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CONTRATO -CARTA CONVITE N° 02/2018.
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CONTRATO    N°    06/2018    -    CONTRATACAO    DE    EMPRESA    PARA   AQulsIC^O
EQUIPAMENTOS     ELETRONICOS     E     M0BILIARIOS     PARA    0    MERCAD0     DO
PRODUTOR   DO   IVIUNICIPIO   DE   CABECEIRAS   DO   PIUA[  -  Pl.      QUE   ENTRE   SI
CELEBRAM   A   PREFEITURA  MUNICIPAL   DE   CABECEIRAS,   E   A  EMPRESA  A  F
ANDRADE  SERGIO  -  ME,  BASEADO  NAS  DISPOSICOES  CONSTANTES  DO  ATO
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DISCRIMINADAS:

Pelo  presente  instrumento  e  na  melhor  forma  de  direito,  de  urn  lado  a   PREFEITURA
MUNICIPAL  DE  CABECEIRAS-PI,  pessoa juri'dica  de  direito  pdblico  interno,  inscrita  no
CNPJ  sob o n°   ,  com  sede com  sede    Av.  Francisco da Costa Veloso,  n° 620 - Centro,
CABECEIRAS-PI,  doravante  denominada  CONTRATANTE,  neste  ato  representada  pelo
Prefeito  Municipal  Jose  Joaquim  de  Sousa  Carvalho,  residente  e  domiciliado  nesta
cidade,  com     RG  n°.  634.695  SSP/Pl  e  CPF  n°.  273.764.273-68  e,   do  outro  lado  a
Empresa  A  F  ANDRADE  SERGIO  .  ME,  CNPJ  N°  26.113.505/0001-56,  domiciliada  na
Rua Barroso,1009, Sala 03 -Centro/Norte -Teresina -Piaur, representada pela Senhora
Ana   Flavia   Andrade   S6rgio,   aqui   denominada   CONTRATADA,   CELEBRAM,   com
fundamento  na  Lei  8.666/93,  o  presente
seguintes condie6es:

acima  mencionado,  mediante  as

8LA#jLLA:FUNj:¥t:J° %#EETACAo    DE    ENPFtESA    PARA   AQUISLCAO
EQUIPAMENTOS     ELETRONICOS     E     MOBILIARIOS     PARA    0     MERCADO     DO
PRODUTOR  DO  MUNICIPIO  DE  CABECEIRAS  DO  PIUAI  -  PI.  Conforme  Resu/fado
Classificat6rio  do  Convite  N°    02/2018  e  Termo  de  Homologa?5o  e  Adjudicacao.
elaborado   pela   Comissao   Permanente   de   Licitae6es-   CPL,   constantes   do   certame
licitat6rio.

PAR^GRAFO   ONICO  -Nenhuma  alteragao,   modificagao,   acfescimo.ou  decfescimo,
variagao,  aumento  ou  diminuieao  de  quantidade,  ou  das  especificae6es  e  disposie6es
contratuais podefa ocorrer, salvo quando e segundo a forma e as condie6es previstas na
Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es postehores e no presente Contrato.

CL^USUIA SEGUNDA -DO FUNDAMENTO LEGAL
Este  contrato  originourse  de  licitagao  sob  modalidade  CONVITE  nus  termos  e

condic6es  do  Convite  n°    02/2018,  oujo  resultade  foi  homologado  em  05/02/2018  pelo
Prefeito    Municipal,    conforme    parecer    da    Comissao    Permanente    de    Licitac6
submetendo-se  as  partes  as  disposie6es  constantes  da  Lei  n°  8.666,  de  21/06/19
suas alterag6es posteriores e as Clausulas e condig6es aqui estabelecidas.
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correfa  a  conta  de  recursos financeiros  provenientes do  FPM  / lcMS /  lss  e
Recursos do tesouro Municipal/Prodesa.
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se  na  data  de  assinatura  e  tefa  vigchcia  de  12  (doze)  meses  prazo  que  estes  servipos
licitados deverao ser usadas, de acordo com a necessidade do municipio, possibititando a
sua  prorrogacao  rnediante  aprovagao  da  contratante  e  atendendo  a  conveni6ncia  do
interesse publico.

Pagafa   a   CONTRATADA   pela   entrega   dos   hens   deste   Convite,   nos   pregos
integrantes da  proposta aprovada,  mediante identificagao e quantificacao a ser realizada
pela  fiscalizagao  de   CONTRATANTE,  observados  os  limite§  de  quantidade  previstos
naquela proposta.

PARAGRAFO  PRIMEIRO - A CONTRATADA obrigar-se-a substituir,  as suas expensas,
sem   quarauer   chus   para   a   Prefeitura,   qualquer   produto   em   desacordo   com   as
especifica96es tecnicas exigidas, assim julgados pela Fiscalizacao desta Prefeitura.

PARAGRAFO SEGUNDO - A  CONTRATADA  devefa  apresentar na  sede  da  Prefeitura
Municipal  de  CABECEIRAS(Pl),  a  Nota  Fiscal  e  emissao de  Recibo correspondente  para
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leis,  os  constantes  de  Lei  n° 8.666 de  21/06/1993,  e  suas  alterag6es  postertores,  que a
CONTRATADA aceita e a eles se submete.
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obrigag6es da CONTRATADA:

a)   Cumprir fielmente  o  objeto  contratado  conforme  as  especificag6es  e  prazos
estipulados.

b)   lndenizar,   a   suas   expensas,   quaisquer   danos   causados   a   terceiros   em
decorfencia do oumpriniento do presente Contrato.

c)   Observar, na execugao do objeto deste Contrato, todas as normas, metoclos e
quantidades, estabelecidos pela Prefeitura Municipal de CABECEIRAS -Pl.
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dos servicos objeto deste Contrato,  bern como efetuar os pagamentos na forma aqui pfe-
estabelecida.

CLAuSULA OITAVA -DAS PENALIDADES A CONTRATADA
Poderao  ser aplicadas  as  penalidades  expressamente  previstas  na  Lei

de  21/06/93  e  suas  alterae6es  posteriores,  e  as  especificadas  no  referido
02/2018, que ensejou o presente Contrato.
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CLAUSULA NONA - DA RECISAO DO CONTRAT0
0 presente Contrato podefa ser rescindido nos casos e na forma previstos na Lei

n°  8.666  de  21/06/93  e  suas  alterag6es  posteriores,  e  no  especificado  ro  Convite  n°
02rml8.

CLAUSULA DECIMA -DA FISCALIZAC^O
A Prefeitura fiscalizafa a execueao dos servigos diretamente atrav6s do Secrefario

g:#I#inDEciivIAPRIMEiRA_DisposlcoESFiNAis

a)   Fazem  parts  integrante  deste  Termo  de  Contrato,  o  Convite  n°     02/2018,
Proposta  de  Preeos  apresentada  pela  CONTRATADA  na  licitag5o  que  deu
origem a este Contrato.

b)   Os   casos   omissos   sefao   resolvldos   como   prescreve   a   Lei   n°   8.666   de
2iro6me.

c)   A  qualquer  tempo  as  parfes  podefao,   de  comum  acordo,   celebrar  termos
aditivos ao presente Contrato, objetivando resolver na esfera administrativa os
casos  omissos  ou  quest6es  suscitadas  durante  a  vigencia  do  mesmo,   rna
forma da Lei n° 8.883/94.

d)  As partes elegem, de comum acordo, com rentlncia a qualquer outro, por mais
privilegiado  que  seja,  o  domicilio  legal  da  Cidade  de  CABECEIRAS-Pl,  em
oujo Foro sefao dirimidas as quest6es decorrentes do presente Contrato.

e)   E,  por assim estarem justas e acertades as partes,  por seus  Representantes
Legais, firmam o presents lnstrumento juntamente com as testemunhas abaixo
norneadas, assinando em 02 (duas) vias de isual teor.

Cabeceiras de Piaur, 07 de fevereiro de 2018.

Contratante

Testemunha:

RG.  NO:

C.P.F.  NO:

A F ANDRADE SERGIO - ME
CNPJ : 26.113.505/0001 -56

Contratada

c.p.F. No:  gil  .2S/


