
ESTÂDO DÂ PÂRÂÍBA
PREFEITURÁ ru ICIPAL DE DT'As ESTRÁDÂS

PREGÃO ELETRÔ ICO }IO WI4I2O22
PR(TESsO AT'I|I ISTRÂTTVO Nô 22O419PEg,mA4

CC{TfiÂTO Ne z oO84,9 12o22-cPL

ÍER}{O DE COiITRÂTO QIJE ENTRE 5I CELEBRÀII A PREFETTURA IIJI{ICIPÀL DE DUAS ESTRADAS E

Â ÍC{IO CLAI)IO CO§TA SA'{TOS 025936934p,,, PARA FORI{ECITíEiITO COT{FOR}IE DISCRII4INADO
NESTE INSTRUIIíENTO NA FORI|A ABAIXO:

Pelo presente instrumento partlcular de contnato, de un lado PREFEITURÂ iiUI{ICIPAL DE DUAS ESTRÀDAS - Rua

do Co ércio, 23 - Centro - Duas Est.adas - PB, Ct{Pl ne 08.787 .O12/OaO1-14, neste ato representada pela
Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e domiciliada
na Fazenda São Francisco, SN - Zonã Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne 090.497.594-40, Carteira de
Identidade ne ),579.572 SSP, doravante simplesmente Co}|ÍRATAiITE, e do outro lado ArÍTOlüO CLÂfDfO COSTA

SAllTO6 02503695400, - RUA NOva, 147 - CENTRO - DUAS ESTRADAS - PB, CNPI ne 34.482.O74/OOo1-23, doravante
simplesmente CO TRATADA, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá
pelas c1áusulas e condiçôes seguintes:

CúUSULÀ PRITTEIRÀ . Í)oS FU]OÂIIEÍ{TOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico ne WL4/2O22, processâda nos termos da
Lei Federal ne LO.52O, de 17 de lulho de 2002 e subsidiariamente a Lêi Federal no 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Complementar na 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal no !9.924, de 20 de Setembro
de 2OL9; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

cl/fusulA sEqrlÍra - Do o8f,ETo:
O presente contrato tem por objeto: Execução de serviços de transportes diversos, conforme discriminação
no instruDento convocatório - edital.

o forneci[ento deverá ser executado rigorosanente de acordo cotÍ as condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, especificaçôes técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão
Eletrônico ne OOoL4l2o22 e instruções do contratante, documentos esses que fican fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será rêalizado na forma parcelada.

CUT'5ULÁ TERCETRÂ - Ix) VALOR E PREçOS:
O valor total dêste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 24.OgO,50 (VINTE E QUATRO ríIL REAIS).
Representado por 12 x R$ 2.OOO,OO.

coo. DISCRIiII ÂçÃO

2 Execução de serviço de TRÂJ{SPORTÉ DE PROFISSIOI'IAIS DE

SAÚDE (HÉDIcos E EQUIPE IÉDICA) m UÍiIIcÍPIo DÊ DUAS

ESTRADÂS, percorreído o ilunicípio nos locaj.s onde
houve. necessidade dê atêndinento [édico dofliciliar e
vice-versa, atrâvés de uÍr vEÍcuLo Do TrPo: PÂssEro,
Aflo/lODELo de fàbricação não superior a 15 (QUINZE)
anos a contar do ano vigente; cofi capacidâde para 05
(CINCO) pãssageiros(as), em êstàdo dê conservação que
atenda às exigências contidas no código de Trânsito
Brasileiro, realizando o percurso nos dias útels, de
0UARÍÂ5 E OUII,,IÍAS-FEIRA, no turno. da manhã e tarde.
Percurso diário de 20 l(l|, idã e volta (quiloíEtrageíl
suficiente para realizar o percurso proposto e numa

necessidade previsível ou imprevisÍvel, deslocar-se
por outras aotas). Horárlo de chegada ao PsF I: às
08:0o hs.(nanhã) e 11:00 hs. (tarde), horário de saída:
14:00 hs. (fianhã) e 17:00 hs- (tande), para transporte
dos profissíonãis de saúde. o veículo terá que ter
'seguroP firoado com e[presa especializáda e
co petentê para ser acionada en casos de possíveis
sinistros (exigência apenas parã o vencedor âpó5
íirmâr coítrato). O contrâtante í) PAGARÁ os alias eír
que a(s) rota(s) foi(ram) realizãda(s). serviços serão
custeados pefo Fundo ilunicipal de Saúde-

CUÁUSULA QUARTA . Íx) REA]T'STATETTO EX SE TIÍx) ESTRTTO:

Tftiífff' u{rD. err,{r. p.ú{rrÁRro ?. torÂr

FIAT Ul,{O l,leses 72 2.O@,@ 24.@O,OO
IIILLE

200912079
í046421

Íotal: 24 -600,00



Os preços contratados são Íixos e irreajustáveis p€lo perÍodo de um ano, exceto pâra os casos previstos
no Art. 65, §§ 5e e 6e, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econônico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partês pactuaram inicialmente, nos tênnos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei a.666/93, nêdiante
comprovação docunental e requerinento expresso do Contratâdo.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços podêrão sofrer
reajuste após o interregno de ultl ano, na mesma pnoporção da variação vêrificada no IPCA-IBGE acumulado,
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidadê.
l{os reajustes subsequentes ao primeiro, o inte.regno mÍnimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do Índice de reajusta ento, o contratante pagará ao Contratado a
importância calculada pela última variação conhecida, Iiquidando a diferença correspondente tão logo
sêJe divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado e ãpresentar memórla de cálculo referente
ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocomer,
Nas aferiçôes finais, o índice atualizado para reajuste será, obrigatoriamente, 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 legislação então em

vigor.
Na ausência de previsão lega1 guanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para
o reajustamento do preço do valor renanescente, por neio de teroo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CúUSULA QUI TA . DA mTAçÀo:
As despesas corerão por conta da seguinte dotação, constante do onçamento vigente:
Recursos do Município de Duas Estradas:
o2.oo - 04. L22. roo2. 2006 - 500. - 3. 3.90. 39. Ot ;
07.go - Lo.fg!.2got. 2030 - soo. - 3. 3.90. 39.01.

CLÁUSULÂ SEXTA - DO PAGÂflEiÍTO:
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 diãs, contados do perÍodo de
adimplemento.

CLÁusuLA sÉTItlA . Do§ PRAzos E DA wGE cI:
Os prazos máximos de iníclo de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admite
prorrogação nas condiçôes e hipóteses previstas no Art. 57, §1', da Lei A.666/91, estão abaixo indicados
e serão considerados da assinatura do Contrato:
a - Início: Imediatoj
b - Conclusão: 12 (doze) meses.
Á vigência do presente contrato será determinada:. 72 (doze) meses, considerada da data de sua assinatura;
podendo ser pnorrogada por iguais e sucessivos perÍodos, nediante acordo entre as partes e observadas as
características do objeto contratado, conforme o disposto no Art. 57, incisos II e IV, da Lei a.666/93.

cLÁJsULÁ oTTAvA - DAs GRIGAçõES DO co TRATA,ÜTE:
a - Efetuar o pagamento relatlvo ao fornecimento efetivamente reaLizado, de acordo con as respectivas
cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contnatado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaçâo, o que não exine o contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Informar o Contratado da necessidade de manutenção e/ou reparo corretivo do veÍculo, obsêrvadas as
normas do respectivo fabricante constantes do manual de manutênção cornespondente, o qual não devená ser
utilizado caso haja lrregularidade;
e - Designar representantes com atribuj.çõês de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norna
vigente, especialmentê para acoopanhar e fiscâlizâr a suã execução, respectivamente, permitida a
contratação de terceiros para assistência e subsídio de informaçôes pertinentes a essas atribulçôes;
f - A subcontratação e/ou terceirização é permitida na sua integraLidade ou parcialidade, mediante aviso
prévio e autorização do contratante, visando a melhor execução do objeto confor[e lei específica Lei
FedetaL L}.429 de 2OL7 e outros dispositivos pertinentes que subsidiam as leis de licitações.

cúUsuLÂ ]{(xÂ . DAs oBRIGAçõES m co{TRÂTA)o:
a - Executar devidanente o fornecinento descri.to na Cl-áusula correspondente do presente contrato,
dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao
contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Respon sabiliza r - se pon todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributá
e trãbalhista, ben cofio por todas as despesas e colltpromissos assumidos, a qualquer títu1o, perante s
fornecedores ou terceiros em razão da êxecução do objeto contratado.;
c - Êlanter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represênte integralnênte em todos os sêus atos;
d - Pernitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os infornes e esclarecÍrêntos
solicítados;

dent



e - será responsável pelos danos causados dlretamente ao Contratante ou a têrcêiros, decorrentês de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzl.ndo essa responsabil.idade a fiscalização
ou o acoírpanhamento p€lo órgão intêressado;
f - Í{ão ceder, transferir ou sub-contratar, no tdo ou ên parte, o objeto dêste instrurcnto, selI o
conhecirento e a devida autorização expressâ do CortPatante;
g - anter, durante a vigência do contrato, en coopatibilidade con as obri8ações assunidas, todas as

condições de habili-tação e qualificação exigidâs no respectivo procêsso licitatório, apresentando ao
contratante os docunentos necessários, sempre que solicitedo;
h - Substituir ioediatareÍte o veículo por outro equivalente, caso nâo tênha condições de ser uti-lizado
no serviço;
i - Efetuar os serviços dê manutenção corretiva e preventlva do veículo, Eantendo-o equipado dê acordo
coit as exigências do Ciidigo Nacional de Trànsito;
j - A subcontratação e/ou tercêirização é pênnitida na sua integralidade ou parcialidade, nediante ãviso
prévio e autorização do contrataÍrte, visando a nelhor execução do objeto confoÍíê 1ei específica Le1
Federal 13.429 de 26!7 e outros dispositivos pêrtinêntes que subsidlan as leis de licitações.

ctÁusulA DÉcrfiÂ - DA ÂLrERÂçÃo E REscrsÂo:
Este contrato poderá ser alterado coltl a devida Justiflcativa, unilateralnentê pêla contratante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será r€scindido, de pleno direito, conforfle
o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei A-666193-
O Contratado fica obrigado a aceitar nas neslras €ondições contratua!.s, os acréscimos ou supressõês que
se fizeren nas compras, até o respectivo li lte fixado no Art. 65, §1" da Lei no 8.666/93. Nenhum
acréscino ou suprêssão podêrá exceder o lini.te êstabelecido, saldo as supressões resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes.

CLÁI,SULA OÉCIfiÂ PRIfrEIRÂ - u) RECEAIXE TO:
Executado o presente contrato ê observadas as condições de adirDlenento das obrigaçõês pactuadas os
procedinento ê prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, confoÍíe o caso, as
disposiçôes dos Arts. 73 a 76, da Lei no 8.666193.-

CI./íUSUTÂ DÉC A SEq.iDA . DAS PEIIÂLIDADES 3

A recusa injusta eí deixar de cunprir as obrigações assumidas ê precêitos lêgâls, sujeitará o Contrâtado,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas ros Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a -
advertência; b - nulta de [Era de 9,3% (ze"o vÍrgula cinco F,or cento) aplicada sobrê o valor do contrato
por dia de atraso na entrega, no inÍcio ou na execução do objeto ora contratado; c - rulta de ld (dez
por cento) sobre o valor contratado pela inêxecução total ou par€ial do contrato; d - suspênsão teínporária
de participar en licitação e impediflênto de contratar cofl a Mministração, por prãzo de até 92 (dois)
anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar coo a Adrinistração Públi€a enquanto
perdurarem os notivos determinantes da punição ou até que sêja proímvldô sua reabilitaçâo perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade; f - si-oultaneameÍae, qualquer das pênalidadês cabíveis
fundanentadas na Lêi 8.566,/93.

CI]íUSULA DÉCITÁ TERCEIRÂ - OA «'PET{SAç,O FINAICEIRA:
l{os casos de eventuais atrasos de pa8ãrEnto nos teÍíbs deste instrumento, e desde que o Contratado não
tenha concorrido de alguía foma para o atraso, 5e.á ad!Étida a congensação financeira, devida dêsde a
dâta ffunite fixâda parâ o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagaoento da parcela, os encargos
rrcratórios devidos en 

"azão 
b atraso no paganento serão calculados cor utilização da sêguinte fóÍrula:

Etl=NxVPxI,onde:Elt=encarSosnoratórios;N=núnerodediasentreadataprevistaparaopagameoto
e a do êfetivo pag:rtento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = Índice de c@pensação financeira, assirD
apurado: Í = (ÍX/La0) 1165, sendo TX = percertual do IPCA-IBGÊ acunuLado nos últiiros doze rneses ou, na
sua falta, ull novo índice adotado pelo Governo Fedêral que o substitua. l{a hipótêse do re+erido Índice
estabelecido para a coGpensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer for{la não possã tIais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser detemrinado pela legislação êntão e vigor.

clÍJsuLA DÉCrm QlnRTA - m FORO:

Para dirisir as questóês decorrentes deste contrato, as partes elegêl! o Foro da Conarca de Guarabira.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presênte contrato em 02 (duas)
pelas partes e por duãs teststrunhas.

vias, o qual vai assinado

Duas Estradas - PB, 26 de ltaio de 202

PELO COiÍTRÂTAIITE

Prefeita constltucional
o90.407 .504-&

§s I ]6s 69it - tr

l.-.d{



PELÔ CONTRATADO

33y 68 4 -"^ CNPJ : 34. 482. g7 4 / OOOL - 23

,,4. -" ,.,,ç.. ^ -..' \-t^- &-'.. JJ -l-'" --F'lirórÍo clÂuDro coSTÂ sa Íos o2543695/too


