
Nas aferiçõês finais, o índice atualizado para reajuste será, obrigatoriamente, definiti,r'o.

ESTAID DA PARAÍBA
PREFEITURA Í{I,' ICIPAL DE DUAS ESTRAOAS

coilrssÃo pER.rnt{E]{TE DE LrcrTAçÃo

CONTRÂTO Net O@OS /2O21-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
E RÂYSSA I'IARQUES LEITE & CIA LTDA., PARA FORNECIFIENTO

NESTE INsTRUMENTO NA FORt,lA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado PREFEITURÂ
Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estnadas PB, CNpl ne O8 -'lA7 .gl2/ OO@l-lO,
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteir;r, Funcionania
domiciliada na Fazenda 5ão Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estrâdas - PB,
Carteira de Identidade ne 3,579.5'12 5Sp, doravante simplêsmente CoNTRATANTE,
MARQUES LEITE & CIA LÍOA. - RODOVIA PB 073, S/N - KM 62 - ZONA RURAL .
17 .364.A9O/OOgf-94, neste ato representada por IGOR MARQUES LEITE, rêsidente
Floriano Peixoto, 116, Centro, Guarirbira - PB, CPF n" O75.6A5.O34-7O,
3.7O3.296 SSDS/P8, doravante simplesmente CONTRATADA, decidirâm as pârtes
presentê contrato, o qual se regerá pelas c1áusulas e condiçôes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUI'IDAI'IENTOS:

Este contrato decorre da licítação modalidade Pregão PresenciaL ne OOOLg/ZO2O,
Lei Federal ne aO.52O, de 17 de lulho de 2002 e subsidiariamente â Lei Fedêral
de 1993; Lei Complemêntar ne 123, de 14 de dezembro ée 2O06; e legislação
alteraçôes posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUI,IDÁ - DO OA]ETO:
O presente contrato tem pon objeto: Aquisiçôes parceladas de combustíveis e
raio estabelecido de 50 km de distância da sede do ORC, distância t
para abastecimento dos veícu1os pentencentes à frota oficial e locados, já que
mediante requisição diária e/ou periódica, para consumo no exercício financeiro

o fonnecimento deverá ser executado nigorosamente de acordo com as
instrumento, proposta apresentadaJ êspecificações técnicas correspondentes,
modalidade Pregão Presencial ne OAOL9/2A2O e instruçôes do Contratante, doc
fazendo pantes integrantes do pnesente contrato, independente de transcrição; e
parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA . DO VALOR E PREçOS:
o valon total deste contrato, a base dro preço proposto, é de R$ 8l5.6aO,AO (
MIL E SEISCENTOS REAIS).
Representado por: 11 x R$ 75.963,63.

CLÁUSULA QUARTA - DO REA]USTAMÉt.ITO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de um ano, exceto
no Art. 65, §§ 5e e 6e, da Lei 8.666/913.
ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser
partes pactuaram lnicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, A]ínea d, da
compnovação documental e requerimento expresso do Contratado.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do contratado,
neajuste ãpós o interregno de um ano, na mesma proporção da vaniaçào verificada
iniciàdas e concluídas após a ocorrên(14 da anualidade.
Nos reaiustes subsequentes ao primeiro, D interregno mínimo de um ano será
financeiros do ú1timo reajuste.
No caso de atrãso ou não divulgação rlo índice de neajustamento, o Contratante
importáncia calculada pela úItima variação conhecida, liquidando a diÍerença
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Caso o índicê estabelecido para
ser utilizado, será adotado, em

vigor,

reajustamento venha a ser extinto ou de
substituição, o que vier a se. determinado

Na ausência de previsâo legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
o reajustanento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
0 reajuste poderá ser realizado por apostilàmento.

CLÁUSULA QUIÍ{TA - OA OOTAçÀO:
As despesas correrão por conta da sêguinte dotação, constante do orçamento
Recursos do onçanento financeino de 2021:
sl.oo 04,r22.299r,2094 - ooroogo.oL - 3.3.90.)o.ot;
62. OO - 04. 122 - 250\. 2005 - OOIAOSO. Ot - 3. 3. 9q. 39, Or ;
03. oo - 94,723.2007.200a - ootooog.oT - l. 3. 90. 30. 01;
04.OO - 1-2.36t.2oo3.2Ot6 - TILOOOO.OT - 3.3 -9O.3O.Aai
o5.oo - 27 .812.2AO5.2023 - OO70A6A -OL - 3-3.90.30.01;
06.oo - 17.a73.20A7.2A24 - OO70@OO.O1 - 3.3.90.30.A7;
07.og - ro.397.2002,2030 - 2rToooo.oT - 3.3.90.30.07;
oa.oo - 15. 45\. 2007. 2036 - 0070000.o1 - 3. 3 -90. 30. 0L ;
09.oo - 26.742. 2047. 2039 - 0010@@0.97 - 3. 3. 90. 30. @L ;
10.o9 - oa. 244. 2070. 2à40 - 60709@0.0L - 3. 3. 90. 30.o7 ;
10.oo - oa.244.2070,2041 - 0010000.o1 - 3.3.90.30.o7t
71.09 - Oa. 244. 2070. 2045 - OO1àOOO -O1 - 1. 3. 90. 30.O7 ;
12. go - 20. 606. 2001. 2049 - OO70000. 07 - 3. 3. 90. 30. g.). ;
't 2.oo - 20. 606. 2072. 2454 - OO7000g.O! - 3. 3. 90. 30.O1.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAfiENTO:
O pagamento será efetuado na Tesourania do Contratante, mediante processo
Mensalmente, parê ocorrer no prazo de trlnta dlas, contados do perÍodo de

CLÁUSULÀ SÉTIMA - DOs PRAZOS:
O prazo máximo para a

hipóteses previstas no
assinatura do Contrato;

Entnega: Imediatâ.

execução do objeto ora contratado, que admite
Art- 57, §1o, da Lei 8-666/93, está abaixo indicado

A vigência do presente contrato será deterninada: até o final do
considerado da data de sua assinatura.

cLÁusuLA orravÀ - DAs oBRTGAÇõE5 Do co{TR rrairrE:
ã - Efetuar o pagamento relativo ao fornecinênto efetivânente reali.zado, de
c 1áusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao contratado todos os meios necessários para o fiel
c - NotÍficar o contnatado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à

fornecido, exercendo a mais arpla e completa fiscalização, o que não exime
responsabilidades contratuais e legais.;
d - Designar representantes com atribuições de Geston e Fiscal deste
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuçào,
contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes

CLÁUSULA Í{OT{A - DAS OBRIGAçõES DO COÍ{TRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na cIáusula
dentro dos melhores parãmetros de qualidade estabelecidos para
objeto contratual, com observáncia aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à

tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e co[promissos
perante seus fornecedores ou terceiros e,n razão da execução do objeto contratado
c - Manter preposto capacltado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da
represente integralmente efl todos os seus atos;
d - Permitir e façilÍtar a fiscalização do contratante devendo prestan os
solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao contratante ou a

culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa respon
ou o acompanhamento pelo órgão interessado.;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto
conhecimento e a devida autorização expressa do contratante.;
I - Manter, dunante a vigêncla do contrato, em compatibilidade com as
condiçôes de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo lici
contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

cLÁUsuLA DÉCIMA . DA ALTERAçÀO E RESCISÀO:
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Este contrato poderá 5er altenado com a devida justificativa, unilateralmente pelà Contratante ou por
acordo entrê as pârtes, nos casos prevÍstos no Artigo 65 e será rescindi.do, de plepo dineito, conforme
o dlsposto nos Artigos 77,78 e 79 da Lei 8.666/93,
O Contaatado fica obrigado a aceitar nas nesnas condições contratuàis, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1o da Lei n" 8.666193. Nenhuír
acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, satdo as supressões rÊsultantes de acordo
celebrado entre os contratantes.

CLÁUsULA DÉCIÊiA PRIITEIRÁ - OO RECEBI ÉNTO;
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obnfgaçoes pactuadas os
procedimento e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, as
disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei no E,666/93.

CLÁUSULÂ DÉCII.IA SEGUiIDA - DAS PETIALIDADES:
A recusã injusta em deixar de cumprir as obrlgações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penâIidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
8,666/931 a - advertência; b - nulta de mora de 0,5% (zeto vÍrgula cinco por cenÊo) aplicada sobre o
valor do contrato por dia de atraso na entnega, no inÍcio ou na exe(ução do objeto ora contratado.; c -
multa de !O% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
suspensão temporária dê participar em lj.citação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidadê para lici.tar ou contratar com a
Adninistnação Pública enquanto perdurarem os motivos detenminantes da punição ou até que seja promovida
sua neabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - sinultaneamente, qualquer
das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.665/93.

CLÁuSULA DÉCI'{A TERCEIM - DÂ c PE sAçÂo FIT.AiICEIRÁ:
Nos casos de eventuais atnasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não
tenha concorrido dê alguma forma para o àtraso, será admitida a compensação finançeira, devida desde a

data linite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os
encargos moratórios devidos em razão do atraso no paganento serâo calculados con utilização da seguinte
fórmula:EM=NxVPxI,onde:EM=encargosmorâtórios;N=núoerodediasentreadataprevistapara
opagamentoeadoefetÍvopaganento;VP=valordaparcelaasenpagaiel=indicedecompensação
financeira, assim apurado: f = ÍX/aOO) /365, sendo TX = pêrcentual do IPCA-IBGE àcumulado nos últimos
doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese
do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possê mâis ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.

cLÁusuLA DÉCIüA qJARTA . Do FoRo;
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as pârtes elegem o Fono da Comancê de Guanabira.

E, pon estarem de pleno acordo, foi favrado o presente contrato em o2(duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 19 de Janeito de 2027.

TESTEIIUNHAS

Prefeita Constitucional
o9g.4g7 .504-40

PELO CONTRATADO

kâau; Jsartx-a- d,et,ç "&»
oQt qtr.t fi4 o1í CNPI i 17 .364.AOO/OOO|-94

PELO CON1RAÍANTE

ôâ1.1 6 5 68v'.{1
?^-(À

iIARQuEs, LETTE & cIA LII,A.


