
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURÁ üUNICIPÀL DE DUAS ESTRADA§

COÍi1ISSÃO PERMA}.IENTE DE LICITAçÃO

CoNTRATo Net àOO27 /2O27-CPL

TERI4O DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAII A PREFEITURA IVIUNICIPAL DE DUAs ESTRADAS E

CARNEIRO DO NASCIF1ENTO COIIIERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOIíOTORÊS LTDA., PÁRA

EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORI'IE DISCRII4INADO NESTE INSTRUMENTO NA FORI4A ABAIXO:

Pelo presente inst.umento pêrticulan de cont.ato, de um lado PREFEITURA |íUNICÍpAL DE DUAS ESTRADAS - Rua

do Comércio, 23 - Centro - Duas Estiadas - PB, CNPI ne 08,787,0L2/0001-10, neste ato representada pela
Prefeita loycê Rêna11y Fêilx Nunes, Brasiieirâ, Soiteira, Funclonaria Pubiica, resioenie e domlciliada
na tazenda São Francisco, SN - Zona Runal - Duas Estradas PB, CPF ne 090.407.504 40, Carteira de
Identidade ne ).579.512 SSP, doravante siflplesmente CONTRAÍANÍE, e do out.o lado CARNEIRo D0 NASCII1ENTO

COI'IERCIO DE PÊÇAS PARA VEICULOS AUTOI,IOÍORES LTDA. CON]UNTO I'4ODADA NOVA 1I, SN CENTRO . ALAGOINIIÂ -
PB, CNpl ne 2A,335,256/A001-67, doravante simpfesmente CONTRATÀDA, decidiÍ'am as pa.tes contratantes
assinar o presente contratoJ o qual se regerá pelas c1áusulas e condiÇões se8uintes:

CLÁUsULA PRIi4ÉIRA - DOS FUNDAMÉNÍoS:
Este contrato decorne da licitaÇão modalidade Pregão PresenciaJ. ne 0Q003/2021, processada nos termos da
Lei Federal ne 1,0.520, de 17 de lulho de 2002 e subsÍdiarlamente a Lei tederal n" 8.666, de 21 de lunho
Ce 1993; Lei Co$plementar ns 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal no 1,0.A24, óe 20 de Setembro
de 2019; e legislêÇão pentinente, consideradas as alterêções posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OB]ETO:
0 presente contrato tem por objelo: Locação de veiculos destinado§ à diversas Secretal"las deste municipio
com rotas diversas conforme disc.iminado no instrumento convocêtó.io - edital.
VeícuIo tipo: Ttem 2 (lU. Eenz/L 1620 )AO1/2007, 14F9800/SE).

O serviço deverá sen exêcutado rigorosamente de acordo com as condições expnessas nêste lnst.umento,
proposta apresentada, especificaÇões técnicas correspondentes, processo de licitaÇão nodalidade Pregão
Prêsenciãf oe OOOO3 / 2027 e instruções do Contratãntê, documeotos esses que ficam fazendo partes
integtantes do presente contrêto, independente de transcrição; e será nealizâdo na forma pa.celacia.

CLÁUSUIA TERCEIRA - DO VALOR E PREçOS:
O valor total deste contnato, a base do preço proposto, é de R$ 93.600,OO (NOvENÍa E TRÉS ÍqIL E SEISCENTOS

REÂ1S) .

Representado por: .12 x R$ 7.800,00.

CóD]GO DISCRÍMIMçÃO
2 Lccação de â1 (veÍcu1l]) tipo: Câminhão Basciil-ãnte

(câçamba)12m3 o! equivalente ou superion l'ab.ícado em

aÇo com condões de solda contÍn!os pãrà evitaa vazalnentos
de Liquidos pnovenientes da cêrgaj cabine simples com 2
portasj tãnque de combustívêl de 100 lts ou s!penior;
aom aber-tura na lãteaal e taaseiaa, aaPacidâde rilÍrlima de
12 m3 (doze metros cúbicos) ou supêrion; de dois eixos
ou sLlDer:r'ot.; o acionamento ajâ tomada de folçê e do

sisiema hidráulico deve ser pneLrilático comêndêdo do
intenior da cabine. Ângu1o de bãscu1atrlento fiinimo de 45'.
Á cãçãmba deverá tei pnotetor dê cabine nâ parte inorrt.i,
Pàràlãmas com pànã barno de boaaàahà, pâna choque
traseiro, iluminôção conforme normâs do CONTRAN;

âno/modelo de fabricaÇão não inferior à 2006.Destinado à

Secnetaniã de DesenvolviÍiento llrbanc e Infnãêstr utura
pãaà o transporte de fÍxo urbâno (resjciuos e Cêtnitos)
em destino ao Aterrô Sãnitánio na cldãde de Guârabirâ
PB, o veÍcu10 percor.erá o percurso aonfoame cronograma
estâbelecido: de segundâ à sextâ-fêinâ. o lixo unbâno
será trànsDortado pêrá local apnopniâdo (Aterro
Sanrtário) dêterrninado pefa Secietâria comPeterlte.
Ficarão por contâ do Contratantê: despesas tom aondutorr
aonrbustivê1. Fiaâtão por aonta aio Contretantê: conduto! ,
cómbustÍve1, tao(ê de óleo e do flltroj Ficaaão pon conta
do aontaatante: pneus e demais manutenções: mêcânicãs,
e.!ô--i.às, r rdràu!1(a' ' de .Lê lre_nàgen. o ve1(-lo _ê-o

qare t€r seguro finfiado aonr erípresâ especiafizada e

competeite pâea ser âcionadf, e.!l casos de Possivêis
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sinistros (êxigênciâ apênàs para o vencêdor após firmàr
contrato) . Em casos de sinistros ou problemas que
iopossibilite o veícu1o de prestar os senviços, o
Contratãdo cleverá substitui-lo po. outro com
cârâatêrísticas equivalentes ou superiorês dentno de 24
horas para â continuêção dos trabâlhos. I\4ultâs ficãrão
sob rêsponsabilidade do Contrãtante. Em casos de
sinistros â contrâtente ârcêaá com o vã1or do âciônamênto
dà franquia. A crité.io da Administração o veÍculo pode.á
ser adêsivêdo côm o slogàn da Administrâção e será retido
êos flnâis dê senãne na garãgêír dâ instituição e só sená
utilizado em casos especÍficos de ungência à senviço da
Secretâria pertinente. A subcontratação é pennitida nà
suâ intêg.alidade visândo à mê1hon execução do objeto
conforme artigos 12, 7A VÍ dà Lei 8,666193.

Total: 93,6ao,0a

No valor acima indicado não estão lncluÍdos os €ustos com combustÍvel e motorista, que ficârão a cargo
do Contratante.

CLÁUSULA QUARTA . DO REA]USTAI'IENTO:
os preços contratados são fixos e irneajustáveis pê1o perÍodo dê um ano.
Dentno do prazo de vigêncla do contrato e mediêntê solicitação do contratado, os preços podenão sofrer
reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado,
iniciadas e concluÍdas após a ocorrência da anualidade-
Nos reajustes subsequentes ao prlmeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do úItimo reajuste.
No caso de atraso ou não dlvulgação do índice de reajustanento, o Contratante pagará ao Contratâdo a

impontância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença cornespondente tão logo
seja divulgado o índice dêfinitivo. Fica o Contratado obrigado â apresentâr memória de cáIcu10 referente
êo neajustamento de preços do valor remanescênte, sempne que este ocorrer.
Nas afenições finais, o indice atualizado para neajuste s€rá, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o Índice estabelecido para reajustamento venha a sen êxtinto ou de qualquer foroa nâo possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a sen determinado pela legislação então em

vigor.
Na ausência de previsão tegal quanto ao índice substituto, as pantes elegerâo novo índice oficial pana

o reêjustamento do preço do valor nemanescenteJ por meio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUII{TA - DA DOTAçÃO:
As despesas correrão pon conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recunsos do MunicÍplo de Duas Estradas:
oL. 0g - 04. 122.7ê07. 1002 - 00loo00. 01, - 3. 3. 96, 39. 01;
02. oo - 04. 122 - 2001. 2004 - a070000, 0L - 3. 3. 90. 39, 07 ;
04, oo - t2. 363,. 2003. 2016 - lLrOOOà. Or - 3 - 3.90. 39. OL ;
o7 . o@ - Lq - 30L. 2002.2030 - 2tlo000. ot - 3. 3. 90. 39.01;
08. o0 - 15. 45A. 200r. 2036 - OO70000. Ol - 3. 3. 90. 39. 07 ;
LL. OO - 08. 2M. 20LO. 2045 - OOAOqAO. 01 - 3. 3. 90. 39 . 0\.
obs.: não sê usê necursos de transferências voluntárias.

CLÁUSULA SEXTA . DO PAGAI'IENTO:

0 pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira:
Hensalmente, para ocorrer no prazo de trinta d1as, contados do período de adj.mplemento de cada pãrcela,

CLÁUsULA SÉÍII.1A . DOS PRAZOS:

O pnazo máximo parê a execução do objeto ora contratador que admite prornogacão nas condiçôês ê hipótêses
prêvistas no Ant. 57, §1", da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e senão considerados da emissão da

ordem de serviço:
A - InÍcio: Imediato;
B - ConcLusão: 12 (doze) meses.
A vlgência do presente contrato será determinada: 12 (doze) meses, considerado da data de sua assinatura.;
podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos perÍodos, mediante acordo entre as partes e observadas as
características do objeto contratado, conformê disposto no Art. 57, incisos II e IV, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OsRIGAçÔES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com ês respectivas
cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do servico contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irnegularidade encontnâda quanto à qualidade de serviço,
exêrcêndo a mais ampla e completa fiscalização, o que não eximê o Contratado de suas responsabilÍdades 

,
contratuais e legais; N i
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d - Infonmâr o Contratado da necessidade de mênutenção e/ou nepâro corretivo do veÍcuIo, observadas as
normes do rêspectivo fabricante constantes do manual de manutenção conrespondente, o qual não devená ser
utilizado caso haja irregularidade;
e Efêtuan a troca de óIeo lubrificante e do filtro correspondente de acordo coÍn as instruções do
fabrlcante do veícul.o;
f - Designar represêntantes com atnibuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma
vigêntê, especialmente para acompanhar e fiscalizar â sua execucão, rêspêctivamêntê, permitida a
contratação de terceiros parê assistência e subsidio de informaçõês pertinentes a essas atrlbuições;
g - Ressarcir o Contratedo dê todas as multas de trânsito ocorridas dunante a vigência do presente
contrato;
h Rês ponsablli zan - se pelos danos causados a terceiros e, se for o caso, pelo pagamento da f.anquia e
respectiva Seguradora na ocorrência de sinistros, quando comprovada a sua culpa, mediante laudo técnico
ou equivalente.

CLÁUSULA NOIIA - DAs OERIGAçõES DO CONTRATADO;

â - Executar devidamente o serviço descrito na Cláusu1a correspondente do presente contrato, dentro dos
melhores parâmetnos de qualidadê estãbelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratúal,
com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizâr-sê por todos os ônus e obrigecõês concennentes à legislação fiscal, civil, tributária
e tnabalhista, bem como por todas as despesas ê compromissos assumidos, a qualquer título, pêrante seus
fonnecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contrãtadoj
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitan a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados j
e - Será responsávêl pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceinos, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excLulndo ou reduzindo êssa rês pons a bilidad e a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessadoj
f - Não ceden, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instruÍrento, sêm o
conhecimento e a devida autorlzação expressa do Contratante.;
g - Manter, durantê â vigência do contrato, em tompatibilidade coÍn as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licltatório, apnesentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
h - Substituir imediatamente o veÍcu1o po!" outro equivalente, caso não tenha condições de ser utilizado
no senviçoj
i - Efêtuar os servj.ços de manutenção corretiva ê preventiva do veÍculo, mantendo-o equipado de acordo
cofi as exigências do Código Nacional de Trânsito.;
j - No caso de ser comprovada, mediante laudo técnj.co ou equivalente, a utilização irpegular do veícuIo,
seja pon imperícia, excesso de passageiros, condução em estradas impróprias, entre outros que caracterizam
o seu uso indevido, todos os custos decorrentês dessas oconrências verificâdas ficarão a cargo do
Contnatante, cujos serviços devenão sen executados em oficinas especializadas.;
k - A subcontratação prevista neste instrumento sêrá regida pelos artigos 72, 78, VI da LF 8.666/1991 e
LF t1.429 de 2077 -

CLÁUSULA DÉcIhA - DA ALTERAçÀo E REscIsÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pela Contratante ou por
acordo entre as pantes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conformê
o disposto nos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
o Contratado fica obrigado a aceitan nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou supressões que

se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no art. 65, §1o dâ Lei n" 8.666/93. Nênhum
acréscimo ou supressão poderá exceden o limite estabelecido, saldo as suprêssões resultantes de acordo
celebrãdo entre os contratantes,

CLÁUSULA DÉCIIA PRIMEIRA . DO RECEBIMENTO:
Exêcutado o presênte contrato e observâdês as condicões de adimplemento das obrigaçôes pactuadas os
procêdimento e prâzos para neceber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, as
disposições dos Ants. 73 a 76, óa Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIII1A SEGUNDA - OAS PENALIDÀDES:
A necusâ injusta em deixar 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 8.666,/93: a -
advertência.; b - multa de mora de O,5% (zeao vÍrgula cinco por cento) aplicada sobre o valon do contrato
pon dia de atraso na entrega, no início ou na exêcução do objeto ora contrêtado; c - multa de L0% (dez
por cento) sobne o valor contratado pela inexecucão total ou parclal do contrato; d - suspensão temponária
de participar em lici.tação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois)
anos; e declaração de inidoneidade para lj.citar ou contratan com a administração Públi.ca enquanto
penduranem os motlvos detenminantes da punição ou até que seja promovida sua reabilÍtação perante a

própnia autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquen das penalidades cabívêis
fundanêntadas nâ Lei 8.666,/93. /

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COI'iPENSAçÃO FINANCEIRA:



Nos casos de eventuals atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, ê dêsde que o Contnatado não
tênha concornido de alguma forma para o atrâso, será admitida a aompensaÇão financeira, devida desdê â

data limite fi.xada para o pagamento até a data correspondente ao eÍetivo pagamento da pancela, 0s encangos
moratórios devidos em tazào do âtraso no pagamento serão calculados com utilizeção da seguinte fórmu1a:
EM=NxVPxI,onde:EM=êncargosmorâtórios;N=númerodediasentnÊâdatâpnevistaparaopagamento
e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a sen paga,; e I = Índice de compensação financeira, assim
âpurâdo: -t = (ÍX/LOO) / 365, sêndo Tx = percentuâf do rPCÁ-IBGE acumulado nos úItimos doze meses ou, na
sua falta, um novo Índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do refenido Índice
êstabelecido para a compensação financeina venha a ser extinto ou de qualquen forma não possa mals ser
utilizado, sená adotêdo, ein substituição, o que vier a ser determinado pela legislaÇão então em vigor,

CLÁUSULA DÉCIitA QUARTA - Do FoRo:
Para dirimir as questôes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de 6uarabira.

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

Duâs Estradâs

PELO CONTRATANTE

]OYCE REI{ALLY FELIX NUNES

Prefelta Constltucional
o9Q.4A7 .504-40

PELO CONTRATADO

PB, 06 de Abril de 2021.

TESTEMUNHAS
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VEICULOS AUTOI,IOTORES LTDA.
CNPI : 20.135.256/OOO1-67

oql qq.l 334 0l


