
ESÍÂOO DA PARÂÍBA
PREFEIIURA N'{ICIPAL DE ÍX,,IS ESTRÂDÂS

PREGÃO ELETRô TCO O ürcL 29'22
PROCESSO À rU rSTnÂTM N" 2204I9?Eo,,,.1l

C0 T[Am Ne. OAA44|2O22-CPL

TERJ'{) DE COT{TRATO QUE ENTRE ST CELÊBM}I A PREFETTURÂ If,' ICIPÁL DE IX,AS ESTRAI'AS E

ELISETE C1X{|{A DE OLMIRÀ EIRELI, pÁRÂ FORiIECIÍi|ENÍO CoÍtlFORl,lE DISCRIT,UiIADO NESTE

INSTRI'Í'IENTO tlA FORITA ABAIXO:

Pelo presente instrunento particular de contrato, de um lado PREFEITURA ttlr{ICIPAL DE DUÂS ESTRADAS - Rua

do Cooércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne OA.7a7,OL2lgOg1-10, neste ato representada pela
Pr€feita loyce Renalty Felix Nunes, Brasilel.a, so1teira, Funcionaria Publica, rêsidente e domiciliadã
na Fazênda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne O9O-4O7.5O4-4O, Carteira de
Identidade ne 1-57O-572 SSP, doravante simplesrente CfiTRATAI{TE, ê do outrc lado ELISETE ClffiíA DE OLn EIRA
EIRELI, - RUA IOSE BOÍ{IFACIO, 351 - IUA - GUARABIRA - PB, CNPI ne 05.249.046/@01-62, doravante
sloplesmente C0\ITRATADA, decidiram as partes contratantes asslnar o presente contrato, o qual se regerá
pelas cláusulas e condições seguintes:

CLíUSULA PRI}IEIRA - Ix)S FTiDÂ EITTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico ne @oL)/2922, processada nos terDos da
Lei Federal ne Lo.52o, de 17 de lulho de 2oo2 e subsidiariamente a Lei Federal n" 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Complementar ne 123, de 14 de dezeítbro de 2006; Decreto Federal n" 7O.O24, de 20 de Setembro
de 2oa9; e legislação peÍ"tinente, consideradas as alterações posteríores das referidas normas.

CUíUSULA SÉGIÍIDA - Íx) OA]ETO:
O presente contrato tem por objeto: Execução de serviços de transportes de estudantes, conforme
discriminação no instrumento convocatório - edital.

O fornecinento deverá ser executado rigorcsamente de a€ordo cofl as condições expressas neste instnumento,
pFoposta aprêsentada, esp€cificações técnicas correspondentes, pnocesso de llcitação modalidade Pregão
Eletrônico ne OWL3|2O22 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forl[a parcelada.

ctJÚsuLA TERCETRÂ - m VÂIOR E PREçOS:

O valor total deste contrato, a base do pÍ'eço proposto, é de P,Í 27.965,09 (WNTE E SETE HIL E NOITECENTOS

E SESSENTA E CrNCO REArS).
Representado por 7 x R$ 3.995,@.

coo. DrscRrrrÍ{Âçio

de seTviço de TRÁNSPORTE DE ESTUDÂNTES

RURAL DO IíUNICÍPIo, percorrendo os sítios
, GUABIRABA, PAU AüARELO E ESTACADA, COíN

Escola: EscoLA I4UNICIPAL DE EÍ'I5INO FUNoMENTAL
VAM), locafizada no SÍT1O ESTÂCÂDA e vicê-vêrsa

dE UN VEÍCULO DO TIPO: ÔNIBUS, AÀN/K»ELO
não superior a 30 (TRINTA) anos a contar

vigente; com capâcidade mínima para 35 (TRINTA

) pâssâgeirús(as), er estado de conservação
as erigências contidas no Código de

âlém de paovidenciar as
e íudanças nêcêssárias para âtênder

Ne !o3l2sl3/ú5, lOÂO PESSOA, 25 DE

2013, EXPEDIDA PELO SUPERINTÊNDENÍE DO

DE TRÂNSIÍO - DETRÂN/PB (qUãNdO O VEÍCUIO
elt| con{omridádê con a referida portaria)

o percurso íos diâs úteis, dê segünda
-feira, no turno dâ noite. Percurso diário de
ida e volta (quiloretragen suficiente p

o percurso pnoposto e numa
ou iflpnevisível, deslocar-se Por

). Horário de Chegadã à EscoLa: às 18:50 hs.
de saída, 22i@ hs., para transportê dos

alunâs as suas resldências. o veículo terá que

seguroP fimEdo coflr empresa especiâlizada

O'IIBUS l,t.
BENZ/ O 4gg

RSD PL
t99a/1999

l,ID0l6EOo

etente para sea acionada em casos de possÍv

P. TOTAL

27 .965,gO



sinistros (exitência apenâs para o vencedor após
firmar contrato). o contratante Só PAGAtuÁ os dias eD
que a(s) rota(s) foi(ram) realizôda(s). Serviços serão
custeados pe.la secretaria l'luni.cipal de Educação. O

COI{TRÁTADO estará prolbido de oferecer caronas a
terceÍros, no intuito de não desacoílodar o5(as)
alunos(as ) transpontados ( as ) .

27 -965,N

cúusuut QUARTA - m REAlUSTArrrEirTO E SEr{TrDO ESTRTTO:
os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de um ano, exceto para os casos previstos
no Art. 65, §§ 5e e 6e, da Lei 8.666/93.
ocorrêndo o desequilibrio econôoico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram lnicialmente, nos termos do Art, 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.655/91, mediante
comprovação documental e requerimento expresso do Cont.atado.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do contratado, os preços poderão sofrer
reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado,
iniciadas e concluídas aBis a ocorrência da anualidade.
Nos rêajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mÍnimo de um ano será contado a partir dos efêitos
financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do Índice de reajustamento, o Contratantê pagará ao Contratado a
importância calculada pela últina variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o índice definitivo. Fica o contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente
ao reajustamento de preços do valor renanescentê, sempre que estê ocorrer.
Nas aferiçôes finai.s, o índice atual.j-zado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o Índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser deterninado pêl.a legislação então em

vigor.
l{a ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, ãs partes elegerâo novo índice oficial para
o reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
o reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CUú.ISULA QUIf,ÍÂ . DÀ IX)TAçIO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos do Município de Duas Estradas:
o4.oo - 12.16L.2002.20a4 - 553. - 3.1,90. 39.Ot t
o4.oo - 72.36!.2002.2014 - 571. - 3. 3. 94. 39.01.

cúusrrlA sExÍÁ - m PAGA ETÍo:
o pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às nonÍas e procedimentos adotados
pelo Contratantê, da sêguinte manêira: Para ocorner no prazo de trlnta dias, contados do perÍodo de
adimplenento.

CUíUSULA SÉTIüA . Dos PRÂzos E oA VIGÊ cI:
Os prazos máximos de inÍcio de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que ad[ite
prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, §1", da Lei 8.666/93, estão ãbaixo indicados
e serão considerados da assinatura do contrato:
a - Início: Inediato;
b - Conclusão: 7 (sete) meses.
A vigência do presente contrato será determinada: 7 (sete) meses, considerada da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogada nos termos do Ant. 57, da Lei n" A.666/93.

CUÚSUTÂ OITAVA . DAs OBRIGÂçõEs Íx) COÍ{ÍRATÂflTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecÍrento efetivamente realizãdo, de acordo con as respectivas
cIáusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontnada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais an|pla e colrpleta fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e lêgaisi
d - Informar o contratado da necessidade de manutenção e/ou repano corretivo do v€ículo, observadas as
nornas do respectivo fabricante constântes do manual de manutenção correspondente, o qual não deverá ser
utilizado caso haja irregularidade;
e - Designar .epresentantes colll atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norna
vigente, especialmente para acoopanhâr e fiscalizar a sua execução, respectivanente, permitida a

contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições;
f - Â subcontrataçáo e/ou terceirização é permitida na sua integralidade ou parcialidade, mediante avlso
prévio e autorização do contratantê, visando a melhor êxecução do objeto confo.me 1ei específica
Federal 1f.429 de 2gL7 e outros dispositivos pertinentes quê subsidiam as leis de licitaçôes.

ilt

cúusulA Mxra - DAs oBRrcÂçõÊs m coÍ{TRATADo:



a - Executar devldamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presentê cantrâto, dentro
dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade rêlacionada ao objeto
contratuaf, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária
e trabalhista, ben cono por todas as despesas e compromissos âssumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Hanter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
d - permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes ê esclarecinêntos
solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, dêcorrentes de sua

culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgâo interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objêto deste instrumento, sem o
conhecimento e â devida ãutorização expressâ do Contrâtantêj
g - Iitanter, durante a vigência do contrato, em conpatibilidade com as obrigaçóes assumidas, todas as
condições de habilitação ê qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
h - Substituir imediatanênte o veículo por outro equivalente, caso não tenha condições de ser utílizado
no serviço;
h - A subcontrataçáo e/ou terceirizôção é permitida na sua integralidade ou parcialidade, mediante aviso
prévio e auto.ização do contrãtante, visando a melhor execução do objeto confgrmê lei especÍfica Lel
Federal 13.429 de 2OL7 e outros dispositivos perti.nentes que subsidiam as leis de licitações.

CuíUSULA DÉcIiIA - DA ÀLTERAçÍo E REscIsÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilâteralmente pela contratante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme
o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei a-566/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1o da Lei no 8.666/93. Nenhum

acréscimo ou supressão poderá exceder o linite estabelecido, saldo as supressões resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes.

CLJíUSULA DÉCI}IÀ PRII.IEIRÀ - tx, RECEBII4EiITO:
Êxecutado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas os
procedimento e prazos para receber o seu objeto pelo contratante obedecerão, conforme o caso, as
disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei n" 8.666/93.

CUíUSULÀ DÉCIIIA SEGISI'A - DAs PEMLIDÂOES:
A recusa injusta em deixar de cunprir as obrigações assumidas e prêceitos legais, sujeitará o Contratado,
garântida 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,si( (ze"o vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na êntrega, no inÍcio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de ao% (dez
por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parclal do contrato; d - suspensão tenporária
de participar êm licitação e impedlmento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois)
anos; e - declaração de ioidoneidade para llcitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação Perante a

própria autoridade que aplicou a penalidadej f - si.multa.eanente, qualquer das penalidades cabÍveis
fundamentadas na Lei 8.666193.

CUiUSULA DÉcT À TERCEIRÂ - DA COTPE SÀçÃO FI A CEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratãdo não

tenha concorrido de alguna forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde â

data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos
moratórios dêvidos en razão do atraso no pãgamento serão calculados com utilização da seguinte +ómrula:
Etlt=NxvPxI,onde:Ell=encargosmoratórios;N=nÚmerodedlasentreadataprevistaparaopagamento
e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = Índice de compensação financeira, assim
apurado: I = (Txt]raor 1365, sendo TX = percentual do IPCA-fBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na

sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Fedêral que o substitua. Na hipótese do referido índice
estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forfia não possa mals ser
utilizado, será adotado, en substitulção, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

cL/íusuLA DÉcr[a QUaRTA - m FoRo:
para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegefl o Foro da Comarca dê Guarabira.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em O2 (duas) vias, o quâ1 vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 26 de I'taio de
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PELO COITRATADO

ELTSETE CI'rq DE OLIYEIRA ÊIiELT
cllPl : 05.249.0451@àA-62

Do.!@nro n<âá4ô dign.h.r.

D.à: 21 los J 2022 §:.a§43ú
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