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EsÍÂm DÂ PARÂÍBÂ
PRÊFEITUiÂ }II'IIICIPAL DE DU'TS ESTRADAS

coirssÃo PERna EiÍÍE DE LrcrraçÂo

PREGÃo ELÉTRÔÍIICO }I§ 0í,p:6I2O2I
pRocEsso À0ürNrsTRATrvo N" 211126PE0OO16

collÍ?ÂÍO Ncr @07412027- CPL

TEi''IO DÉ CON,'TRATO QUE E'{TRÊ SÍ CELSBRÁ,, A PNEFETfl,'RÂ ru ICIPAL DE DI'ÁS ESTRÂDÁS Ê

FAvoRrÍa colÉRcro E sERvrços LTDA., paRA FoRNECTHENTo coNFoRríE DrscRrltrNADo NESTE
IÍ{S TRUíÊN'TO },UI FOSIíA Á8AIXO:

PeIo presente instrurento panticular de €ontrato, de ur lado PREFEITURÀ Í'lt fCIPAL DE ÍXrAS ESTRIDÂs - Rua
do Co{trércio, 23 - Centro - Ouas Estradâs - PB, CNPI ne OA.7A7 .Oa2/OOo1-10, neste ato representada pela
Prefêlta Toyce Rena7.ly Felix Nunes, Brasiletra, Solteira, Funcionaria Publica, resldente e domicil.iada
na Fazenda São Francisco, SN - zona Rural - Ouas Estradas - PB, cPF ne 99O.4O7.5O4-49, CaÉeira de
Identidade oe 3.57O.572 sSP, doravante simplesmente CONTRATA'{TE, e do outro lado FÂI,ORITÀ cOrÉRCIo E

SERVrçOS LÍDÀ. - AVENTDÀ NADRA BIJFÀICAL, 411, QUADRÀ 145 LOTE 09 SÀLA 02 - LOÍ çÀlCÀLV1LLÉ - 60AÀ!{1À -

assinar o prêsente contrato, o qual se regerá pel.as cláusulas e condições seguintes:

cuúsulÂ pRtltErRÂ - Íxls FrfiÜ)arE Tos:
Este contrato decorre da licitação modalidade PreBão Eletrônico nc WOl6l2O2l t processada nos teritos da
Lei Federal ne !A.52O, de 17 de Julho de 2OA2 e subsidiariaoeote a Lei Federal no 8.6ff, de 2I de lunho
de 1993j Lei Complementar ne 123, de 14 de d€zembro de 2006; Decrêto Federal no aO.O24' de 29 de Setenbro
de 2619; e legislação pertinênte, consideradas as alterações posteriores das referidas nornas-

CL/iUSULA SEGI'I'A . Í,o OB]ETO:
o prêsente contrato tem por objeto: Aquisiçôes de 02 (dois) veÍcu1os a (zero) km, do tipo passeio,
confor[ê discrlni.naçóes no instrumento convocatório, destinados ao Fundo llunicipal de SãÚde, de âcordo
coo Convênio do Governo do Estado da ParaÍba.

O fornecimento devêrá ser executado ri.gorosamente de acordo cor as condições êxpressas nestê instrumento,
propostâ apresentada, especificaçõês técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão

Eletrônico ne 0g0]]6/2O21 e instruçõês do Contratãnte, documentos esses que flcam fãzendo partes
integrantes do presentê contrato, indepeídente de trãnscrição; e será realizado na formã parcelada.

cuúJsuLA TERCETRÂ - Do vaLon E PREço5:
o valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de Rí 149.560,00 (CEI{TO E qJAREI{ÍA E I{OVE ttIL
E QUrÍltHEirTOS E SESSENTÂ REAIS).

cóo, o§crúírxÂçÃo rlncA u{rD.
1 Veículo Zero ko (veículo â fioto. dê propulsão ) - REMULT KUID Unld'

caraaterísticês : ' ltotor: 1'0 cC ou supenlor; '
capa.ldade pâra 05 passageiros incluindo o notorlsta;
. Ano/nodelo: zd27l2o27 ou supêrlor; ' -ABs"-freios

cor siste â antltrâvamnto e -E80" - dlst.lbJição
efetiônica de Ítenagefr ou equivalente; ' Càrbio
anual, os íarchas a Írente e â1 a É ou superior;

04 portas làtePais ê 01 trasêlra; ' CoNtüustívêI Flex:
álcool e gasolinai ' Pintura sóIida nô cor bnâncâi '
Âr condicionado de fábrlca; oirêção hidráullca dê

fábrica ou superior; ' Íanque dê coBbustivel: 48 litros
ôu supêrior; ' Coltlpáítiri€nto de carBa: 260 lltros ou
superior; Vidros el.étrícos dianteiros .; Íravas
êlétrlcãs; ' co todos os êquiparêntos obrlSôtórios
êx18ldo5 pelo códlgo Nacionãl de Trânsito (COTTRÁ );
. êao 14 ou suPêaior; ciotos de setuiônça tiaseiros
(laterais e cêntrãl) retrátêis de f pontos; LIxPÂÍrR,
LAVÂDOR E OESETBAçÁDOR Ix) VTDRO TXAsEIRO; 'GàTANIiA
ofertada pelo Íab.lcante.

clÁrsuLÀ QlrÂRTA - m REÂll,sÍÀriEiíÍo Eli sErÍrDo ESTRrÍo:
os p.êços contratados são fixos e irreajustáveis Pelo período de um ano'
Oeniro do prazo de vigência do corúrato ê 6edíante solicitação do Contratado, os preços

QUÁiÍ?, P.Uia!Í^Rto P. mT^L
2 74.7EO,90 L49.56O,OO

reajusteapó5ointerregnodeunano,naDe§naproporçàodavariaçãovêrificada|tíjIPcl!j786E

149.560



tomando-se por baie o mês de apresentação dâ respectiva groposta, exclusivamente para
inicladas e concluídàs após ã ocorrêncla dã ãnualidadê.
I'los reajustês subsequentes ao primeiro, o interrêgno nínino de um e,ro será contado â
flnancei.os do último rêajuste.
No caso de àtraso ou não divulgação do Índice dê reajustamênto, o Contratantê paganá âo
importância calculada pel.a úl,tima variação conhecida, liquidando B diferença coFespondente tão logo
seja divulgado o índicê dê+initivo. Fica o Cont.âtãdo obrigado a apresentar menória de cá1culo re+erente
ao reajustômento de preços do valo. renanesleote, sefipre que este ocorrer.
Nâs afêrições finais, o Índicê atuallzado para reajuste será, obrigatorianente, o definitivo.
Caso o Índlce estabelecido para reajustamento venha a ser extihto ou de qualquer forma náô possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vi.er a ser detenÍinado pela legislação então en
vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo Índice ofi(ial parã
o reajustânênto do preço do valor remãnescente, por í|eio de termo aditj,vo.
O reajuste poderá ser realizedo por apostilâlrlênto.

cLJíusuLÁ QrJtrÍra - oa DoTAçÃo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constente do orçamento vigente;
Recursos do Governo do Estado:
Convênios n" ga2/2â21 e OA9/ 2021,.
Cl.assificação Orçaaentária 25LOL.],O.)O2.5OO7.2950.OOOO€É,OO287 .444O4t0O.LIOOO (RO 242)i
Classifi€ação Orçamentária 25LO7.rO.3O2.5@7.29Sg.OWO@úZa1 .444O4L@.LLAOO (RO 281)
Recursos Próprios do llunicipio:
97.@ - ag.)o1.2@2.1018 - 2alo€€ê.gt - 4.4.W.52.O\;
07,oo - Lo.307.20a2.r.918 - 215ffi.O7 - 4.4.90.52.Ort
07.og - lo , )or .2gsz .7e1a - 220ao@.a3 - 4,4.90.s2.o1,.

CLÁUSUUI sEXÍA - DO PAGÂ'iÉITO:
O pagaÍlento será efetuado |ledlante processo regular e em observância às nomas e procedioentos adotados
pelo ContratarÍte, da seBuinte maneirâ: Para ocorÍrer no prazo de trinta dias, coÍtados do período de
adimplenênto.

CUÍÜsuLÁ 5ÉTIIA - m PRAzo E VI6É[CIA:
O prazo máxlBo de entrega do objeto ora contratado, que admitê pnorrogação nas condiçôes e hipóteses
previstas no Art. 57, §1", da Le1 a.666/93, está abalxo lndÍ.ado e será considerãdo da enissão do Pedido
de Conpra:
a - Entrega': 70 (dez) d1às;
A vigência do presente contrato será deteríinâda; 1 (!m)
encerrando-se rc dia 23/0712O22.

CUII,SULÂ OITAVA - DÂS OBRIGAçõES Ix) «I{TRÂTÀTTE:
a - Efetuar o pagarrento relativo ao Íornecinento efetivamente real.izado, dê acordo coD as respe€tivas
cláusulas do prêsente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecln€nto contratado;
c - otificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidaàe de pnoduto
fornêcido, exercendo a oais ampla e coEpleta fiscalização, o que não exi[e o contratado de suas
responsabllldades contrãtuais e lêgals;
d - Designan representantes con atrLbuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos í:êrmos da nonma

vigente, especialDeote para acompanhar e fiscalizar a suà êxecução, respectivaneflte, Peroitida a

contratação de terceiros para assistência e subsrdio de iÍlfomaçôes pertinentes a essas atribuições.

CUíUSULÁ Ig{A . í'AS O6RI6Á(õES ]to « TRÂTÁTX':

a - Êxecutar devida$ente o fo.nêcimento descrito na Cláusula correspondentê do presente contrãto, dentro
dos mlhores paránetros de qualidadê estabelecidos para o ramo de atlvidadê r€lacionada ao objeto
contratuaL, com observância aos prazos estipuladosi

civil, tributáriã
, perante Seus

< - ?lanten preposto capacitado e idôneo, a.eito pelo contratante, quando da execução co{rt!'ato, que o
represênte integralmente en todos os Seus atos;
d - Permitir e facllitar a fiscalização do contratante devendo prestar
solicitados;

ê esclarecimentos

e - será responsável pelos danos causados diretatrente ao Contratante ou a de sua

culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa a fiscalização
ou o acoopanhâmênto pelo órgão interêssado;
f - llão ceder, transfe.ir ou sub-contratar, no todo ou en Parte, o objeto
conhecÍrcnto e a devida autorização expressa do Contretante;
8 - ltanter, durante a vigênciâ do contrato, en cofipatíbÍlidade coo as a5

aocondições de habilltação e qualificação êxig1dãs no respectivo processo lici
Contrâtant€ os docurrentos necessários, sempre que solicítado.

b - Responsabili zar - se W todos os ônss e obrigaçôes concernentes à legislaÇão fiscal,
e trabalhista, bem como por todas as despesas e conpromlssos assumidos, a qualquer tí
fornecedores ou têrcêiros efi razão da execução do objeto contratado;

Dês, considerado da data de sua assinatura,

sem o

6oo"tà

, todas



crÂ§rlÂ oÉctru - DA at TERtCio E RESCT§Ã0:

:=-T:*._P:.i-:tê.-:1t€Ê.ado cor,a.devida justificãtiya, unilaterelleÍÊe pêla
Í:*--'::T-:'.gI-'-"-1,""-^""11p:ais:o-s1"Ê;;;;;;;i;:,à;ã";ã;;o disposto nos Artigos 77, 7g e 79 da Lei A.666/93.
o coírtratado flca obriga.Ío a aceitar nas 

''e''ras condlções cortratuâis, os acÉscitros ouse fi"Êrer Íuts ccpras, até o respe«lvo ütlte flr'ado no art. 65, §1" dâ Lei n. t3'rÉscilD ou suprêssão PodeFá ex.eder o lirite estàbelecLdo, saldo ai supressões ..esültantes de e(ordocelebrado êntre os cortrata tes-

Duas Estradas - PA, 23 de Dezerúro dê 2g2L-

clilrsrrta tÉclr Dímrr - m REcEBrtrxTo:
Exêcutãdo o Prêsente contrato e observadas as condlções de adbplemento das obrigàções pactuadas osprocedirento ê prazos parã rêcêbar o seu objãtô pêlo contrâtaÍrte obedecerão, ái".r" o .aso, esdisposições dos Àrts. j, a 76, da Lai no E.666igf,

CLÁH'[Ã 
'ÉGTT 

§EqEI - 4§ PE TLtrUil,E§: ;.i
A recu§a injusta êo deixar de curprir âs obrigações assuf,idas e preceitos letais, sujêitará o co{tratàdo,garântída a prévia defêsa, às seguintes penalldades prcyistas nos Ânts. a6 e g7 de Lei 8.666/93: a -advertênclai b - Eulta dê rcra dê o,5I (2êro vÍrgula cinco por ceÍto) aplicâda sobre o valor do'aor*""topor dia de atraso na entreta, no i.nÍclo ou na eiecução do objeto ora iontratado; c - rulte de_10t' (dezpoe cento) §obí^e o Yalor coutrãtado p€la lnêxêcução total oo parciaf do €ootraú; d - sirlltanêam;te,qualquer das penelidadês cabivei.s fundârentàdas na Lêt 8.666/93 e na Lei lo.r2orc:z. '- :
se o rtalor da üJlta ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 diàs aÉs a ccrricação aoCortrãtado, será autcaticatEÍrte des(otttado da prlneir3 par<ela do pagarento a que o cortratado vier afazer Jus, acrescido de Juros rbratórios de 1Í (lr por ceÍÉo) ao rêi ou, quando for o a3so, coàrãdojudlcialmÍÊe.

cLúsulr DÉc A ÍEicErRA - Dr (f,pB6 Cfu FlxrTErRA:
llos casos dê eventuaÍs atrasos de pagarento nos tenros deste instruÍEnto, ê desdê que o Contrãtado não
tênha concoFl.do de algura for.tÍâ pãra o atraso, será adiitida a corpensação financei.ra, devida desde a
dãtà l.inlte fÍxada parâ o pag emo õté a dãta corespoídentê âo efêtiyo pagâ[ênto da pariela, os es<argos
norâtórios devidos et razão do atraso no pag ento serão cal.uLâdos cm úiüzação da segtd.rÉe f6rmria:Ell- xlrP x f, onde: Ell = etlcargos rratórios; il - oúrer! dê dl,3s entr.e a dãta pr.evista para_ o pagarento
e a do efetivo paStefito; vP = yalor da parcelâ a ser paga; e I = índicê dê coÇensação finaàteira, assin
apurado: I - (ÍXl,.g0) 1765 ' sendo TX = percentual do IPCA-IBGE a€u rlado nos úItlms doze reses ou, na
sua fa1ta, u[ noYo Índice adotado peLo Governo Federal que o substi,tuâ. tL hlÉtese do Íteferi/o índi.ce
estabelecido pâra a coPensa€ão flrancêr.ra veflhe â ser extiíÊo oü de qualquer foÍ.ra não poisa eais ser
utilizado, 5êrá âtra&, €r substLtulção, o qu€ vier a sêr &e.rirado pela lqgls].ação eíÊ-ao Ç vigor.

cúüsrru DÉcrm GnnÍa - m Fo{(,3
Para dirltin as quêstões de€orr-êrtes dêste coÍÍtrato, as partes êIêgêE o Foro da Cotrarca dê Gsarabira,

E, por estarêr dê p1êno acorda, foi lavrado o prêsentê coÍrtrãto êtr 02 (duas) vtas, o qual vai assinado
pelas partes ê poa duas testerunhas-

]OÍCE NE TLLY FELII T.f€S
PÍEfelt3 Constitu€lonâL
ün.&7.5U-&

PELO CO{TRÂTADO

FAVORITA COMEROO E

SERVTCOS
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A§nido rl,. íom .ügit l po.
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LTD rt 3§0013@0i01
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inrcerre curÉRcto E sEsvrçÍts LTDÀ.
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