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COí{TRATO te i OA65/2O22-CPL

€(b. D]SCRITIXAçÃO itARCA Ui{I'.
1 PNEU a2.5/AO-7A - Normatizâdo ABI,IT e coô sêlo de ATF UND

aprovação do ItlüETRo
3 PI{EU f7.5-25 E3/L3 - Í{ormatlzado aBNT e com selo de AÍF UND

aprovação do INHETRo
5 PNEU I.a.A/LS-3O - t{orÍatizãdo ÂBMf ê cofl selo de ATF UND

aprovação do INHÊTRO

6 PI{EU L9.SL-24 - l{ormatizado ABNT e con selo de aTF uilD
àprovaçâo do INI.IETRO

7 PI{EU a75l6SR74 - Normatizâdo AgilT ê com selo dê KÂ}lA UND

áprovação do INMETRO

I PiIEU 195/65R15 - Nornatizado ASNT ê com

aprovação do IN ETRO

10 D|{EU 215/75RA7,5 t{ornatizádo ABI{T e com

aprovação do II{HETRO

CARNEIRO DO ai'inrdo d. romã

NASCIMÉNTO disitlhôr cÂRNEFo Do

COMERCIODE aoMmooDrpE€Ás

PECASPAM P^NA

w2o33s2s@o §tr;;;ffiI"'
161

TERI'IO OE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAI,I A PREFEITURA ru ICIPAL DE DIJAS ESTMDAS E

CARI{EIRo DO Í{ASCIÍilEliTO CoÍiiERCIO DE PECÂS pARA VEICULoS AUTOITmTORES LTDA., PARA

FORNECIMEI{TO COI{FORIIE DISCRIMIMDO NESTE II{STRUI4ENTO NA FORI'IA AEAIXO:

PeIo presente instnumento particular de contrato, de um lado PREFEIIUM itIT ICIPAL DE DI,AS ESTRADAS - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne OA.7A7 .972/OOO1-10, neste ato representada pela
Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasi.leira, Solteira, Funclonaria Publica, residênte e doniciliada
na Fãzenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duâs Estradas - PB, CPF ne 090.407.564-40, Carteira de
Identidade ne 3.57Q.572 SSP, doravante sinplesnente CoNTRÂTANTE, e do outro lado CAR EIRO m Í{ASCIl,lEilTo
C0 ERCIO DE PECAS PARA VEICULOS ÂITTOIOTORÊS LIDA. - COiIJUNTO Í.IORADA i,lovA II, SN, CENTRO - ALAGOINHA -
PB, CNPI no 20.335.256/0001-67, doravante simplesmente CONTRATADA, decidiran as partes contratantes
assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiçóes seguintes:

CLÁUSULA PRIIIIEIRA . DOS FUTIDAüE]{TOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico ne ggoas/2A22, processada nos termos da
Lei Federal ns 10.520, de a7 de lulho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal no 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Complenentar ns 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal no l0.o24, de 20 de setembro
de 2âl9i e le8islação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CL/ÍUSULÂ SEGU DA - Ín OB]ETO:
O presente contrato ten por objeto: Aquisições parceladas de pneus diversos, destinados aos veÍculos
próprios e máquinas pesadas deste MunicÍpio.

O fornecimento deverá ser exêcutado rigorosamente de aco.do cofl as condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, pnocesso de licitação nodalidade Pregão
Eletrônico ne OaOLS /2022 e instruçôes do contratante, documentos esses que fican fazendo partes
integrantes do prêsente contrato, indepêndente de transcriçãoi e será realizado na forna pancelada.

cL/íusuLA TERCETRÁ - DO VALOR E PREçOS:
o valor total deste contrato, a basê do pneço proposto, é de R$ 266.760,00 (DUZENToS E SESSENTA E SEIS
HIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS).

QUÂÍ{T. P.t r{rTÁRrO P. ÍOÍAL
ae 2.75O,O9 2I.5OO,OO

lo s-6oo,oo 56.000,00

70 s.fOO,@ 53.000,06

LO 4.490,06 4A-94O,ú

48 35O,AO 74 -OOO,OO

30 4OA,OO 72.OOO,OO

20 Ago,sg L7.A00,00

selo de HIFLY UND

sêlo de XBRI UND

72 PiIEU 750x16 - Normatizado ABNT e com selo de aprovação IIEST LAXE UND

do INI.IETRO

L4 qNEU LooalR2o - Normatizado ABNT e con selo de l,lÊST LAKE UND

aprovação do INHETRo

10 '196,Ag 7 .960,OO

2S 1.'taA,O6 35.60A,A0

Total: 266.76a,68

CLÁUSULA QUARTA . DO REA]USTA}IEI{TO ETI SEÍ{TIDO ESTRITO:
o reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo perÍodo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão
reajuste após o lnterregno de um ano, na mesma proporção da variação verÍflcada no IPCA-ISGE acumulado,
iniciadas e concluÍdas após a ocorrência da anualidade.
t{os reajustes subsequentês ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partlr dos efeitos
financeiros do últifio reajuste.



No caso de atnaso ou não dj.vulgação do Índice de reajustamento, o Contratante paganá ao Contratado a
inportância calculâda pela últina variação conhecida, liquidando a diferença corespondente tão logo
seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigedo a apresentar memória de cáLculo referente
ao reajustãmento de preços do va.lor remenêscente, senprê que este ocorrer.
Nas aferiçôes finai.s, o Índice atualizado para rêajuste será, obrigâtorianente, o definitivo-
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha â ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substltuição, o que vier a sen determinado pêla legisLação então em

vigor.
l{a ausênciã de previsão legal quanto ao Índice substituto, a5 partes elegerão novo índice oficial para
o reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

CLiíUSULA QUII{TA - DÂ DOTÂçÃO:
As despesas comerão por conta da sêgulnte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do MunicÍpio:
09.oo - 26,742.!0A2.2039 - 500, - 3.3.99.30.01.

CL/ÁUSULA SEXTA . DO PAGÁ}tEilTO:
o pagamento será efetuado nedlante processo regulàr e êÍÍ observância às normas e procedimentos adotados
pelo Contratante, da seguintê maneira: Para ocorrer no p,^azo de trinta dias, contados do perÍodo de
adimplemento.

cL/íusuta sÉTrita - Dos PRÂzos:
O prazo máxino para a execução do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condiçóes e hipóteses
previstas no Art. 57, §1", da Lei 8.666/9), está abaixo indicado e sêrá considerado da emissão do pedÍdo
de compra:

Entrega: 10 (dez) dias.
A vigência do presente contrato será determinada: 06 (seis) neses, considerada da data dê sua assinatura.

cLÁusuLA oITAVA - OA5 OBRTGAçôES OO COI{TRÀTAI{TE:
a - Efetuar o pagamento relatÍvo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo colrl as respectivas
cláusulas do presente contnato.;
b - Proporcionar ao Contratâdo todos os meios nêcessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer inregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercêndo a mais ampla e completa fiscalizâção, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designa. representantes com atribuições de Gestor e Fiscal dêste contreto, nos termos da norma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a suã execução, respectivamente, permitida a
contratação de terceiros para assistência e subsÍdio de infomraçôes pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAçõES DO COI{TiAÍAIX):
a - Executar devidamente o íornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contnato, dentro
dos nelhores pârâretros de qualidade estabelecidos para o raoo dê atividade relacionada ao objeto
contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar - se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributánia
e tnabalhista, ben como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Mânter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, gue o
represente i.ntegralmente en todos os seus atos;
d - Permitir e faciLltar a fj.scaLização do contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;
e - Será responsáve1 pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instnumento, sêm o
conhecimento ê a devida autorização êxprêssa do Contrâtante;
g - Mânter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumldas, todas as
condições dê habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apFesêntando ao
Contnatante os documentos necessários, sempre que solicitado;

cLÁUsuLA DÉcIiIA . DA ALTERAçÃo E REscIsÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificatlva, unilateralmente pela Contratante ou por
acordo entre as partês, nos casos previstos no Artigo 65 e será resclndido, de pleno direito, conforme
o disposto nos Artigos 77,78 e 79 da Lei a.666/9).
0 contratado fica obrigado â aceitar nas mesmas condiçôes contnatuais,
se fizeren nas conpras, até o respectivo linlte fixado no Art. 65,
acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, saldo as
celebrado entre os contratantes.

os acréscimos ou suprêssôes que
§1" da Lei n' 8.666/93. Nenhu
supressões resultantes de a

CLÁUSULA DÉCIT4A PRII.IEIRA - DO RECEBIIIEilTO;
Executado o presente contrato e observadas as condiçôes
procedimento e prazos para receber o seu objeto pelo
disposições dos Arts, 73 a 76, da Lei no 8.666/93.

de adimplemento das obrigações pactuadas
Contratante obedecerão, conforme o caso,
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CLÁUSULÀ DÉCII4A SEGUIIDA - DAS PÊ ALIDADES:
Â recusa injusta em deixar de cumpnir as obrigações assumÍdas e precei.tos legais, sujeitará o contratado,
garantida a prévlã defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93i a -
advertênciaj b - multa de mora de O,5% (zero vÍr8ula cinco por cênto) âplicãde sobl'ê o vâIor do contnâto
por dia de atraso na entrêgâ, no j.nÍcÍo ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de lO% (éez
por cento) sobne o va]or contratado pela inexecuçãô total ou parcial dô contnato; d - suspensão tenporária
de participar em licitêção e impedimênto de contratar com a Admlnistrâção, por prazo de até 02 (doÍs)
anos; e - declâração de inidoneidade para licitar ou contnatar com a Administração Públlca enquanto
pendurarem os 0totivos deterfiinantes da punição ou até que seja promovida suâ reabilitação penante a
própria autonidade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabÍveis
fundamentadas na Lei 8.666/93.

cLÁusuLA DÉcrr.rÀ TERCETRA - DA cdtpEr{saçÃo FTMticEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, ê dêsdê que o Contratado não
tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a
data linite fixada para o pagamento até a data corrêspondente ao efetivo pãgâmento da parcela. Os encargos
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula:
EM=NxVPxI,onde:EM=encarSosmoratórios;N=núnerodedlasentrêadataprevistaparaopãgamento
e a do efetivo pagamento.; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financelra, assim
apurado: I = (ÍY/LOà) IARDIM l.lOTORAl4A - SÃO JOsÉ DOS CAfiPOS - SP /365, sendo TX = percentual do IPCA-
IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, nâ sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que
o substitua. Na hlpótese do referido Índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser
extlnto ou de qualquer fonra não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a
ser determinado pela legislação então er vigor.

CLÁUSULA DÉCITTA OUARTA - DO FORO:
Parâ dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira,
Estado da Paraíba.

E, por estaren 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, 08 de lulho de 2822.

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

Pnefei.ta Constitucional
o90,407 .504-40

PELO CONTRATADO
CÁfiNEIRO DO NA§CIMENÍO
coME ooof PEC s P^À^

CÂR"EIRO DO Í{,'ISCIIIEÍ{TO COüERCIO OE PECÂS PÂRÂ

VEICULOS ÂUTOIIOTORÊS LTDA.
CNPI : 20.335.256/oo07-67
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