáito, confolme o dlsposto nos Àrts' '7'7t '78 e 79, todos da Lei 8'666/93'
o contratado flca obrigado a acêitar, nas mêsmas condiÇões contlatuaj.s, os ac!ésclmos ou

supressões gue se fizêrem nas comprâs, até o resPectivo timite fixado no Àrt' 65' S 10 de Lêi
g-i66/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá êxcedêr o limitê estabelecido, salvo as supressões

resultantes de acordo celebrado entre os contratantes'

cúusuIÁ DÉCU'B PBü@IRÀ - DO RECEBIXENTO:
Executado o prêsentê contrato e obsêrvadas âs condiÇões de adimplemento das obrigaçôes pactuadaa,

osProcedimeÔtoseprazogparalêcêberoseuobjetope]ocontratanteobedecerão,conforÍnêo
"""à, 

à" disposiÇôes dos Àrts. 't3 a"16, da Í,ei 8.666/93'

cTÁUgÚIÀ DÉCDll SEGS§DÀ - DÀS P,ITAI.IDÀDES:
A recusa iDjusta em deixar de êumpri-r ás obrigações assumldas e Preceitos legais, sujêitará o

ôonir""uao, galantida â Prévla defesa, às sêguintês penâlidades plevistas nos Àlts' 86 ê 87' da

Lei S.666/ó3: a - advêrtência; b - multa de mora de O,5t (zero vírguIa cinco Por cento) aplicada
soble o valor do contrato po! dia dê atraso na entrega, no ioício ou na execuÇão do objeto ora

contratado; c - multa de 10* (dez por cento) sobre o valo! contratado PeIa inexecuÇão total ou

;;;;l;i-ã; ctntrato; d - s imur tanãamêntê, qualquer das Pênalidades cabivêis fundamentadas na

Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
se o valo! da nulta ou indenização devida náo for lecolhj'do no P

ao Contratado. será automatlcanente descontado da prlmeira
ra de 15 dias após a comunicaÇão

La do pagamento a çlue o



contratado vie! a fazer jus, acrescido de julos moratólLos de 1t (uln po! cento) ao mês. ou.
quaôdo for o caso. coblado iudj.cialnêntê.

cúusurÀ Dúcrüt rER@rRr - D coeíPENsÀÇlo rrNÀflcErRÀ:
Nos casos dê evêntuais atrasos de pagamento ,los termos deste instrumento, e desdê quê o Conttatado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, se!á admltlda a compensação financeira,
devida desde a data 1ülite fixada para o pagarnento até a data corresPondente ao efetivo Pagamento
da palcela. Os eicargos moÍatólios devidos em razão do atraso no pagamento serão cafculados com

utilj.zaÇãodaseguintefórmu1a:EM=NxVPxl,onde:EM=êncalgosmoratórios;N:númerode
dj-as êntre a data prevista para o pagamento e a do êfêtivo Pagamento; vP - vaLor da Parcela a

sê!paga;eI-índicedecomPensaÇãofinanceira,as§imaPurado:I=(TX+100)+365,sendoTX
= perc-entual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou. na sua falta, um novo índicê
adãtaao pelo Govêrno Eedêrêf que o substrtua, Na hipótêsê do referido índice estabêlecido para
a compeniação financeira vêôha a sêr extinto ou de qualquer forma náo possa mais sêr utllizado,
será àdotado, em substi.tuição, o quê vier a seÍ determinado pela legislação então em vigo!.

crÁusul,À DÉcrtrÀ OuÀRrÀ - Do FoRo:
Para dilimlr as questôês decorrentes destê
1tâbaiana.

contrato, as partes e1êgêm o I'oro da Comarca de

I

Ei por estarem dê Pleno acordo, foi lavlado o

assinado peLas partes e Por duas testemunhas.
pre§ente contrato em 02{duas) vias, o quaf vai

PB, 30 de Malo de 2022.
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