
ESIÀDO DÀ PÀRÀ,IBÀ
PR.EEEIfURA UUNICIPÀI DE I.{OGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LIcITÀÇÀo

PREGÃO EI,ETRôNTCO NO OOO1O/2021
PROCESSO ÀDMINISTRÀTIVO NÔ PE OOOlO/2021

CONTRÀIO N": 00135,/2 02L -CPL

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CE],EBRÀI'4 A PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE
MOGEIRO E ÀSÀP COMERCIO DE MÀQUINAS E VEICUIOS LTDÀ, PÀRA
EORNECÍMENTO CONTORME DISCRIMINÀDO NESTE INSTRUI4ENTO NÀ EORM-A

ÀBAIXO:

PeIo prêsênte instiumento de cootrato, dê um lado Prefeitura Municipal de Mogeilo - Àv.
Presidente João Pêssoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n' 0 8 . 8 6 6 . 5 0 1 / 0 0 0 1 - 6 7 , neste àto
representada pelo Prefeito Àntonio José Fêrreira, Brasileiro, Empresario, residêôte e
domiciliado na Sitio Pintado dê Cina, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPE n" 840.199,644-91,
Carteira de Identidadê n" 3360118 SSPPA, doravante simpfesmente CoNTRÀTÀNTE, ê do outro fado
ÀSÀP COMERCIO DE MÀOUÍNÀS E VEICULOS LTDÀ - R MÀNÀUS, 116 - ÀMÀZONÀS - CONTÀGEM - MG, CNPJ NO

20,'716.823/0001-25, doravantê simpfesmente CONTRÀTADO, decidiram as partes contratantes assinar
o presente contrato, o qual se ieqer.á pelas c1áusufas e condlÇÕes sêguintês:

CLÀUSUIÀ PRII{EIRÀ - DOS ET'NDÀüENTOS:
Este contrato dêco!re da f.icitaÇão modalidadê Pr.egáo EIêtrônico n" 0AAIA/2A21, pr:ocessada nos
termos da Lei Pederal nÔ 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lêi Fedêral no
8.666, de 21 de Junho dê 1993; Í,el Complementar n" 123, de 14 dê Dezembro dê 2006; Decrêto
Fêdêra.I n' 10.024, dê 20 de Setembro dê 2019; e leqislâÇáo pêrtinêntê, consideradas as aLteraÇões
posterlores das referidas normas.

cúust rÂ SEGoNDÀ - Do oB.rEro:
o presente contrato tem por objeto: coNTRÀTAÇÁo DE EMPRESÀ PÀRÀ ÀQUISÍÇÃO DE PÀTRU],HÀ MECÀNIZÀDÀ
PÀRÀ O Mi'NICÍPIO DE MOGEIRO.

CIáUSU!À TERCEIRA - DO VÀIOR E PREçOS:
O valor total destê contlato. a basê do preÇo proposto, é de R§ 595.000,02 (QUINHENTOS E NOVENTA
E C]NCO MII REAIS E DOIS CENTÀVOS) .

CODIGO DISCRJ}GXÀCãO
rrator àgricola sobre rodas equrpado com o hoLor de
'3 cilindros turbinados com potência de no nlnimo 75
tCV - Eixo dianteiro tlpo 4x4 Tânque de combustívef
tcom capacidâde miniÍro de 63 litros - Transmissão.
rDêslizântê ê totalmênte sincronizada I
vêIocrdàdê, com .tevanle hidrêuIrco ê vazáo de no
mínimo 411/min - Sistêna Hidráu1ico dê levante com
,capacidade dê :ro nínimo 3-000 kq no olhal - Erêios
dê multidlscos à banho de óIeo Rodado Dianteiro
L2-4x24 Rl - Rodado Tlaseiro 18 ,4x30 R1 -
EquÍpamêntos básicos: Estrutura de ProteÇão Contra
Capotamento de acorclo con as nornas de seguranÇâ
vigentc, com loldo, .Iuzes de freios, pisca alerta e
dilêcÍonâ1, faróis de serviÇo, sinais sonoros c luz
de ré, sincronizados con a ré. buzina, cspelhos

T'NIDÀDE
Un'D

QOÀNIIDÀDE P . OI{ITiíRIO
3 r98.333,34

P. TOTÀÍ.
595.000,02

Iotâl: 595.00c,02

CIJ{USULÀ OÜÀTÍÀ - DO REÀ{'U9TÀ!,íENTO EM SENTIDO ESTRITO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicj-taçâo do Contratado, os preços pode!ão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variaÇào verificada no IPCA-
ÍBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectivà proposta, exclusivamente
para as obrigações inrciadas e concfuidas após a ocorrência da anualidade.

O fornecimento deverá ser êxecutado rigorosamente de acordo com as condiÇóes expressas nestê
instrumento, proposta apre6entâda, êspecificações técnicas corre spondente s , processo de
ficj"taÇão modafidade Pregáo Eletrônico n" 00010/2021 e instruÇôês do Contratante, documentos
essês que ficam fazeodo partes integrantes do presente contrato, indePendêntê de trànscriÇáo; ê
será realizado na forma pêrcefada.



Nos reaiustes subseguentes âo plirnêiror o interregno minimo de um ano sêrá contado a partj.r dosefeitos financeiros do úftimo leajuste.
No caso de atraso ou oâo divulgaÇão do indice de reajustamento, o Contrâtante pagará ão Contratadoa importância câlcu1ada pela últj.ma variação conhêcida, Iiquidando a difeienla corlespondentetão logo sêja dj"vulgado o indice defj.nitivo. Fica o contratado obrigado a apresentar menóriâ de
cá1cu1o referente ao reajustamento dê preÇos do valor remanescente, sempr:e que êste ocorrer.
Nas aferiÇôês flnais, o lndice utilizado para reajuste será, obrigator:i ame nte, o definitivo.
caso ô indice êstabelecido para reajustamento venha a sêr êxtinto ou de qualquer forma nào possâ
mais sêr utirizado, sêrá adotâdo, em substituiÇão, o que vier a ser dêtêrminado pela legistação
êntáô em vigo!.
Na ausência de prêvisào leqaI quanto ao indice substituto, as partês elegerão novo lndiceoficial, para rêajustamênto do preço do valor têmanêscentê, por meio de termo adltivo.
O rêajuste pode!á sêr reaLizado por apostilamênto.

cúusul.À eurlIrÀ - DÀ DorÀÇÂo:
Às dêspesas corrêrão por colrta da seguinte dotaçâo, constante do orÇamento vigente:
Recursos Próprios do Municipio de Mogeiro: No CONTBÀTO CPS 35/2A20 CONVÊNIô Nô 908?43 PARECER
N" a4'79/2027 N" DO PROCESSO PLÀTÀFôRMÀ MÀrS BRÀSIL 2700 -085A46/2020-12 LEr MUNICÍPAL 340/2020
02.O7O SEC ÀGRIC. ME]O À],íBIENTE, PESCA E PECU A2070.2A.606.7029.1062 ÀOU]S. DE MÀQUINAS E
EQUIPÀMENTOS ÀGRICOLÀS 02.O8O SEC DE INDUST. COMERCIO E ]NFRÀ ESIRUTURÀ 02080.15.452.1025.105?
AQUISIÇÃO DE EQUIPÀ.I,ÍENTOS 4.4.90.52.00.00 OO1 EQUIPÀMENTO E MATERIÀL PERMÀNENTE

C],IíUSULÀ SEXTÂ - DO PÀG,ÀMEU'!O:
O pagamento sêrá efetuado mediantê processo regular e em observância às normas e procedimentos
adotados pelo Contratântê, da seguinte maneira: Pêrà ocorrer no prazo de trinta dias, contados
do pêríodo de adimplemento.

CÍJ{USuLÀ §ÉTn,ÍÀ - Do PRÀzo E DÀ vIGÊNcIÀ:
O prazo máximo de êntrega do objeto ora contratado,
hipóteses prevlstas no Art. 57, S 1', da Lei 8,666/93,
da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrêgê: 30 {trinta) dias.
À vigênciâ do prêsente contrato sêrá dêter.minadâ: até
considerêda da dâta dê suá âssinatura,

que adrnite
está abaixo

prorrogaÇão nas condiÇões e
cons iderêdondicado e será

xêrclcio fínànceiro de 2021,

cLi(UsuIÀ oITÀvÀ - DÀS oBRIGÀÇÔES Do CoIüTRÀTANTE
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecim
respectivas cláusulas do prêsente contrato;
b - Proporcionar êo Contratado todos os meios n

reafizado, de acoxdo com as

fiê1 Íornecimênto contratàdoi

ento ele

ecessarl0s
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à quafidade de produlo
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado de suas
rêsponsabifidadês contrâtuais ê 1êgais;
d - Designar replesentantes con atribuiÇôes de Gestor e fiscal deste cootrato, nos têlmos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇào, respêctivamente,
permitlda a contrataÇão de tercêiros para assistêncla e subsidio de informaÇÕes pertj-nentês a
essas atribuiÇões.

cüíusI,IÂ No}IÀ - DÀs oBRrcÀ9ÔEs Do coNTRÀTÀDo:
a - Executar devidamente o fornecinento descrito na Cláusu]a correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores pa!â,rletros de qualidade estabêlecidos para o ramo de atividade refacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabiliza!-se por todos os ônus e obrigações concerneDtes à legislaÇão fiscal, civiI,
tributária e Lrabalhj.sta, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qua.Lque!
titulo, perante seus fornecêdorês ou têrcêiros en iazâo da êr.ecução do objeto contratado;
c - Mantêr preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da êxecução do contrato,
que o represente integrâImênte êm todos os seus atos;
d - Permitir ê facÍIItar a fiscalizaçáo do Contratante devêndo prestar os infornês ê
êscl.arecimentos solici.tados t
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou â têrceiros, decorrentes
dê sua culpa ou dolo na execuÇáo do contrato, náo êxcLuindo ou reduzindo essa responsâbilidade
a fiscalização ou o âcompânhamênto pelo órgão interessado;
f - Nâo ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o obieto deste instrumênto, sem
o conhecimento e a devida êutorizaÇão expressa do Contratante;
g - Manter, durânte â vigência do contrato, êm compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condiçôês dê habilitaÇão e quafificaÇâo exigidas no respectivo processo Iicitàtório,
apresentando ao Contratantê os documentos nêcêssários, sempre quê solicitado.

c,.ÁusulÂ DúcruÀ - DÀ À!BER.ÀÇÃo E REscrsÃo:
Este contrato poderá ser altêrado com a devida justificativa, unilatelalmente pelo Conlratantê
ou por acordo entrê as partes, nos casos previstos no Àrt. 65 e será rêscindido, de pleno
dj-reito, conformê o disposto nos Arts. '77, '18 e ?9, todos da l,ei 8.666193.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou
supr:essôes que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65. § 1'da Lei
8.666/93- Nenhum ac!éscimo ou supressão poderá excedêr o limite estabelecido, salvo as supressões
r:esultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
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cuíustEÀ DÉctr.rÀ pRrr.ErRÀ - Do REcEBrr'tsNEo:
Executado o presente contrato e obselvadas as condiÇõês de adimplemento das obrigaÇôes pactuadas,
os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o
càso, às disposiçôes dos Arts. 13 a 16, da l-ei 8.666193.

cÍÁosulÀ DÉCIUÀ SEGUNDÀ - DÀs PENÀTÍDÀDES:
À recusa injusta en deixar de cumprir as obrigaÇôes assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado. galantlda a prévia dêfesa, às segÍuintês penê1idadês prevlstas nos Àrts. 86 ê 87, da
Lei 8.666/931 a - advertência; b - multa de mora de 0,58 (zero virgufa cinêo por cênto) aplicada
sobre o vafor do êontrâto por dia dê âtraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora
contratado; c - multa de 10* (dez por cenlo) sobre o valor conEratado pêla inexecução total ou
parcial do contrato; d s inu I tanêahêntê, qua-Iquer das pênal1dadês cabíveis fundamentãdas na
Leí 8.666/93 e na Lei 7A.52A/02.
Se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 d-ias após a comunicação
ao Contratado, será automaticamente descontado da primêira parcê1a do pagâmênto a que o
Contratado vier â fazêr jus, acrescido de juros rnorató!ios de 1â (un por cento) ao mês, or.),
quando for o caso, cobrâdo judicialmente.

cúusuLÀ DÉcruÀ TERCETRÀ - DÀ coMpENsÀÇÂo ErNÀNcErRÀ |

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrurnento, e desde que o Contratado
nào tenha concorrido dê alguma forma para o atraso, sê!á admltlda a compensaÇão financeira,
devida desde a data timite fixada para o pêgêúênto até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. os encargos moratórios dêvidos em razão do atraso no pagamento seráo calculados com
utilizaÇáodasêguintefórmula:EM=NxVP'I,onde:EM=encargosÍroratórios;N=númerode
dias êntre a data prêvista para o pagamento ê a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a

ser paga; e I = índice de comPensaÇáo financelra, as§im aPurado: I: (TX:100) :365, sêndo TX

= percentuaL do ÍPCA IBGE acumulado nos úItimos dozê meses ou, na sua fa1ta, um novo indice
adotâdo pelo Governo Eederal quê o substitua. Na hrpótese do rêferido índicê estabelecido Para
a co(pensaÇão finaôcêir.a venha a ser extinto ou dê qualquêr forma nào possa mais ser utilizado,
sêrá adotado, em substituiÇào, o que vier a ser determinado pela legislaçáo então em vigor.

cÍ.iiusl,r,À DÉcrtiÀ QoÀRrÀ - Do EoRo:
para dirimir as guêstôes decorrêntes dêste contrato, as partes e1êgem o Poro da Comarca de

Itabâiana.

E, por estarem dê pfeno acordo, foi .Lavrado o
âssinado pelas partes e por duâs testenunhas.

TESTEMUNHAS

aaâ ,8t E,/.d

pr 02(duas) vias, o quaf vai

[.\t*** 41o.i-^,\t, o r.g.'r-.ta

18 Outubro de 2021.
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TRÀTADO

TI.'CIANO MIRÁNDÂ

CHAGAS:e8434r e561s $tr.?il]:T;:,,,, ",,,
ÀSÀP COI{ERCIO DE UÀQUINÀS E VEICULOS LTDÀ
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