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É§tlm o pÂRAÍúÂ
PiEfEITt'iA IíUI|ICIPÂL DE DT'A' ES'q'SÂ5

COàISsÂO PE8{'TXEXIE DÉ LTCIÍAçTO

Cot{m^To tre : í,/,p,7B|2OZL-CqL

TEnlio DÉ cot'iÍRÁro QUE Êl{TÀE sr CÉLEBnÁí a qRÉçEZTttsA tlrlrcrp L úE át s É51i,p 9
E caRNErRo oo MscrrEÍ{Ío cú4ÉRcr.o DÉ p6ças paRA, vÉtcrfi.§t $§üBrotrS LÍu^., p,Ú,.a
FoRtJ€tr,,tÊNTo c0NF0Rt4! DISCnritrt{ÁDO IEsÍÊ 1t{5TRt}tE},JTO À FOR,Â ÂBÂlXOi

Pelo P.esênte instrunênto particulaÍ de contí.ato, de udi lado pBEFEITunÂ n aÍclpÂL oE n Â5 EsItÁDa5 -aua do co énclo, 23 - centro _ Duas Éstradas - pg, cÚpl ne oa.7a7.g72/w7-i,o, ttêst-e ato 
"ep"eseíÍtaó"pe1à -preÍeltà loy.e Henally Ferix Nunes, Brà511eira, sor.teíra, Funciona"ía ?ubríca, rejidentê édo*i'i"Iiadà nB Fazenda sào Frõncisco, sN - zora Rüral - üua5 Értradas - pa, cpç na oo.aal.*g-cg,cârteira de Identidade ne 3.57o.s12 ssP, doràvante sirple5nente co tRÂfatil€, e do outro lado crâraÊÍiom ÁscrüEltro colERcro DE PÉçÂS PÀRÀ VETCULOS AUTO+agrOTES LTDÀ. - Cor{luràTo rÍ|flÁrÂ l{oír'Â r1, 5H - rtÀÍtro- ALAGoINM - P8, CNpl 

^p 
29.3)5 '256/0007-67, neJte ato representadê par AEDSÔ,J Âl-ÍlÉIDÂ CÁ8ÍEÍRO Dô

NAscIllENTo, CPF fló €93.846.L24-99, doravàntê simplesnente COMTRATADo, decidiraÍr as parter co,rtrata.rtesassi.nar c presente contrãto, o quel se regerá pelas cláusolâs ê condiçóês seguírfcesi

CúÚSLILÂ PRII,iEIRÂ DOS FUNDÂJ,IETTOS:
Estê (ontrâto decorre da 1i.itação Írodalidâde prêgão Presenclel ne OAOO4/2A21-, pruaessaôa nos ter,r,s daLêi FederâI oe 10.520, dê 17 de Julho de 2062 e subsidiariãrEnte a Lei Federal no 8.s66, de 21 de lunhode 1993; Lei aomplementêr nc a)3, de 14 de dezembro de 2006; OeaaeÍo Fedetal n LO.O24, de 2g de
seteftbro de 2419; ê legis1ãção pertinentê, consideradãs ês alterações posterlores das refenidas l}onnas,

cú{rsulÂ sEcut{oÂ - tB oBlETol
0 Presentê contrato ten por objeto: Âquisiçõês pãFceladãs dê pneus dj.versos, dêstirados aos veí<üIosprópiios e dáquinas pesndês destê l,runicipio.

o fornêcímento dev€rá ser exeautado rigorosarnênte de acordo con ãs cordições expressas neste
instrumênto, proposta âpt.esentada, espêcificaçõe5 técnicàs coffespondertes, processo de ricitação
nodãlidêdê Pregão Presenciãl ne agbo4/2o21 ê instruçôes do contratante, documentos êssês que +icà!
tazendo parles ifltegrantês do p.esente .oíltrato, indêpendente de transcriç;o; e sêrá aeà1i2salo na fsí.lla
parIe1adá,

cLÁusuLA TERCE.TRn - Do vÁLoR E pREços,
0 valor total deste contrato, â base do prêço proposto, é dê Â$ 189,155,A6 (CENTO E OIIENÍA É i&VE HIL
E CETITO É CINOUENTA E CINCO REÂÍs).
Representado por: A9 x R$ 71.017,22.

criorco DrscRr'uMçÃo eJÁxrIDÂDE P.rrirrÁnro p. mral
?NEU 11-5-25 El,/Ll - Nornâtlzado ÁaNÍ

corí selo de ãprôvação do INllETRo

PNEU ta.4/15-30 - Nordàtizado ABI'IT e

selo de ãprovação do IN||ÊTRO

lg 4.914>@ 49-344,N

üalhotra

I'XIDADE

Unidâde

Unidade

Unidade

Unidâde

unidadê

unldace

Unldôde

16

PNÉU 12.5lAA-18 - r'Jfnatizàdo Á8i,r ê
ó sê1o d€ aprovãção do lirlETRO

PNLU 775/65R1A - l'{oroàtlzado ABNT e

7 selo d€ sprovação do INHE-IRO

PNEU L95/65R75 - No.mãtizado Â8,{Í e

I selo de aprovação .lo TNHETRo

PIIEU 2L5115R16 - Àronnôtizàdo ABNT ê

1g sê1o de âprovâção do I íETRO

PNEU al5175ft1'1,\ - I'lornatizzdo ÀBí\ÍI ê

11 selo de aprovação do IÍ{|,,EÍRo

PNEU awl\2a - NoÍ$Âtizêdo ÂBr{T e

71 selo de aprovaçào óo ÍwEÍRo

lrtíty

llestlêk

ccntelha

29

2g

3.619,6e 36,úA,0e

1.738,AS \7.)p,êO

162,@ 12,6a€,6€

145,ú 1€ - l5O, OO

8rl,0q 12.495,OO

as2rgg 16.i{e,€s

1.734,0S :4.68S,Ae

Iotrl: 189.155,â6

cLÁusuLA quÀ.RTt - m ÀEÁltsTAranÍoi
os prcços contratados são fixos e irreajustávels pelo pêríodo de um ãno, êxcêto pârâ os (asos pt êvistos
no Àrt. 65, §§ 5e ê 6e, dâ Lêi 8,666/93.
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o(orrendo s desequillbrlo ê.onóúi.o-flnantelro do cohtrtto, poderá 5ap r§gtrbalBcldã , relâ§àô qúa â3
pãrtês pectuãraa inlclalmente, nos ter 05 do Ált. 65, Io(tso rI, nJln.a ó, da Ls, f.lÃ6/91, Éila tQ
coEp.ovaçã! dôcu!êntãl e l.êqueriBgnto êxpressô do contratado, ál
Dentro do prâuo de vl8êncla do contrato e modlante eollcitação do ContÊatadô, as píeços poaí,rU *e*r
reajuste apó5 o iíterr€Bno de um ano, na Eesma proporção da yarta(ào verr.flcâda no IPCA-Í068 a*mt7ãdra,
iniaiadas e (oncllidas âpds ô ocol'réncia dn ánuãl{dadê,
,{os reàJrrrtes subsequentes ao prl.Íêlro, o ihterragÍ!ô nríni,Bo de um ano será <ontado a parti.," y'os at€ltôJ
finànrêlros do ú1ti o reaju5te.
llo (âso dê atrãso ou não divulgaçào do índícê d€ reaJustaEênto, o Cantrntánte pãgalá ao Contrât3ds ,
inportánciô calculada pela ú1tima varlação conheclda, llquidando à dIíerêíçô corr€spondente tão logo
gêJa dlvulgádo ô Índice definitivo. Fica o Contratrdo obplgado ã ãprelent* flêúrlã de cálculo
referente ao reajustãflento de preços do valor re anesaente, sE,npre que e5tê ocorrer,
Hâs ôferiçôes {lÍ41s, o indice atuãlizado para rEajúste setá, obrigatorlaaeBt!, o dEÍlnltlvo,
ca§o o Índice estabeLecldo pãrã reaJ!§tan€nto veDhã a ser êxtlnto ou dê quâlqu€r fofll? não possd 

'í;a135er útilizado, 5erá ádotado, en subrti.tuição, o que vier 3 ser det€rrrlDado peTa TeglsTaçâo ,ntáD e
vigor-
Nâ ausêícia de prevlsão legal quanto ao Índke substltuto, as partês elegerâo novo |nd|ce aÍtaíal para
o .eajustãfiento do preço do vôlor remanescente, por nelo de ter,Io adltlvo.
o reajuste pode.á sêr realizâdo por apostllanento.

CLÁUSULÀ QUI'TTÀ - DÀ DoTÂçio:
As despesas coFrê.ão por (onta da s€guinte dotação, constartê do otçaríentg ylgefi1e..
Rêcursos do MunicÍpio de Duas Estradãs:
64. 00 - 12 " 361. 2003 -2027 - 1z)OObg.O',J- - !. 3.90 -10,O71
u.ga - 12.36r.2503.2Aa6 - 1770990.O1 - 3,r.99.39,01;
a'7 -go - rq.1g7 "?997.2b10 - 2laso@,bL - 3.3,90.39.97j
88.90 - 19,451.2001,2036 - AolWOg -O1 - 3.3.90.)0.O7:
oa.so - 75.452.2007 -2937 ,06100@.01 - 3,3.90.30.01;
09.60 - 26.742.25b7-2039 - OOaOOAA.OI, - a-3. .30-à7;
aa. go - e8. 244, 20a4. 204a - ooaêoffi -o7 - 3. 3. 90. 30 -oa;
70.96 - Aa -244 -20a4.2047 - AOaAbgg.OT - 3.3.9O. 1e.OLi
a2.eo - 20 - 606 - 20a1. 2a49 - O0760à0.O1 - 3. 3.90. 3S.0X;
Lz"OA - 1A.606.LOOLZAíA - A01A60A,O1 - 1,3,94.39.01;

CúUSULÁ SÊXTÀ - Do PAGÀTE$TO:
o pãgâmênto se.á efetuado na Têsouraria do Contratante, nêdiante pro.es5o regllful', da seguihtê úãíeiaa:
llensaliíente, para ocorcer no prazo dê trinta dias, <ontados do período de adi.lnplereíto dê cada garcê1a-

cLÁUsULÀ SÉTI$Á - D{5 PRÁzos:
o prazo ,náxirno paae ã execução do objeto orâ contratado, que ad,nite prorrogação nâ5 aondiçõês ê
hipóteses pre\ristãs no Ârt- 57, §1", dâ Lêl 8,666/93, está ãbaixo indlcado e será tonside.âdo da
â<sinztura do Cor,trâto :

Entrega: 5 (cinco) diãs-
A vigência do presentê contrato rerá dêtêrninâda: até o finã1 do exêrcício flnãncêiro de 2921,
considêrado da datã de sua assinãtuFâ.

CúUSULA OIÍÁVÁ - DÁS OERIGÃçôES DO CONÍRAÍÁ TE:

ã - Efetoar o pâgadento aelatlvo âo torneci.mento efetivâBênte rêàlizãdo, de àcordo (oir as Fespectlràs
cláusulas do prêsêntê contràto;
b - proporcionâr âo Contratado todos os meios necêssários para o fiêl forneciúênto contràtadoi
( - Notificar o Contratado sobre quàfquer irregularidade encontràda quâÍÍto à quãlidade de
fornecido, erercendo ã nais a$pla e co$plêta flscalizãçãD, ô quê não êxil'ê o cont.âtàdô
rêsponsabilidêdês cortrãtuâis e legãls;
d - Designar aeprêsentantes corí atribuiçõê5 de cestor e Fiscal deste contrato, nos têroos dê nor-'a
vigente, espê.1almente pare acofipanhar ê fiscallzar â suê êxecução, iêspê(tivá[enter pe.âitida â
contrataÇão dê ter.eiros para ássistên.Ia ê subsÍdio de inforoaçôes perttnentês a êssas àt.lbulções.

clÁrsul.Â maJÂ ' DÂs oBnrGÀçôEs Do corÍnÂÍÂDo: "IÊ
a - Executar devidarrerte o íotnecinento descaito nâ Cláusula coarÊspondêntê do prei€ote corrtràlBn
dêntro do5 Eelhores paráíretros de quãIidade estabrlecidos para o raÍôo de atlyj.dade relacionâda áq
objeto contrâtual, com observáncia aos prazo' egtlpulàdos;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obri8açõês concernentes à legislação fiscal, cLvll,
tributárla e trabalhl.sta, beft coÍÍo por todãs a5 desPesas e coopromisso, àssumidos, ô qual.quer tltulo,
perantê seus Íornecedores ou tercêlaos êo razão da êxêcução do objeto aontratado;
i - ltante" prêposto câpâcitàdo e 1dônêo, âcêito pêlo contratantê, quàndo da exêcuião do (ontrato, qú! o
rêpresente integrrkdentê em todos os seus atos;
d - pemitir e facllitar a f1§.a1izagão do Contrataraê devendo prettar os ilforÍes ê rscLarecl êntos
so7i. it ado s;
e - sêrá responsável pelos daoos causados diretão€nte ao Contratante ou a tercelros, decortertes de sur
culpa ou dolo na e)Gcução do contrato, não excluindo ou reduzlndo essô .esponsabllldâde a flscalluôcão
oi, o aconpanhamerto pelo óF8ão Lntêressadoi
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f - ão ceder, trnnsferir ou sub-contratar, no todo ou en parte, o objeto deste ,nstrosrto, g€f, o
conhê(iilento e a dêvidã aúorização êxpressa do Contratante;
g - ltanter, durante a v18éncia do contrato, ellr cqrpatlbllidade coi a5 obrl8açôes assuoldas, todat a5

iondiçôes de habilitação e qualificação êxigidas no resp€ctivo procêsso llEitatório, apresentando'ao
Contratante os docunentos necessários, se[pre que sollcltãdo;

cLÁusuLA DÉcrnÀ - ta aLÍERAçÂo E REscrsio:
Este coÍÍtràto poderá ser alteràdo com a devida justlflcatlva, uni]ãteralíêrÉe pelà CortratãÍÍte ou por
ácordo entre as partes, nos casos previstos no Ârtigo 65 ê será rescindido, de plero direito, (oÍlforlre
o dlsposto nos Ârtlgos 77,78 e 79 da Lei 8.666/93.
0 Contràtâdo flca obrigado a aceitar nas nesnas condições contratuais, os a(réscing5 ou supressões quê
se fizeren nas cohpras, até o rêspectivo linite flxado no Ârt, 55, §1" dâ Lei n" 8,666/93. t{enhdn
êcrésciíto oll supressão poderá ex(eder o llfilte êstabelecido, saldo as supressôes rêsultântes de açordo
celebrãdo entre os contratentes.

C!iI,}9ULÀ DÉCIiIÂ PRIJ.IEIRÂ - Do nEcEBt}tEITToI
Executado o presente contrato e observadas as condlçõês de àdiíplêhento das obrigações pactuadas os
procealimento ê prazos pãrà r€ceber o sêü objeto peLo Contratantê obedecerão, conforrle o côso, as
disposiçôês .los Àrts. 73 a 76, da Lei n" 8.666/9:.

cúusulÂ DÉCTHÂ SÉGUIOÂ - DÂs PET,ÂuDÀDES:
Â .êcusa injusta e,, deixar de currprir a5 obrigaçõe9 assurldas e pr€cettos lêgals, sojeiiãl.á o
Contratado, gârantida a prévia defesa, às seguintes penalidades p.evistas nos Arts.86 e 87 dô Lei
8.666/93: a - advê.téncia; b - dulta de ílora de O,sX (zêro vÍrglla cinco por cento) aplicada sobre o
vâ1or dô contràto por diô de âtraso na entregâ, no início ou nâ execução do objeto ora contratado; ( -
hulta de 1ê1 (dez por cênto) sôbre o yâlor contrataÍlo pel.a lnêxêcução total ou pãrcial do (ontratoi d -
suspeÍisão teíporária de pàrtícipar êfi licitação e úpedirlento de contratar con a ÀdDinistração, por
prazo de atê 02 (dois) anos.; e - dêclõração dê inr.donêidàde para licltar ou <ontratai coí a
ÂdÍiinistnação Públicâ ê[quanto perduraren os Írotlvos deteaoinantês da puniç5o ou atÉ qúe seja g"ofrovida
sua reabilitação perarte à própria autorldade que âp-ticot à penàlidãdê; f - sirultanea[êrrte, qúalquer
das penalidades cabÍveis Íundànênttsdas na Lei 8,666193.

cLÀusulÂ DÉCIIÂ TERCEIM - DÀ coípENsÂçÀo FI!,tÀ!,tcEInÂ:
No5 .àsos dê eventuais êtrasos de pagaoento nôs tênros deste instru[ento, e dêsde que o Contratado íão
tenhâ aoncomido de al8ú,t,à fonDa para o atràso, será êdBitidâ a co[rpensaçâo financeira, devidã d€sdê a
dàta lirnite fixada pârâ o pagâíento até a datà cor.aêspondeíte ào êfetlvo pâgãmento da pãrcêla. Os
ênaargos moratórios dêvidos êrn rãzão do âtraso no pa8âneito serão cal<ulâdos cofi utilização dã sêgolnte
fórmulà:EH=NxVPxI,ondê:EH:encârgosnoratórios;l{=númêt"odediasêntreadataprevistapara
opagamentoeadoeÍetivopagêmento;VP=valordapar(eLàaserpagajeÍ=índi(edecofipênsãção
finànceira, açsi$ apurado: | = (TXI7AO) 1165, sendo TX = percêntuêl do IPCÂ-I8GE acuhulado nos últÍÉs
doze reges ou, na sua fâIta, um novo Índice adotado pelo Governo Fêdeaal que o substitua, tla hipótese
do re{êrído índice estabele(ido para a coopensaçào {inãíceira venha à se. extinto ou de quêlquer foraa
nâo possa mais 5er utilizado, será adotado, s! sub5tituição, o que vLea a sêr deterúinãdo pela
lêgis1ação então êm vigor.

clÁusuLÂ DÉcrr'tÂ Q{JÂ8TÂ - Do FoRo:
Para diriidr a5 questões decofeíÉes destê contrãto, a5 partes elêge o Foro da Cgnarca de Guarabiia.

E, por êstârêm de pleno acordo, foi Layrado o presente contrato etlt 02(duôs) vl,as, o qual vai âsglnado
pefas paates e por duas testeüunhas.

ÍE5TEÉíIJÍ{'IÁS

Duas Estrãdas - PB, 23 de tlarço de ZgZ1.

P€LO COTT§ÂÍTI{TE

Prêfeita Constitucloaal
o90 -407 .so4-49

vErcl,los rurot ÍoIEs LIDI.
CltP ) | 20. r3S, 256 I g@t - 67
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