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ESTA}O DÂ PARÀÍBA
PREFEITURA I{'{ÍCIPAL DE ÍXJAS ESTRADAS

PREcÃo ELETRô rco ro g8pLrlzo22
PR(TESí' AI}I$IISTRÂTIVO N" 22o419PEí,,aI3

C(I|TRÂTO Ae I WgS 12922-cPL

TERIíO DE Coí{rRAÍO QUE ENrRE SI CELESRÁ^r Á PREFETÍURA 
'üÍrCrPAL 

DE n lS Esr?/rÍrAs E

sÂfiiJEL FERRETRA VTETRA 98076827485, PARA FORNECIT.iENTO CoNFoRiIE DrsCRIltIt{ÂDO NESIE
INSÍRUI|IEI{TO T,IA FOR},IA ABATXO:

Pelo preseíte instrunrento particular de contrato, de un lado PREFEIÍURA nnICIPÂL DE ÍnÁS ESTRÁIrAS - Rua

do Coflércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, Cl{Pl ne O8.7a7 .Ol2/gOO1-10, neste ato representada pela
Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residerte e doniciliada
na Fazenda São Francisco, 5 - Zona Rural - Duas Estradas - PB, cPF ne O99.4O7.5O4-4O, Carteira de
Identidade ne 3.570.572 SSP, doravante simplesmente CotuTRATAMrE, e do outro lado SÂlt EL FERREIRA VIEIRÂ
oao768274as, - RUA PRoIETADÀ, sN - cENTRo - sERTÃozrNHo - pB, cNpJ ne 40.246.862/ge,0l-13, doravantê
simplesmente COI{TRÂTADA, decidiram as partes contratantes assinar o prêsente contrato, o qual 5€ regerá
pelas cláusulas e condições seguintes:

ctiúsuLÂ pRrüErRA - a)os Ft iDAríEÍ{Tos:
Este contrato decore da licitação nodalidade Pregão lletrónico ie ogO!3/2O22, processada nos termos da
Lei FederàI ne 1o.52o, de a7 de lulho de 2oe2 e subsidiariamente a Lei Federal n" 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal n" aO.O24, de 20 de Setembro
óe 2079: e legislação pertinente, considêradas as alterações posterÍores das referidas normas.

cliúsuLÂ sEqr{DA - m oBf,ETo:
o presente contrato tem por objeto: Execução de serviços dê transportes de estudantes, conforme
discriminàção no instrumento convocatório - editaL

o fornecimento deverá ser executado rigomsamente de acordo con as condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, espe€ificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão
Eletrônico ne O@13/2922 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presênte contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

cLiiusuLA TERCETRA - D0 vÂLoR E pREços:

O valor total deste contrãto, a base do preço proposto, é .te R$ 24-L5O,o0 (VINTE E QIJATRO MIL E CENTO E

CINQUENTA REÂIS).
Representado por 7 X Rí 3.459,W.

€óo. DrscirfiitÀçÂo

5 Execução de se.viço dê ÍRÁI.ISÍDRTE OE ESTUDÁÍ{TES DA

ZOIÂ RURÂL do nunicipio, percorrendo os sítios: LAGOA

DE VARÂS, GUÂBIRABA, ÂREIA BRAI'ICA E LÁGOA DA ilÂTA, com
destino às Escolãs: EScoLÂ DE EilsINO IIU|ICIPÂ! CLARICE
cosTA, localizada no sitio Lagoa da [ata, e EscoLA DE

EI{SIiD III'I{ICIPAL }IARIA DUTRÂ, ESCOLA DE E},ISIiIO
I'IUiTICIPAL DIVA LIRÁ DE CARVALIIO, IocaLizadas na Sede
do tíunicÍpio, e vice-versa, através de um veículo do
tipo: ôNIBUS, Ano/itodelo de fêbricação não supêrior a
20 (VINTE) anos a contar do vigente; coo aapacidade
mínina pâra zlo (quarenta) passageiros(as), e estado
de conservação quê ateôdâ as exigêncj,as contides no
Código Nacional. dê Írãnsito , âIém de providenciar as
adaptaçõês necessárias e Dudanças necessáriâs para
atênder a PoRÍaRrA t{e !s3t2ot3tDs, lofu PEssoA, 25 DE

FEVEREIRO DE 2013, EXPEDIDA PELO SUPERÍNTENDENTE DO

DEpaRTAr,rEt{Ío ESTaDUAL DE TRÂ srro DETRAN/PB (quâÍdo
o veícu1o não estiver en confor idadê co a refêrida
portaria), realizandô o pêrlcurso nos dias úteis, de
segundã à sexta +êiaa, oo turÍro da taade- Percurso de
48 km, ida e volta Iquiloínêtragefi suficiente paaa
realizar o percurso proposto e nuha necessidade
previsível ou irpaevisíve1, deslocar-se por outras
rotas] - Horário de chegada nà Escola: às 13:00 hs.,
ho.ário de saída'. 77i@ hs., pa.a transpo.te dos aLunos
e alunas as suas residênciâs. O veículo têrá quê ter
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"seguro" firnado con enpresá espêciâli2ôdã e
competente para ser acionada eo casos de possíveis
Sinistros (exigência apenàs para o vencedor aÍrós
firÍar contrato). O contratãnte só PÂ6ÂRÁ os dLas em

que a(s) rota(s) foi(ran) realizada(s). Se.viços serão
custeados pela Secretaria tlunicipal de Educação. O

COiITRAÍADO estârá proibido de ofeí'ecer câronas a
terceiros, no intuito de não desacorpda. os(as)
alunos (as ) transportàdos(as) -

Total: 24.75O,OO

CUíUSULA QI'ARTA - DO REA]USTAI{ETÍTO Eü SE TIDO ESTRITO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo perÍodo de um ano, exceto para os casos previstos
no Art. 65, §§ 5e ê 6e, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econôrico-financeiro do contrâto, poderá ser restabelecida a relaçâo que as
partes pactuarân inicialmênte, nos termos do Ant. 65, Inciso II, Â1inea d, da Lei A.666/93, mediante
comprovação documental e requêrÍrento êxpresso do Contratado.
Dentro do pnazo de vigência do contrato e nediante 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 após a ocorrência da anualidade.
tlos reajustes subsequentes ao prineiro, o interregno Dínlmo de un ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do Índice de neajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a
inportância calculada pela últina variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o Índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar ltl§Í5ria de cálculo referente
ao rêajustamento de preços do valor remanescente, seopre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índlce atualizado para reajuste será, obrÍgatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a sêr exti.nto ou de qualquer fomta não possa nais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser deter.flinado pela legislação então em
vigor.
a{a ausência de prevlsão legal quanto ao Índice substituto, as partes elegerão novo indice oficial para
o reajustamento do preço do valor remanescente, por mêio de terÍo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilanento.

cuúrsut-Â QUIiÍÍa - DA DoTAÇÃo:
As despesas cgrrerão po. conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos do MunicÍpio de Duâs Estradas:
O4.@ - 12.36L.2602.2944 - 553. - 1.3.9O.)9.OLI
o4.@ - a2.367.2@2.207A - 57L. - 3.3.90.39.OL.

CUÚSULA SEXTÂ . Íx, PÂGÂI|EXTO:
o pagaltlento será efetuado mediante processo regular e en observância às nomEs e procedinentos adotados
pelo Contratarte, da seguinte maneira; Para ocorrer no prazo de trinta dias, contãdos do período de
adimpleflento.

CUiUSULA SÉÍITTA - u,s PRÁzos E DA vIGÊ cI:
Os prazos tráximos de início de etapãs de exêcução e de conclusão do objeto ora contratado, que admite
prorrogação nas condiçóes e hipóteses previstas no Art. 57, §1o, da Lei A.666193, estão abaixo indicados
e serão considerados da assinatura do Contrato:
a - InÍcio: Imediato;
b - Conclusão: 7 (sete) meses.
A vigênciã do presente contrato será determinada: 7 (sete) reses, considerada da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogada nos tenffs do Art. 57, da Lei n" A.666/93.

cuúrsulA orTÂva - DAs oBnIGAçõES m co Ín rÀ TE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente reôlizado, de acordo cofi as respectlvas
cláusulas do presente contrato;
b - ProporcÍonar ao Contratado todos os mêios necessárlos para o fiel fornecimento contratado;
c - otificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais anpla e coílpleta fiscalização, o que não exime o Contratãdo de suas
responsabilidades cootratuais e legais;
d - Informar o contratado da necessidade de manutenção e/ou reparo corretivo do veículo, observadas as
nomas do respectivo fabricante constantes do nanual de manutenção correspondente, o qual não deverá ser
utilizado caso haja irregularidade;
e - Designar representantes com atribuÍções de Gestor e Fiscâl deste contrato, nos termos dã norma
vigente, especialmente para acoopanhar e fiscalizar a sua execução, respectivanente, peroútida a
contratação de terceiros para assistência e subsídio dê iífomrações pertinentes a essas atribuições;
f - A subcontratação e/ou terceirização é permitida na sua intêgralidâde ou parcialidade, mediante aviso
prévio e autorização do contratante, visando a melhor execução do objeto conforÍe lei espêcífica Lei
Federat 13.429 de 2Ol7 e outros dispositÍvos pertinerttês que subsidiam as leis de licitações.

GUíUSULA O{A - DAS oBRIGAçõE5 DO coÍ{TRAÍÀD:
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a - Éxecutar dêvidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondênte do presente contrato, dentro
dos melhores parámetro5 de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto
contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária
e trabalhista, ben como por todas ôs despesas e compromissos assunidos, a qualquer título, pe.ante seus
fornecedores ou tenceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - llanter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente intêgralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os infomres e esclarecinentos
solicitados;
e - será responsável pelos danos causados diretamente ag Contratante ou a terceiros, decorrentes de 5ua

culpa gu dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaçâo
ou o acompanhamento pelo órgão 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 - Hanter, durante a vigência do contrato, em conpatibilídãde com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os docu êntos necessários, sempre que solicitado;
h - Substituir imediatamente o veÍculo por outno equivalente, caso não tenha condições de ser utilizado
no serviço;
h - A subcontratação e/ou terceirização é pernitida na sua integralidade ou parclalidade, mediante avi5o
prévio e autorização do contratante, visando a melhor execução do objeto conforme lei específica Lêi
Federal 13.429 de 2O!7 e outros dispositivos pertinentes que subsidlam as leis de licitaçôes.

cUÍusuLA DÉCI,,IA - DA ALTERÂçiTo E REScIsÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pela Contratante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pl.eno direito, conforme
o disposto nos Artigos 77,78 e 79 da Lei A.666/9).
O Contratado fica obrlgado a aceitar nas mesmas condições (ontratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nàs compras, ãté o respectivo limite fixado no Art. 65, §1o da Lei n" 8,666,/93. Nenhun
acnéscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, saldo as supressões resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes.

CúUsULA DÉCIIIA PRIIIEIRA - Do RECEBIITE TO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimple!Íento das obrigações pactuadas os
procedimento e prazos parâ receber o seu objeto pelo contratante obedecenão, conforuE o caso, as
disposições dos Arts. 71 a 76, da Lei n" 8.666/93.

cúI,sULA DÉCI'4A SEGUf,DA - oAs PE,üILIDÂDEs:
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 Leí 8.666/93i a -
advertênciaj b - multa de mora de A,5% (zero vÍrgu1a cinco por cênto) aplicada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na entregã, no início ou nâ êxecução do objeto orâ contnatadoj c - multa de lo% (dez
pon cento) sobre o val.or contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensâo tenporária
de participar em licitação e impedimento de contratar com a Adninistração, por prazo de até 02 (dois)
anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Púb1ica enquanto
perdurareB os motivos determinantes da punição ou até que seja pronovida sua reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666l9f.

CUÁUSULA DÉCIXA TERCEIRA - DA C(»IPEXSAçÃO FI'IA'{CEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos terÍps deste instrunento, e desde que o Contratado não

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

data limitê fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encarSos
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguintê fóÍ.lrula:
EM=NxVPxI,onde:El,l=encargosmoratórios;N=númerodediasentreadataprevistaparaopagamento
e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim
apurado: I = (ÍX/lOg)/365, sendo TX = percentual do IPCA-fBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na

sua falta, um novo índice adotado pêlo Governo Federal que o substituâ. Na hipótese do referido indice
estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou d€ qualquer forma não possa mais sen

utilizado, será adotâdo, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

cúusulA oÉcr[Â QUARTA - m FoRo:
para dirinir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira.

E, por estareÍn de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 260" r"- O"k
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TESTEIIUÍ{HAS

os r \6s 6grí - 1l Prefeita Constitucional
@o.47.5U-44

PELO COIíTRÂTÂDO

* *-.,.u/ fr^.;r* *r,r,^.
sA'T'EL FERREIIA yIEÍRA 0§?582748'
CNPJi Q.246.E62|WL-L333v 62t.3

PELO COI{TRATÀI{TE


