
EST{'O OA PI TÍEA
PREfEIT(NA ;.'{ICIPÀL DE I'I'l45 EsTRADAS

C tS§Ãô PERiA|{EÍ{TE DE LIcrTÂçÃo

C(IaTRAIO Íle : 0OO41I2€21-CPL

ÍERIIO O€ COITÍRAÍO QUE ENIRE 5I CELEERÁII A PREFETTUNÂ 
'UÍIICIPÁL 

DE ÍI'AS EsÍRADÂs E

arTocaR collERcro oE YEIcuLos ErRELr, PARA FoiNEcIMÊr{TO COt{FoRitE DTSCRImI ADO NESTE
IiISTRUI.IEI{TO }lA FORitA ABAIXO:

PeIo piesente instrunento particrrl,ar de coflt.ato, de ur lado PRÊFEfnnA llI(IP L DE IXIAS ESTR IDAS - Ruô
do CorÉrcio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI n O8.78?.O3.2lggO1-1O, ne5te ato representaóa pelã
Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileirã, Solteira, Funcionaria Publica, resldente e domicilj.ada
na Faz€ndâ 5ão Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne 69O.407.564-40, Carteira d€
Identidãde ne 3.57O.r72 SSP, doravânte sioples[ente CONTRAÍAi|TE, e do outro ].ado ÁlrT(fÂn C(IlEncIo DE
VEICT LOS EInELI - ÀVEÍ{IDA RIO GRAI\OE 0O sUL, 154 - CENTRO - CAMRANA - l,lT, CiPl n2 07.137.068/009r-66,
doravante sirplesiente C()iIIRATADA, decidiran as partes contratantes assinar o presentê contrato, o qual
sê regerá pelas cláusulas e condiçôes seguintes:

CLÁJS|,LA PRIJ'IEIRA . DOS FI.iDATEXTO6:
Este contrato decorre da licitação Bodelldãde Pregão EletrÕnlco oe oâ0€,61292l, processada nos tennos da
Lei Federal oe 70.s2o, de 17 de lulho de 2902 e subsldiariamente a Lei Federal no 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Coflplenêntar ne 123, de 14 de dezerbro de 2OO5j Decreto Federal n" t0.g24, d" 20 de Setenbro
de 2019; e tregislaçâo pertinente, conslderadas as alteraçôes posteriores das referidas noffias.

crÂt sulÂ sEGltDl - m oElETo;
O presentê contrato ter por objeto: Àquisição(ões) de veículo(s) Novo (vêr.culo a noto. dê propulsão
antes de seu reglstro e licenciaoento) do tlpo: al,lBULÂNcIA Do ÍÍpo a - DE sItlPLES eEHoçÃO, roníorm€
discrininação pertlnente no instrumento conyocàtórlo, destinado ao Fundo ltunlcipal de Sôúdê, cNPl:
7L,874.32? t A@7-76 deste ,lunicípio, êm coBfornidâde a Proposta de Aqulsição dê Equipânênto/!'tãterial
Pêrmanente no da Proposta: lLB14.527OaglL2@-OS .

O forn€cln€nto deverá ser êxêcutado rigorosanente dê a€or{o coír às condições êxprêssas neste f:nstrunento,
pro?osla apresentada, esp€cificaÇôes técnicas correspondentes, procêsso de licrtãção Dodalidade Pregão
Eletrônico n g0g06/2021 e instruçóes do Contretante, documentos es5e5 qüe fican fazendo partes
integraítes do presentê contrato, lndePendeÍÍte d€ transcrição. u,1.

CUiUSULA ÍERCEIRA - lx) VÂLü E PREçO§:
o vã1or total deste contrato, a base do Preço proPosto, é de Rt ?47.O0O,0O (ürZEt'ür06 E qlmÉ TÂ E SETE

llIL iÊfiS).
Representado por: 1 x e$ 247.OW,OO.

qt|rtÍÍ. P.TI.IÍáÂII, P. TOTÀL

7 217.O@,gO 2& -m,@Uhi dàde
cóo. Drsdrn lçÂo
1 velculo ttpo pick-up cablne si6ples, cl ttaçáo 1x1'

zero kü, Àir-rBa8 p/ os ocupa.tes dá cabine, freio
c/ (A.8,S.) nas qu.tro .odas, Dod€Io do aílo da
contaatação ou do ano posterior, adaptado p/
arbutância dê s?+LEs REüoCÂo, i.Ptenerrtàdo cl baú
de alu inio adaPtado c/ Portãs tràseiras. c/
<àpacidàde ín de carBâ 1.e€a kg áotor; PotêncÍa
nÍô 1oo cv; c/ todos os equipaieítos de sériê não

especirlcados e eriSÍdos Pelo cONÍRlr{; stiorke! pl
captação do ã. de êôtissão do !.otor e difê.encial;
Capacldade volEétriaa não lnfêrlor à 5,5 itrtrcs
cÚbi.os no total- sist. Êlétrico: ot'iginal do
veÍculo, c/ riontagen de batêrj.a adiclonaL nÍn 1004.
Independente da pôtência necessária do altêrnàdoa,
não serão aàtitidoS alternadorês metiores que 120 Â.
Ínversor de corFente (ontÍn!ê (12v) p/ alternàda
(116\r) c/ capâcidâde nin de 1.06ol de potên<ia .á,(
contÍnua, t/ oÍlda senoldaf purà. Painel e1étrico
inteiso oÍn de unâ ré8ua j.nteS,rada c/ no úin @
to6edà3, sêndo 02 t.ipoleres (2p+Í) de 116 Vcâ e A2

p/ 12 v (9otência [áx de 120 l/), int€rnuptores c/
teclas do tlpo illrinadas; flunlnação neturàl e

artificial, Sinàl.izador FroctaL Secundário: ba.râ
lirreàr f.lntal o vêiaulo seíri edutldo no derleton
Ítoníat, 02 sinalizadores a LED5 eIt cada lado da

carerageú ÍrorÍtal da ô,nbulância na cor veratelha c/

CHEVROLET

s1ô LS 4X4
c/ sÍxPLEs
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tensão de trabalho de 12 vcc e consutb rloiinel úár
de 1,8Â poí sinàli2ador.o2 Síhãl,i,zadoaês ha pêate
taaseira na cor verÉIha, </ frequência ln de 90
,lashes pOr 6inuto, opêrândo rê o c,/ a3 pontta
trasê1.n.§ âbertãs e perritindo a visuallzação da
tinal,izaçãq de e.e.gência Ro trânilto, quando
aciooado, c/ lente lnjetadâ de poliradronato,
Í.êsigtente e inpactos ê descol.or^lzação cl
tpãteagrto [J\,. Eornece laÚdo que corpnovc o
.teíÉicoto às norDas 5ÀE 1575 e lúf 1595 (So<lety
of Autorptlve Engl.neers), no quê se refere aos
engalgs €ontra vibraçãa, uridade, poeÍra, corrosão,
deÍoríEção e traselros, si.ãlização acústl.ca c/
aipllfÍcador dê potêncj.a ltín de 10â l,J Rf.§ Él1l,g
vcc, oin de 03 tons distütgs, sisteDã de rEgafone
Í/ ajuste de gônho e paêssão sonora a 61 E€tí'o no
ln 1gO dE 011,A Vcc; Fornece làudo gue comprove o

etêMiiênto à Íromra sa€ 11a49 (so.iety of
Autdlotive Englneêrs), no quê se refeí.e ã
rêqulsitgs e dir.êtrlzês nos sisteràs de sir.eres
eletràlicas c/ un único autofaLantê; Sist. flxo de
(Xitênlo. Ventil.ação do veiculo prnpo.cionada por
Jánelas e ar (ondici.onãdo- CoopartitEÍtto do
roto.istâ c/ o si5t, orltÍnal do íabrlcânte do
chassl oü hornologado pelê Íábrica pl àr
cdrdiaionadg, veotilação, aquecêaloa e
des€.beçâdor. P/ o co?ârtiílento do pâcaente
o.iginal do fab.lcante do <hassi gu horologado pela
fáb.ica lfr slst. 0e Ar Condi.ioõado € ventllação
corlíoiiÉ o it€ 5,12 da ilBR 1r1.561.Capàcidade
témrÍca do sist. de Ar Condlclooado do
Coopârtlíênto trasêiro c/ no ltrin 3ô,000 BÍtls.
Cadelrâ do médlco.etrátil ào lado da cabeceiea dâ
fiâ€a, o salâo de êtÉndiiênto, pôrôlelaoante à
na(a, uE bânco lateral. êscaEoteávêl, tipo baú- ita(a
rÊtrátll ou bi-articú1ada, coife.ciooada ãr
duralu[inio; c/ no rÍn 1.600 mr de coopri.rento, c/
sist. de elevação do trcnco do peclente e pelo
,EÍros 45 tiaus e (olchonete, Apresentar Artorização
de Fun<ionaDeôto dê AÍpr€sa (AFE) do Fàb,.icârÍtê,
ber aoiro, RêgistÍ.o ou Cadastra,lento dos Piodutos na
ArIÂSÂ; Ga.aÍítia de 24 aeses. En5aio atendeodo à
«re.a Á8XÍ il8f, !1561/2S& e ÁllD Staíüârd €O4, felto
por lãbo.atório crcdênc1ado. Dêsl8n lnterno:
Diienslona o esÍraço intê.no da anbülân.ia, visando
poslclonar, d€ forúa acessíve1 e prátlca, a íaaa,
bàncos, êquipaEntos ê àparelftos a gereír utilizãdos
no at€$di ênto à9 vitj,iaí. Pega-$ão oll bâlâústre
v€rtlcal, Junto a porta traseira dir'eita, p/
àuxiliãr no e[berque, a/ àcêbàftênto na cor àmarêla.
Arrtárlo lado esquerdo da viatura tipo bancada pl
a<qiodação dê êquipaÍneÍtos, pl apoio de
eguiparÊnto5 e Bedica@ntós; Fornêciaeíto de vlnil
âdeslvo p/ Sraflsro do veícs1g, conoosto por (cruz
da vidâ e sts) e pâIâvrô (ahbul.ânria) no côpô,
lãt€rals e yldrcs traselros.

r

ir,

Í(n L 247.4M,ú

cL/ilrSt tÂ QuÂrÍA - Do REÂrrsTÂrElÍÍo cÍl sE rrm EsrRrTo:
Os preços contratados são fixot e ireajustáYeis pelo pêiíodo de un ano.
Dentro do prazg de vigênci.a do contaato e DediaÍÍte solicitação do Cortratado, os pneços Poderão sofrer
rêajuste após o interregno de uí ano, na nesia proporção da variação verificada no IPCA-IBGE: acunulado,
inlciâdas ê concluÍdas após a ocorência da anuãlidàdê.
os reajustes subsequentes ao priHelFo, o interregno fiÍnino de um ano será contado a partir dos efeitos

financelros do úttitto reajuste,
flo câso de atraso ou não dlvulgaçáo do índice de reajustanento, o Contrâtante pagará ao Csntratàdo a

importância calculada pela últil'a yariação conhectda, líquidando a dlfêrênça correspondente tão logo
seja divulgado o Índice definitivo. Fica o Contratãdo obrigado a aprêsêntar oEoória de cál€ulô refe.ente
ao aêajustarerto de preços do vaior rêDanesceDte, seírpre gue este ocomer.
t{as aferlções fínais, o índice atuaLizado pere neajuste será, obrigato.iânEnte, o definitivo.
Caso o indice estabelecido pana reajust Énto venha â ser extinto ou dê qualquer forflE nãd'possa mais
sêi útilizado, sêrá adotado, êÍ, substituição, o que vier â ter dêteminado pela legislação eatão eir

vigor.
ita ausência dê previsão lêgal quanto ao Índlce substltuto, as partes êlegêrão novo indice oficial para

o reajustanÊnto do preço do vàlor relanescente, Por oeio de terío aditivo.
o reajuste podeiá ser realizado por apostilirnento.
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CLAUST,LÂ QuIf,ÍÂ - DA mTÂçÂo:
A: despesas correrão por conta da segulnte dotação, constante do orçanento vi.gente:
Pnoposta: 718]4.5279,,S I 12OA-O§
Aporte da PREFEIÍURÀ no valor de Rg 7e-@,@r
o'1,os - 19.30L,2662, 1018 - 27tbà00. g7 - 4.4. 90. 52. 01;
a7 -oo - 1s-361-2og2.aoaa - 2x5oBg€.íà'1 - 4.4.9O,52.O1i
07.00 - 11o.301,2*2.167A - 226oÍàO0.O1 - 4.4.96.52.O1..

CLÁUSULA SEXÍA . m PAGA,.ÊrTo:
0 paSanento s€ná êfetuado nediante processo regular e en observánciã à5 norEas e procedinêntos adotados
pelo Contratante, dâ sêguinte nanelrâ: Pene ocoffêr no prazo de trinta dias, contâdos do penÍodo dê
adimplefleíto.

ctÁrsrrl/r sárll - ux; pR^:zos:

0 grazo náxino de eÍÊrega do objeto ora contratado, que ad[ite p.orogação nãs condiçõês ê htpóteses
prêvlstas no Art. 57, §1", da Lei a.666/93, está abaixo i.ndlcado e serão considerados da eíissão da OrdeÍú
de Coopra:
a - Êntre8a: 90 (noventa) dias;
A vl8ência do presente contrato sêrá detemínada: 5 (cinco) ceses, considerado da data d€ sua assinàtura.

cliusul orraya - oâs o3rr6açõEs Do c{txTttTA[rE:
a - Efetuar o pagaoento relâtivo ão fornecinênto efetivarente realizado, de acordo cor ês respectj.vas
cláusulas do prêsente coíÊrato;
b - Proporcionar ao Contratado todgs os neios necessários para o fiel fornecifiento contratado;
c - Notificar o contratado sobre qualquer irrêgulârldade encontrâdâ quanto à quâlidade de produto
fornecido, exercendo a nais amplã ê conpleta fiscalizacão, o que não êxlne o Contratado de suâs
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designâr repr.êsentàntes cffi atribuições de Gestor e FL5ca1 deste €ontrato, nos têrmos da nomã
vigente, especiâlneíte para âcoírpanhar ê flscallzar a 5ua êxecução, rêspectlvânênte, p_rerflitida â
contPatação de têrcêlros pãra assistência e subsidio de inforrnações pertinent€s a essas atribuiçõ€sj

ct Áusuta M)ta - DÂs oBRrcaçôrs Do cd{TRATÂm:
a - Executar devidanênte o fornêcinento descrlto na cláusula corespondente do pcesente corÊiato, dentro
dos nelhores paránetros de qüalidade estabelecidos paFa o .ano de atlvidãde relaclonadâ ao objeto
contratuâl, cofl obsêrvâraia âos prazos estipulados;
b - Responsâbilizar-se por todos os ônus e obrlgeçõ€s concernentes à legislação fiscal, civit, tributária
e trabâlhista, b€lr cooo por todas as despesas e (onprooissos assuÍidos, a qualquer tÍtulo, perante seus
fornecedores ou tercêiros en razão da exêcução do objeto contrôtado;
c - l{anter preposto câpacitâdo e idôneo, aceito pêlo Contratante, quândo da execução do <dritrato, que o
repr€sente lntegral[ente ertr todos os seus atos;
d - Peí'[itir e facilitar a fiscalizaçâo do Contratante devendo presta. os informes e esc.larecinentos
sollcitados;
e - Será responsável pêlos dãnos càusados dlretârênte ao Contratante ou a terceiros, decorrêntes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essô responsabitridade ô,+iscalização
ou o a<oúpanhanento pêlo órgâo intêressadoj
f - ão cedêr, transí€r1r ou sub-contratâr, no todo ou e parter o objeto dêste lnstruneoto, sen o
coíhecinento e a devida autorizãção expressa do Contratantei
g - ltanter, durânte a vigência do contrato, em conpatibilidade €on as obrigaçôês essumidas, todas as
condlçôês dê hãbtlttâçâo ê qualificação êxigtdas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os docu[entos nêce5sárLog, sempre que solicitadoj

olrrsul oÉc 
^ 

- oÀ rl.ÍÉnÂCÃo E REricrslo:
Este contrato poderá ser alterado co!! a devida JustiflcatÍva, unilateralmefltê pelã Contratãnte ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 55 e será resciÍldido, de pleno dir+ito, conforne
o disposto nos ArtiBos 77,7a e 79 da Lei A.666/93.
O Contratado fi(a obriBado â aceitar nas rEsmas condiçõ€s contnatuais, os acrésciíros ou suÉrêssões que

se Íizere[ nas corpras, até o respectlvo lioite fixãdo no Art. 65, §1" da Lei no 8,666/9f. enhuttt

ecrésci[o ou supressão pôdêrá excêder o linlte êstabelecído, saldo a5 supressôes resultantes de acordo
celêbrado entre os €ontrâtantês,

CLTIÉULA DÉCDII PRITCIiA - DO RECEB EÍIO:
Exêcutêdo o pr€sente contrato e obsêrvadas as condiçõÊs de adlnple.!ênto das obrigaçôes pactuadês os
procedi[tento e prazos para receber o 5eu objeto pelo contratante obedecerão, confornE o caso, as

disposiçôes dos Arts. 73 a ,6, da Lei n" E.666/93.

CLÁT'SULA DÉCIfiA SÉAJIDÀ . OÀS PE}üLIDÀDÊS:
A rêcusa injusta efi deixar de cumpnlr ãs obrigaçõês ássunidas e preceitos legais, sujeltará o Contratâdo,
garantida a prévla defêsa, às seguifltes penalidãdes previstas nos arts, 86 e 87 da Lei 8.666y'93: a -
advertência; b - ulta de mora de OrSl (zerc vírgulâ cln€o por cento) aplicad3 sobre o valor do (ontrato
por dia de atraso na entrega, no início ou na êxecução do objeto ora contratadoj c - íulta de la? (dez

AIJTCJCAR

COMERCIO DE dieitâlpor rrt ToCÁR

vÊrculos E(ff[ff3*5h:H'
E|RELiO7]170680 Dâ.lo§202t.07.30

rlil405+abo'



Por cênto) sobre o valor contratado pela inêxecução totãI ou parcial do contrato; d - sinultaneanênte,
quôIquer das penalldãdes cabiveis fundErpntadas na Lei 8,666,/93 e nâ Lel LO.52O|O2.
s€ o valor da multâ ou indenização devida não for recolhido no p.azo dê 15 dÍas após á cofiunlcaçâo ao
(ontratado, se.á autorüãticâi1êntê descontâdo da prlmetrã pãrcela do paEàmento a que o CorÍtratado vier a
Íazer jus, acrercido d€ juros noratórios de fÍ (un por cento) ao iês, o!, quândo for o câso, cobrado
J udic i â1ltleÍÍtê .

cLÂlJsuLÀ DÉcl,|a ÍERcErnÀ - DA colpElasrçIo F[ülacErrr:
Nos casos de eventuãis atrãsos de pãgaiento nos têmos deste instrunênto, e dêsdê que o Contratado não
tenha concorrldo de alguma fonna para o atraso, sêrá adnitide a cornpeEsâqão financeirô, devi,da desde ê
data liü1tê fj.xadã pârâ o pagamento até a dâta correspondente ao efetlvo pagãlrento da parcêla. Os encar'gos
,,oratórios devidos eo raz:ao do atraso no pagaDento serão cakulados com utillzação da sêguinte fónnuIa:
Elt=tlxVPxI,ondê:Êll=encargostrorâtórios;Í{=númrodediasentreadataprevlstaparâopagamento
€ a do efetivo pagarento; VP = valor dã pârcela a ser paga; e I = índice de copensação financeira, a5sin
ôpurado: 1 = (T\/r*r/]65, sendo Íx = percentual do IPCÂ-IBGE acuffrlâdo nos últtEos dozê Deses ou, na
sua f31ta, uD norro índice adotado pelo Governo Fêderâl que o substitua. Na hipótese do Fefe.ldo indice
estabelecido para â co[pênsação fina[ceira venha a seF extinto ou de qüalquer forma não possa mais ser
utilizado, 5erá adotado, ênr substituÍção, o que vier a ser deterninado pela l€8islãção então en vigor.

cuíusuLA DÉcrx QuarÂ - m Foio:
Para diritir as quêstô€s dêcorrentes deste corÊrato, as part€s elegen o Foro dà Cotlarca de fuarabi.ra,

E, por estarer de p1êno acordo, foi lãvrado o presente coÍrtrato ell o2(duàs) vias, o qual vai assinado
pela5 partes e por duas testemunhas.

Dira5 Estradâs - PB, 30 dê lüLho de 2421.

PELO C(,'TRÂTATTE

Prefeita constltucional
@o,107.w4-4e

PELO CO{TRATÂDO
at roca* cDrE-mo ti#.ffi"
D€ttl(trtos
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