
ESÍADo DA PARAÍBA
PREFEITURA ruÍ{ICTPAL DE ÍXJAS EsTRAOÂS

PREGÀO ELETRü{ICO NO 0í,í,T3.120,22
PR{ICESSO ÂD,rI{TSTRATIITO f, o 220419PE0@13

CoÍ{TRATO Ne -. W2l 2022-CPL

TERIIO DE COT{TRÂTO QUE ENÍRE SI CELEBRAI,I A PREFETTURÁ ruÍ{ICIPAL DE DUAS E5TRADAS E

IOzIv LTO CÂRDOSO DÉ ÍíNS O9O272OL7a4, PARA FORIECIÍiIENTo CONFORIIE DISCRII'UMDO
NESTE INSTRIfIEITO I.IA FORfiÂ ABAIXO:

Pelo prêsente instrumento particular de contrato, de um lado PREFEITURÂ ltt{fCIPAl DE DUAS ESTRÂIrAS - Rua

do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne OA.7A7 .gL2/ggo1-10, neste ato representada pela
Prefeita loyce Rênally Felix Nunes, Brasileira, solteira, Funcionaria Publica, residente e dofliciliadl
na Fazenda São Francisco, Stl - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne 090.4A7.564-40, Carteira dê
Identidade ne f.579.572 SSP, doravante sinplesmente CONTRAÍANTE, e do outro lado lOzIvÂLÍO CÂRÍrcSO DE
g)sa ün272o1714, - srTro PIRPIRI DE SÂO IOSE, Sr{ - ZOÍ{A RURAL - SERTÀOZrNI|O - PB, Cl,lPl ns
29.477 .379/O@l-94, doravante sirplesnente CO,ITRÂTADA, decidiran as partes contratantes assinar o
presênte contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CúUSULA PRI EINÂ . DOS FU'''ATE|{TOS:
Este contrato decorre da licitãção modalidade Pregão Eletrônico ne OOOt3/2O22t processada nos ternos da
Lei Federal ne !9.520, de 17 de Julho de 2oo2 e subsidiariamente a Lei Federal n" 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei compleflentar ns 123, de 14 de dezenbro de 2006; Decreto Federal n" LO.g24, de 20 de Setenbro
de 2g!9i e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CUíUSUUI SEGIJT{DA . Do OB]ETO:
O presente contrato tem por objeto: Execução de serviços de transport€s de estudantes, confomtê
discrininação no instrumento convocatório - edital.

O fornecimento deverá ser exêcutado rigorosa[ente de acordo coo as condiçô€s expressas neste instru[ento,
proposta apresentada, especificãções técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão
ÉIetrônico ne OgOlS/ 2022 e instruções do contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
intêgrantes do presente contrato, independente de transc.ição; e será realizado na formâ parcelada.

ctriusuLA TERCEIRÂ - m valoR E PREçOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 2A.OOO,oo (VINTE E oITO [tIL REAIS).
Representado por 7 X R$ 4.W,m.

crio, DrscRrlrruçÃo *^iliíffif' wrD. euÂr{Í. p.u rriRro

1 Execução dê sêrviço dê TRÁNSPORTE DE ESTUDÁÍ{ÍES DA 0NIBUS It'|. Êlesês 07 4.OA0 
'60ZOtiA RURAL DO tlt NICÍPIO, percorrendo 05 sítios: EEllZ

CIPOAL, GUABIRÁBA, PAt, ÂII/IRELO Ê ESTACÂDA, coNÍ destino a997/7997
a Escola: ESCOLA ilt {ICIPAL DE El{slrc FU}{DA},|Ei{TAL lOÃO K}IGO994

SrLVÂM), localizada no sÍÍIo ESTACA)A e vice-versa,
àtravés de um vEÍculo m rrPo: ot{rBus, a o/ltoDElo de
fabricação não superior a 30 (TRINTÂ) anos a contar do
aoo vigente; com capacidade úínlma para 35 (TRINTA E

CINCO) pãssageiro5(as), em êstado de consenvação que
atenda as exigências contidas no código de TFánsito
Brasileiro, alár de providenciar as adaptações
necessárias e nudanças necessárias para atender a
PORTARIÂ NO IO3/2O73/DS, ]OAO PESSOÂ, 25 DE FEVEREIRO
DE 2O1], ÉXPEDIDA PÊLO SUPERII{TENDEÍ{ÍE DO DEPARTA',IET{TO

EsTÃDUAL DE ÍRÂXSIÍO - DEÍRÁII/PB (qUANdO O VE1CUIO NãO

estiver en conformidade con a rêferida portaria),
realizando o percurso nos dias úteis, de sêgundê à
sexta-feira, no turno dâ oanhã. Percurso diário de 43
kn, ida ê volta (quiloÍetFagem suficiênte para
reâlizar o pêrcurso pr.oposto e nul|a necessidade
previsíveI ou irprevisível, deslo<ar-se por outras
rotas). Honário de chegada à EscoLa: às 06:50 hs.,
hoaário de saÍda: 11:90 hs-, pará tnansporte dos alunos
e alunas as suas residência5. 0 veículo terá que ter
"segura/' firmado com enpresê especializada e
competente para ser acionada ên casos de possÍvêis
sinistros (exigência ãpenas para o vencedor eÉs
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finmar contrato). O contrãtante SÓ PAGAfu( os dlas em

qúe a(s) rota(s) íoi(rar) rêalizâda(s). Serviços serão
custeados pela Secretaria nunicipal de Educação. O

COI{TRÂÍÁDO êsterá proibido de oferecer câronas â
terceir.os, no intuito de não desaconodar os(es)
alunos(as) transportados(as).

Total: 28,goo 
'og

CUÚSULA QUARTA - Do REÂ]USTAiÊ TO Eü SE TIDO ESTRITO:
os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de um ano, exceto para os casos previstos
no Art. 65, §§ 5s e 6s, dd Leí a.666/93.
oconnendo o desequilÍbrio econônlco-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram inlcialmente, nos teroos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante
compnovação documental e requerimento expresso do Contratado.
Dentro do pnazo de vigên€ia do contrato e mediante solicitação do contratado, os preços podêrão sofrer
reajuste aÉs o interregno de um ano, na nesma proporção da variação verificada no IPCÂ-IBGE acumulado,
inicladas e concluidas após a ocorrência da anualidade.
tlos reajustes subsequentês ao primeiro, o intêrregno mínimo de um ano será contado a partin dos efeitos
financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do indice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a
importância calculada pela úftima variação conhecida, liquidando a diferençâ corespondente tão logo
seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente
ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
l{as aferiçôes finais, o índice atualizado para reajuste será, obrigatorianente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para .eajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forna não possa nais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser deter inado pela legislação então eír
vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo Índice oficial para
o reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por ãpostilamento.

CUíUSULA QUII{TA . DA mTAçÃo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigentê:
Recursos do Município de Duas Estradas:
o4.go - 12.367.2002.29LA - 553. - 3.3.90.39.01 ;
o4.oo - 12.367.2002.20LA - 571. - 3.3.90 -39.9L,

CUÚSULÁ SEXTA - DO PÀGATEiÍO:
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procediílentos adotados
pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorr€r no prazo de trinta dias, contados do período de
adimplemento.

CUíUSULÁ sÉTIM - m5 PR,/Izos E DA vtcÊ]{cl:
Os prazos náximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admite
prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, §1Ô, da Lei a.666/93, e5tão abaixo indicados
e serão considerados da assinatura do Contrato:
a - Início: Imediato;
b - conclusão: 7 (sete) meses.
A vigência do presente contrato será deterninada: 7 (sete) mesês, considerada da dãta de sua assinatura,
podendo ser promogada nos termos do Art. 57, da Lei n" A.666/93.

CUíT,SULA oITAvA . DAs oBRIGAGõES D() «,ITRÁTATÍTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo co âs respectivas
cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecinento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e €ompleta fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - InforDa. o contratado da necessidade de nanutenção e/ou reparo coFetivo do veículo, observadas as
normas do respectivo fabricante constantes do manual de manutenção correspondente, o qual não deverá ser
utilÍzado caso haja irregularidade;
e - Designar reprêsentantes colll âtribuições de Gestor ê Fiscal deste contrato, nos ternos da norma
vigente, especialmente para acoopanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a

contratação de terceÍros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas
f - A subcontratação e/ou terceirização é pemitida na sua integralidadê ou parcialidade,
prévio e autorização do contratante, visando a melhop execução do objeto conforrÍe lei
FederaT 13.429 de 2OL7 e outros dispositivos pertinentes que subsidiam as leis de licitações.

cúusuLA [or{Â - DAs oBRTGAçõES m co{TRATAm:
a - Êxecutar devidanente o forneclmento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato,
dos melhores parâíletros de qualldade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao
contratual, com observância aos prazos estipulados;

avlso



b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civÍI, tributária
e trabalhista, bem colt|o por todas as despesas e coopromissos assunidos, a qualquer título, perante seus
fornecedo.es ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - ltanter preposto capacitado ê idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrâto, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
d - PermÍtír e facilitar a fiscalização do Contrâtante devendo prestar os informes e esclârecimentos
solicitadosj
e - será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzlndo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, tnansferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, 5en o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Í'lanter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade con as obrigaçôes assumidas, todas as
condlções de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licltatório, apnesentando ao
contratante os documentos necessárlos, sempre quê solicitado;
h - Substituir imediatãmente o veículo por outro equivalente, caso não tenha condiçóes de ser utilizado
no serviço;
h - A subcontratação e/ou tercei.ização é permitida na sua integralidade ou parcialidade, mediante aviso
prévio e autorização do contratante, visando a melhor execução do objeto conforme lei especifica Lei
Federal 13.429 de 2gL7 e outros dispositivos pertinentes que subsidiam as lels de licitações.

cúusulA DÉcrüA - DA ÀLTERAçÃo E REscrsÃo:
Este contrato poderá ser alterado cor a devida justificativa, unilateralmente pela Contratante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será resciÍrdido, de pleno direito, conforme
o disposto nos Artigos 77,7a e 79 da Lei A.666/93.
o contratado fica obrigado a aceitar nas mêsmas condições contnatuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nas compnas, até o respectivo limltê fixado no Art. 65, §1" da Lei no 8.666/93. Nenhum
acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, saldo as suprêssões resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes.

CUÁI,SUI-Â DÉ€IIIA PRIITEIRA - m RECEB ETTo:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas os
p.ocedimento e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, confomte o caso, as
disposições dos Arts. 71 a 76, da Lei n" 8.666/93.

CUfuSULA DÉCI',IÂ SEGU]@A - DAS PEMLIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Ârts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a -
advêrtência.; b - multa de mora de O,5% (zeto vÍrgu1a cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na entrega, no inÍcio ou na exêcução do objeto ora contratado.; c - nulta de 1OX (dêz
por cento) sobre o valor €ontratado pela inexecução total ou parclal do contrato; d - suspensão temporária
de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administraçâo, pon prazo de até 02 (dois)
anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos deterninantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a
própri.a autoridade gue aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabÍveis
fundamentadas na Lei 8,666/93.

cúusuLA DÉcr TERCETRA - DA cd.tpENsÂçÃo Frur cErRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos ternos deste lnstrunento, e dêsde que o Contratado não
tenha .oncorrido de alguma forma para o atraso, será adnitida a conpensação financeira, devida desde a
data linite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo paganento da parcela. Os encargos
moratórios devidos em rdzão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula:
EH=NxVPxI,onde:EÍ.'l=encargosmoratórios;N=númerodêdiasentreadataprevistaparaopagamento
e a do efetivo pagamento; vP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensação financeira, assim
apurado: I = (ÍXl1ag) /365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos úItimos 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 flnanceira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CUíUSULA DÉcI A QUARTA - m FoRO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato en 02 (duas)
pelas partes e por duas testemunhas.

vias, o qual vai assinado

Duas Estradas - PB, 26 de maio de

PELO CONTRATANTETESÍEMUNHAS
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e90 -467 -504-40
Prefeíta constitu€iona1

33í 694- 3D CNPJ | 29.477 .3a9/O6Oa-94


