
ESTADO DA PAR'TÍBÂ
PREFEITURÁ I,IJiIICIPAL DE I,TJÂS ESÍRADAS

PREGÃO ELETRÔNICO NO @L!12O22
PR(TESSO Ã»U'IISTRÂTIVO NO 22g419IE0Í,Í,L'

Cq{TRÂTO tte I OOO4S 12022- CPL

TER},IO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRM A PREFEITURA Ii' ICIPAL DE OUAS E5TRÂDÂS E

Âf,T(nlo SERGIO DIAS I,DTA O338O11s444, PARA FORI{ECIÀIENTO CONFORIiE DISCRI}IIiIADO NESTE
INSTRt,IIENTO tlA FOR A ABAIXO:

PeIo presente instrumento particular de contrato, de um lado PREFEIÍUiÂ XU ICIPAL DE ÍruAS ESTMDAS - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne O8.787.OL2/OOO1-10, neste ato representada pela
Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e domiciliada
nà Fazenda São Francisco, SN - Zgna Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne O9O.4O7.5O4-4O, Carteira de
Identidade ne 3.57O.572 SSP, doravante simplesmênte CONTRATAT{TE, e do outro lado AllT()l{IO SERGfO DIAS
x)TA Or380115/r/r4, - AVEI{IDA SEVERIT'IO SI}IÃO PESSOA, SN - CElfrRO - Dt AS ESTRÂDAS - pB, CNp] ne
27.332.L61/Wt-39, doravante simplesDente col{TRÂTADA, decidiram as partes contratantes assinar o
presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiçôes seguintes:

CúUSULA PRI}IEInÂ - Dos FIJiDAüEiITos:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico ne OOOa3/2O22, processada nos termos da
Lei Federal ne !9.52O, de !7 de lulho de 2OO2 e subsidiariamente a Lei Federal no 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Complenentar ne 123, de 14 de dezembro de 2006; Oecreto Federal no tO.O24, de 20 de Setembro
de 2Oa9; e legislação pertinente, conside.adas as alterações posteriores das referidas normas.

CI.JiUSULA SEGI'{DA . DO OA]ETO:
O presente €ontrato tem por objeto: Execução de serviços de transportes de estudantes, conforme
discrlminação no instrumento convocatório - edital.

o fornecinento deverá ser executado rigorosa ente de acordo con as condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalldade Pregão
Eletrônico ne o@L3/2O22 e instruçôes do contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integnantes do presente contrato, independente de tnanscrição; e será realizado na forma parcelada.

cliíusuLÀ TERCETRÂ - DO VÀLOR E PREçOS:
o valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 19.18o,oo (DEzEl{ovE l4IL E cENTo E oITENTA
REArS) .
Representado por 7 X RÍ 2.740,@.

coo. olscRIÉIr{açÂo

4 Execução de serviço de TRÁÍ{SPORTE DE ESTUDÂNTES DA

ZOilA RURAL do hunicípio, percorrendo os sítios: TAÍU
E CÂRDOSO, com destino às Escolas: ESCOLÂ DE EISIi0
iI,iIICIPAL IüRIÂ DI'TRÂ, ESCOLA DE ENSIiIO ,NICIPAL DIVA
LrRA DE CIRVALIO, ESCOLA 0E EnSr{O íUNrCrPÁL FMJ{CTSCO

FELIPE DOS SANToS, localizadas na Sêdê do UunicÍpio e
vice-versâ, âtravés de uú vêículo do tipo: üICRO-
ÔNIBUS, ano/Iodelo de fabricâÇão não superlor a 20
(VIIÍE) aoos a contar do vigente; com capacidade mínima
para 09 (nove) passageiros(as), ê|Í estado de
conservàção que atenda as exigências contidas no
códito l,lacional de Trânsito , aIéí de providênci.ar as
adaptações necessárías e nudanças necêssárias pêra
atender a PoRTARTa Ne to3 / 2o73 /Ds, loÂo PEssoÂ, 25 oE

FEVERÉIRO DE 2013, EXPEDIDA PELO SUPERINTENDENTE DO

DEPARÍAI4ETIÍO ESTADÚAL DE TRÀISITO _ DETRAN/PB (qUANdO

o veícu1o nâo êstiver em conformidade com a referida
portària), realizando o percurso nos dias útêis, de
segunda à sexta-feira, no turno da târde. Percunso de
13 kí, ida e volta [quilooetragen suficiênte para
reâlizar o percurso propo5to e numa necessidôde
previsível ou imprevisíveI, deslocar-se por out.as
rotasl. Horáaio de chêgada na Escola: às 12:50 hs.,
horário de saídai l7|oo hs., parâ transporte dos alunos
e alunas as suas residências. o veículo terá que ter
"seguro" firmado coltl emprêsa espêcializêda e
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coBpetente perâ ser ãcioneda eít cesos de possíveis
sinistros (exi.tência apenas para o vencedor aÉs
firfia. contrato). o contratante 50 PAGAú os dias em
quê a(s) rota(s) foi(ram) rêalizada(s). Serviços serão
custeados pelà Secretaria }luntcipal de Educação- O

CoNTRAÍADO estará proibido de oferecea caronas a
terceiros, no intuito de não desacomodar os(âs)
alunos (as) transportàdos ( as ) .

Total: 79.7A9,gA

clÁlrsulA Qt aRTÂ - Do REAlt srÂríE To Elt sExrrm EsÍRrÍo:
os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo período dê um ano, exceto para os casos previstos
no Art. 65, §§ 5e e 6e, da Lei 8.665/93.
ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partes pactuaraB inl.cialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante
conprovação documental e reque.imento expresso do Contratado.
Dent.o do prazo de vigência do contrato e nediante solicitação do contratado, os preços poderâo sofrer
reajuste após o interregno de un ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acunulado,
iniciadas e concluídas ãpós a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao prinêiro, o interregno mínimo de un ano será contado a paptir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
l,lo caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustanento, o Contratante pagará ao Contratado a
importância calculada pela últina variação conhecida, liquidando a diferença correspondentê 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 quê este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice atualizado para reajuste será, obrigatoriarentê, o definitivo.
Caso o Índice estabelecido para neajustamênto venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa maÍs
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela lêgislação então em

vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para
o reajustanento do preço do valor renanescente, por meio de terno aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CúuSuLA QUIiITA - DA mTÂçÃo:
As despesas conne.ão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos do $unicípio de Duas Estradas:
o4.og - 12 -361 - 2002.207a - 553. - 3. 3.90.39.Or;
o4.oo - 42.361-.2@2.201A - 57L. - 3. 3.90. 39.01.

CUÁUSULA SEXTA . DO PAGÂIIEiITO;
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados
pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de
adinplemento.

CUÁT,SULA SÉTIÍIA . DO§ PRAzoS E DA vIGÊ cI:
os prazos áxinos de inicio de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admite
prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, §1", da Lei a.666/91, estão abaixo indicados
e serão considerados da assinatura do Contrato;
a - InÍcio: Imediato;
b - Conclusão: 7 (sête) meses,
A vigência do presente contrato será determinada: 7 (sete) meses, considerada da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogada nos termos do 

^?t. 
57, da Lei n" 8.666/93.

CUíUsULA oITAvA . DAS oBRIGAçõES Í)o COí{TRATAITE I
a - Êfetuar o pagamento rêlativo ao fornêcimento efetivamente realizado, de acordo com as 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 anpla e conpleta fiscalização, o que não exime o contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Informar o Contratado da necessidade de nanutenção e/ou reparo corretivo do veículo, obsenvadas as
normas do respectivo fabricante constantes do manual de manutenção comespondente, o qual não deverá ser
utilÍzado caso haja irregularidade;
e - Designar representantes com atribuições de Gestor ê Fiscal deste contnato, nos têmos da norma
vigente, especiafmente para acoopanhar e fiscaliza. a sua execução, respectiva ente, permitida a
contratação de terceiros para assistência e subsidio de infomEções pertinentes a essas atribuições;
f - A subcontratação e/ou terceirização é perritida na sua integralidade ou parcialidade, mediante avisq /
prévio e autorização do contratante, visando a melhor execução do objeto conforme lei especÍfica Lei\ /
Federal 13.429 de 2gl7 e outros dispositivos pertinentes que subsidiam as leis de licitaçôes. Y/\
criÁusuLA tio{Â - DAs oBRIGÀçoEs m c(xTRÀÍaDo: / \

/1,



a - Executar devidamente o fornecimento descrito na C1áusula comêspondênte do presente contrato, dentro
dos melhorês parâmetros de qualidade estabetecldos pâra o ramo de atividade relacionada ao objeto
contratual, com observânclã aos prazos estipulados;
b - Responsabilizãr-se por todos os ônus e obrigaçõ€s concêrnentes à legislaÇão fiscal, civil, tributária
e trabalhista, bem como por todas as despesas e cofipromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objêto contratado;
c - Hanter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralnente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os infomes e esclarecimentos
solicitados;
e - será rêsponsávêI pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a tercêiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o aconpanhamento pelo órtão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrunento, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Àtanter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condiçoes de habi.litação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os docu entos necessários, sempre que solicitado;
h - Substituir imediatamente o veiculo por outro equivalente, caso não tenha condições de ser utilizado
no serviço;
h - A subcontratação e/ou terceirização é pemitida na sua integralidade ou parcialidãde, mediante aviso
prévio ê autorização do contratante, visando a melhor execução do objeto conforme lei específica Lei
Federal 13.429 de 2ga7 e outros disposj.tivos pertinentes que subsidiam as leis de licitações.

cLÁusUUI DÉcIxA . DA ALTERÁçÃo E REscISÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateral ente pela ContFatante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pteno direito, confonÍe
o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
o Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nas coopras, até o respectlvo limite fixado no Art. 65, §1" da Lêi no 8.666,/93. Nenhum
acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, saldo as supressões resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes.

CLÁ,SuLA DÉcI A PnI,.IEIRÁ - m RECEB ETTo:
Executado o presente contrato ê gbservadas as condiçôes de adimplemento das obrigaçôes pactuadas os
procedimento ê prazos parã necebêr o seu objeto pelo Contratante obêdecerão, conforne o caso, as
disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei n" 8.666,/93.

cúUsulÂ DÉcIiI/I SEGI,M)A . DÀs PEIALIDADES:
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 Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a -
advertência; b - nulta de nora de O,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrãto
por dia de atraso na entrega, no inÍcio ou na execuçâo do objeto ora contratado; c - multa de Lo% (dez
por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato.; d - suspensão temporária
de participar em licitação e inpediDeoto de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois)
anosj e - declaração de inidoneÍdade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja pronovlda sua reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundanentadãs na Lei 8.666193.

cúusulA DÉcI A TERCEIRA - DA cditPEiIsAçÃO FITIA CÉIRÁ:
l{os casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumênto, e desde quê o Contratado não
tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a conpensação financêira, devida desde a

datâ limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos
moratórios devidos em razão do atraso no pagamênto serão calculados com utilização da seguinte fórmu1a:
Etí=NxVPxI,onde:Ell=encargosmoratórios;N-númerodediasentreadataprevistaparaopâgamento
e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensação financeira, assim
apurado: I = (ÍX/LOO)/165, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze mes€s ou, na
sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice
estabelecido para a compensação financeira venha a sêr extinto ou de qualquer foma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

cuÁusuul DÉcrxa qJÂRTA - m FoRo:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrâto, as partes elegem o Foro da Conarca de Guarabira.

E, por estarêm de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai as6inado
pelas partes e por duas testenunhas.

Duas Estradas - PB, 26 dê lilaio de



TESTEI.IUI{HAs

]OYCE RÉiIALLY FEL§5t.t6(,6t\_ll Prefeita Constitucionã1
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PELO CONTRATADO
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