
ESTADO DA PARAÍBA
PRÊFEÍTUNÂ Íi{JI{ICIPAL DE IXJAS ÉSTRADAS

PREGÃO ELETROi|ICO NO WL1I2O22
PR(TESSO ,II»iIflISTRATIVO Nô 22o419PEí,ím1'

c0 ÍnATo Ne: awl12022-CPL

TERI,IO DE CONTRÂIO QUE ENIRE 5I CELEBMI4 A PREFEITURA ÍiI' TCIPAL DE IX,/Is ESÍRÂDÂS E

sEvEBr o D0§ sÂr{Tos avELIÍo 05783781401, PARA FORNECITIENTO CONFOR|4E DISCRI INADO
I{EsTE INSTRI.I,IET{TO tlA FOR',IA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado PREFEIÍURA I{,{ICIPAL DE DlrÀs ESTRAITAS - Rua
do Comércio, 2J - Centro - Duas Estradas - PB, Cl'lPl ne O8.787.OA2/O@1-1O, neste ato representada pela
Prefeita Joyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e domiciliada
na Fazenda São Francisco, Sil - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne O9O.4O7.5O4-4O, Carteira de
Identidade ne 3.570.572 sSP, doravante sinplesmente CONTRATANTE, e do outro lado SEVERIIIo Íx)S SÂI{TOS
AVELII{O O578378!f{r1, - SITIO PAU ATiARELO, SN - AREA RURAL - DUAS ESTRÂDAS - PB, CNPI ne 35.956.O95/Wt-
04, doravante simplesnente COI{TRATADA, decidiran as partes contratantes assinar o presente contrato, o
qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CúUSULÁ PRIIIEIRA - ms Fu{DA}tE Tos:
Este contrato decorre da Iicitação nodãlidadê Pregão Eletrônico ne OAAa3/2O22, processada nos termos da
Lei Federal ne Lo.52O, de a7 de lulho de 2AO2 e subsidiariamente a Lei Federal no 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Conplenentar ne a23, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal n" 7O.O24, de 20 de Seteobro
de 2Ol9; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterior€s das referidas normas.

CúUSULA SEGU DA - Do OB]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 rigorosamente de acordo con as condiçóes expressas neste instrumento,
proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão
E1etrônico ne Ooolll2o22 e instruções do contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de trans€rição; e será realizado na forma parcelada.

CLiíUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREçOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 13.930,OO (ÍREZE MIL E NOVECENTOS E

TRIUTA REAI5).
Representado por 7 X R$ L.99O,@.

crio. DrscRrlrrúrçio ffi|{ffi/ *rr.
6 Execução de serviço de TRÂNSPoRTE DE ESÍUDÂiITES DA CHEVRoLET l,lesês

Zol'lA RURÂL D0 llUNIcÍPIo, percorrendo os sÍtios: LAGoa ctÁSsÍC LS

OE l.lATA E AREIA BRÁr{CÂ, transportandc os até a ESCOLA 2OlU2OLl
n iIICIPÂL DE ENSIi0 FU DÂr'lEt{TAL CLÂRICE mSTA, situada Qa4934
no sÍTIo LÁGOA DA ttaÍa e vicê-versa, ãtravés de um

vEÍculo TrPo: PAssEro, ar,rc/l,looELo de fabrj.cação não
superior a 15 (QUINZE) Ailos a contar do vigente; com
capacidãde para 05 (clNco) passa8eiros(as), em estado
de conservaçâo que ãtenda as exigências contldas no
Código de Tránsito Brasileiro, alán de providenciar as
adaptações necessárias e mudanças necessárias para
atender a PORTARIA Í{e aO3/2O13/OS, lOÃO PESSOA, 25 DE

ÊEVEREIRO DE 2013, EXPEDIOA PEI-O SUPERINTEI'IDENÍE m
DEPARTÁfiFNTo ESTADUAL DE TRÂxsITo - DETRAN/PB (quando
o veículo não estiver em conformidade con a referida
portaria), rêaLizândo o pêrcurso nos dias úteÍs, de
sêgunda à sexta-feira, no turno da tarde. Percurso
diário de 19 km, ida e volta. Horário de chegada à
Escola: as 12:50 hs. e horário d€ saída às 17:00 hs-,
transportando os alunos e alunas da Rede íunicipal de
Ensino- O veículo terá que ter 'seguro" finmado com
enpresa especializêda ê compêtente para ser acionâda
em casos de possÍveis sinistros (exigência apenas para
o vêncêdor após firnar contrato. ). O €ontratante SÓ

PAGAú os dias em que a(s) rota(s) foi (ram)
realizada(s). Serviços serão custeados pela Secretaria

euÂÍ{r. P.ur{rriíRro P. Toral

g7 7.990,60 73.93O,OO
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üunicipal de Educação. 0 CONÍRATADO estará proibido de
oferecêr caFonãs a terceiros, no intuito de não
desacomodar os(âs) ãlunos(as) transportados ( as ) .

Total: 71.93O,OO

cuÁusulÂ QUÂRTÂ - m REAfl6TÂrÉlfro Eir sEÍ{Trm EsÍirTo:
0s preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de um ano, exceto para os casos previstos
no Art. 55, §§ 5s e 6e, da Lei 8.666,/93.
ocorrendo o desequilíbrio econôríico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, AlÍnea d, da Lei 8.666/93, nediante
comprovação documental e requerimento expnesso do Contnatado.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solícitação do Contratado, os preços podenão 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.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interegno nínimo de ulI ano será contado a partin dos efeitos
financeiros do últino reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustanento, o Contratante pagará ao Contratado a
inportáncia calculada pela últimã variação conhecida, liquidando a di.ferença coffespondente tão logo
seja divulgado o índice definitivo. Fica o contratado obrigado a apresentar menória de cáIculo referente
ao neajustamento de preços do valor rêmanescente, sempre que este ocomer.
Nas aferiçôes finais, o Índice atualizado para reajuste será, obrigatorianente, o definitivo.
Caso o Índice estabelecido para reajustanento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, sêrá adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela leglslação então em
vigor.
Na ausência de previsâo lega1 quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para
o reajustamento do preço do valor reDanescente, por neio de teÍro aditivo.
O reajuste poderá ser realizado [lor apostilanento.

CUÚSULÂ QUIITA - DA DOTAçÃ0:
As despesas correrão por conta da seguÍnte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos do l4unicípio de Duas Estradas:
o4.oo - L2.16L.2092.2074 - 5s3. - 3.3.90.39.01 ;
o4.oo - 12 -361- -2062 -2044 - 571 - - f - 3- 90- l9_ô1_

cúusuLA sExra - Do PAGAiEifro:
O paBan€nto será efetuado nediante procêsso regular e em observância às nomras e procedimentos adotados
pelo contratante, da seguinte maneira: Para ocomer no prazo de trinta dias, contãdos do período de
adimplemento.

cúusuLA sÉTflra - Dos pRAzos E DA vrcÊ cr:
os prazos máximos de início de etapas de execução ê de conclusão do objeto ora contratado, que admite
prorrogação nas condiçôes ê hipóteses previstas no Art, 57, §1", da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados
e serão considerados da assinatura do contrato:
a - fnÍcio: Imediato;
b - Conclusão: 7 (sete) meses.
A vigência do presente contrato será determinada; 7 (sete) mesês, considerada da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei n" A.666/93.

cuÁusulÁ orrava - DAs oBRrGaçôEs m CC{TRATATÍÍE:
a - Efetuar o paganento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo coo as respectivas
cláusulas do presente contratoj
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contrâtado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
forne€ido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsâbi1idãdes contrâtuais e lêgais;
d - Informar o contratado da necessidade de manutenção e/ou reparo corretivo do veiculo, observadas as
noHras do respectivo fabrlcante constantes do manual de manutenção correspondente, o qual não deverá ser
utilizado caso haja irregularidade;
e - Designar representantes com atribuiçôes de Gestor e Fiscal deste contrato, nos ternos da nonÍa
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivaoente, permitida a
contrataçâo de terceiros para assistência e subsÍdio de inÍormaçõ€s pertinentes a essas atribuiçôes;
f - A subcontratação e/ou terceirização é permitida na sua integralidade ou parcialidade, mediante aviso
prévio e autorização do contratônte, visando a melhor execução do objeto conforme 1ei especifica Lei
Federal 13.429 de 2Oa7 e outros dispositivos pêrtinentes que subsidiam as leis de licitações.

cLÁusuLA l{o}ra - DAs oBRrGÂçõEs m coÍ{TiÂTAID:
a - Êxecutar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presentê contrato,
dos melhores parâ etros de qualidadê estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao
contratual, corÍ observância aos prazos estipulãdos;
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b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernêntes à legislação fistal, civi1, tributánia
e trabalhista, ben coDo por todas as despesas e cofiproílissos assumidos, a qualquer tÍtulo, perante seus
fornecedores ou terceiros sn razáo da execução do objêto contratadoj
c - í{anter preposto aapacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do coÍrtrato, que o
reprêsênte integralmente em todos os seus atosj
d - Permitir e facilltâr a fiscallzação do contratante deveEdo prestar os irformes ê esclarecimentos
solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao contnâtante ou a têrcêiros, dêcorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizâção
ou o acoDpaflhamento pêlo órgão interessadoj
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em pa.te, o objeto deste instrumento, seft o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - !'lânter, durante ê vigência do contrato, em compatibilidãde cgm as obaigaçôes assunidas, todas as
condiçôes de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando âo
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
h - substituir imediatamente o veículo por outro equivalente, caso não tenha condições de ser utilizado
no 5eaviço;
h - A subcont.atação e/ou terceírização é permitida na sua integralidade ou parcialidade, oediante aviso
prévio e autorização do contratante, visando ã nelhor execução do objeto conforrne 1ei espe.ifica Lei
Feder'àl 1f.429 óe 2o17 e outros dispositivos pertinentes que subsidiam âs leis de licitações.

CL/íUSULÂ DÉCI'.IA - DA ALTERÁçÃO E REsCIsfu:
Este contrato poderá ser alterado coít a devida justificativã, unilateralmente pela ContFãtante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, confonÍe
o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei A.666/93.
o Contratado fica obri.gado a aceitar nas nesmas condições contrôtuâis, os acréscimos ou supressões que
se fi.zeren nas coopras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1o da Lei n" 8.666/93. Nenhun
ac.éscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, saldo as supressões resultantes de acordo
celebrado entre os contaatantes.

CUÚSULÂ DÉCTÉA PRII'IEIRÁ - DO RECEB$IE'ÍTO:
Exêcutado o presente contrato e observadas as condições dê adimplemento das obrigaçôes pactuadas os
procedimento e prazos para rêceber o seu objêto pelo Contratante obedecerão, confonÍe o cêso, as
disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei n" 8.666/93.

CúUSULA DÉcIIiA 5E6.sDÂ - DAS PEI.ALIDÀDCS:
Â recusa injusta em deixar de cunp.ir as obrigaçõês assumidas e preceitos legais, sujeitará o contratado,
garantida a prévia defesa, às seguintes penôlidades previstas nos Arts, 86 e 87 da Leí a.666/93. a -
advertênciê; b - nulta de mora de o,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na entrega, no inÍcio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de fO'X (dez
por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária
de participar em licitação e iBpedimento de contratar con a Adoinistração, por prâzo de até 02 (dois)
anos; e - declaração de inidoneidade parã licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarên os motivos deterDinantes da purição ou até que seja pro ovida sua reabilitação pe.ante a

própria autoridade que aplicou a penâlidade; f - simultaneamerlte, qualquer das penalidades cabÍveis
fundamentadas na Lei 8.666193 .

cúusr,LA DÉCIIIÀ TERGEIRÂ - DA COíPE SAçÃO FIITÀIICEIRA:
l{os casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste i.nstrumento, e desde que o Contratado não
tenha concorrido de alguma forma para o atrâso, será adoitida a compensação financeira, devida desde a

data lioite fÍxada para o paganEnto até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os enca.gos
ooratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula:
Etí=NxVPx I, onde; El1 = en.argos moratórios; N = núrrero de dias entre a data prevista para o pâgaDento
e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela ã ser paga; e I = índice de compensação financeirà, assin
apurado: I = (TX/LOg)l?65, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE âcunulado nos últimos dozê oêsês ôu, 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 se. extinto ou de qualque. fgrma não possa mais ser
utilizado, se.á adotado, en substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então en vigor.

cuiusul.A DÉcrxÂ QUARÍa - m FoRo:
para dirinir as questôes d€correntes deste contrôto, as partes elegem o Foro da CoDarca de Guârabira.

E, por estarem de pleno acordo, foi Iavrado o presente contrato em 92 (duas) vias, o qual vai assinado
pelas pa!'tes e por duas testemunhas'

Í E STÉI4UNHAS

§5{. 1(s 6 8\ - rr

Duâs Estradàs - PB, 26 de t4aía de 2022.



]OYCE REMLLY FELIX ITFTES
P.efeita Constitucioral
o90.407 "s84-40

PELO COIITfiÁÍADO

CNPI: 35.956.995/ggàL-d4gat 6s 4 -3D4
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