
ESTADO DA PARAÍBÂ
PREFEITURA IiIUÍ{ICTPAL DE DUAS ESTRÁDAs

oIsPEt'lsA Ã" 0Í ,Í,/4.12022

coltTRÂTo Ne I oooag / 2s22 - cPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAI1 A PREFEITURA IIUÍ{ICIPAL DE DUAS ESTRADAS
E LEI,IOS & 

',IORAIS 
LTDA., PARA PRESTAçÃO DE SERVIçOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE

INSTRUHENTO NA FORI'IA ABAIXO:

Pelo presente instrunento pa.ticular de contrato, de un lado Prefeitura municipal de Ouas Estradas -
Rua do Coméncio, 23 - Centno - Duas Estradas - PB, CNPI ne 08.787 .072/0001-16, neste ato representada
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, solteira, Funcionaria Publica, residente e
domiciliada na Fazenda 5ão Francisco, sN - zona Rural - Duas Estradas - pB, cpF ne ogo.4o7.so4-4o,
Carteira de Identidade ne 3.57O.572 SsP, doravante simplesmente CoNTRATANTE, e do outro lado LEiOS &
tloRArs LTDA. - RUA cELSo CIRNE, 483 - cENTRo - soLÂNEA - PB, cNPl ne 05.9].3.968/0001-22, dorâvante
simplesmente COI'ITRATADA, decidiram ãs partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá
pelas cláusulas e condições seguintes:

CúUSULA PRIÍ{ETRA - Dos FUiIDAÍiIEÍ{Tos Do coÍ{TRÂTo:
Este contrato decorre da licitação modalidade Dispensa ne OggO4/2O22, pnocessada nos termos da Lei
Federal ne a.666/93 e suas altenações e a Lei Complemêntar ne 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSUUI SEGI'I{DA - DO OB]ETO DO CO TRATO:
O presente contrato terD por objeto: Locação de links de interrêt para atender as Decessidades das
Secretarias pertencentes a esta Edilidade, durante o exercicio financeiro de 2022.
Os serviços deverão ser prestados de acondo com as condiçóes expressas neste instrumento, proposta
apresêntada, Dispênsa ne gOgO4/2922 e instruçôes do Contratante, documentos esses que ficam fazendo
partes integnantes do presênte contrato, independente de transcriçào.

CLÁUSUUT TERCEIRA . DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 13.2OO,OO (fREZE t4IL E DT ZENTOS REAIS).
Representado por: 11 x R$ 1.2OO,OO.

cóorGo orscRrilrt{,/rçÃo
1 Locação de links de internet parâ atender as

necesSidades das Secretárias pertencentes a esta
Edilidade, dunante o exercÍcio Íinanceíto de 2a22.

Total: L3.2OO,Oo

cúusuul QuÂRTA - m REA]USTAT,IENTo:
Os preços contratados são fixos pelo perÍodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§
5e e 6e, da Lei 8.666/91.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, A1ínea d, da Leí a.666/93, mediante
comprovaçâo documental e requerimento expresso do Contratado.

cLÁusuLA QUII{TA - DA mTAçÃo:
As despesas correnão por conta da sêguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recu15os:
g2.go - 04,L22.tà02.20à6 - s00. - 3.3.90.39.01

CUÁUsULA SEXTA - DO PAGÂIiIE ÍO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Cgntratante, mediante processo regular, da seguinte maneira:
t4ensalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do perÍodo de adimplemento de cada parcela.

CLÁUsULA SÉTT A . DOS PRAZOS:

O ptazo náxj,no para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admite
pnorrogação nos casos previstos pela Lei a.666/93, está abaixo indicado e será considêrado a partir da
emlssão da Orden de Serviço:

fnício: Imediato
Conclusão: 11 (onze) mêses

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2022,
considerado da data de sua assinatura.

CLÁUsULA OITAVA . DAS OBRIGAçõEs OO COiITRATA TEI

UI{IDÂDE QUAI{TIDÂDE P. UT'IIT/úIO P. TOTÂL

mês 11 a.2OO,OO 1"3.2OO,OO

t^rn '



a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamênte realizados, de acordo com as
respectivas c1áusuLas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessánios pana a fiel prestação dos serviços
contratâdos;
c - Notificar o contratado sobrê qualquen inregularldade encontrada quanto à qualidade dos serviços,
exercendo a mais ampla e completa fis.alização, o que não exioe o Contratêdo de suas responsabilldades
contratuàis e legais -

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos têrmos da norma
vigente, espêcialmente para acompanhar e fiscafizar a sua execução, re s pect ivamente, pêrmitida a
contratação de terceiros para assistência e subsídio de informaçôes pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA ÍIONA - DAS OERIGAçõES DO CO ÍRATÂDO:
a - Executar devidamente 05 Serviços descaitos na Cláusula conrespondênte do presente contrato, dentro
dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto
cortratua.l, con observãncia aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concennentes à legislação fiscal, civi1,trlbutária e trabãlhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título,
perânte seus fornecêdores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - llanter preposto capacitado e idôneo, aceito pel.o Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integrafmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitan a fiscalização do contratante devendo prestar os informes e esclarecirnentos
solicitados;
e - Será responsáve1 pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a tercelros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabÍlidade a fiscalização
ou o êcompanhaítento pelo órgão interessado;
f - Não cedêr, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, seí o
conhecimento e a dêvida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade con as obrigações assunidas, todas as
condiçóes de habi.litação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, êpresentando ao
Contratante os documentos necessários, se,npre que solicitadoj

CLÁUSULA DÉCIMÁ - DA ALTERAçÃo E REscIsÀo Do coNTRÂTo:
Este contrato poderá ser alterado, unilàtenalmente pela Contratante ou por acordo entre as pêrtes, nos
casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77,
78 e 79 da Lei 8.666193.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou supressões quê
se fÍzerem necessários, até 25% (vinte e cinco por .ênto) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUsULA DÉcIIilA PRIÀ1EIRA - DAs PENALIDADES:
A recusà injusta en delxar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
a.666/931 a - advertência; b - multa de morâ de 0,5% (zero vírgu1a cinco por cento) aplicada sobre o
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratadoj c -
multa de !O% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexêcução total ou parcial do contratoj d ,
suspensão temporária de particípar êm Iicitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licitan ou contratar com a
AdministraÇão Pública enquanto perduranem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
sua reabilitêçâo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - s imult aneamente, qualquer
das penalidades cabÍveis fundamentadas na Lei 8.666/93-

CLÁUSULÀ DÉCIM SEGUNDA . Do FoRo:
Para dirimir as questões decornentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabina.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o quê1 vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 11 de Fevereiro de 2022.

TESTE,I4UNHAS

+6 e 6T\- JI

335 6,c4.

Prefeita Constitucional
o90.407.504-40

PÊLO CONTRATADO

LE'.los & I{ORAIS LIDÁ.
CNPI ne 05.913,96A/00q!-22

§Fl


