
ESTÀDO DÀ PÀA,AIBÀ
PREEEITURÀ MT'NÍCIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENIE DE LICTTÀÇÀO

PREGÃO ELEIRôNICO N" OOO11/2021
PROCESSÔ ADMINISTRÀTlVO N" PE OOO11,/2021

CoNTRÀTO No: 0014 0/2 021-CPL

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE 51 CELEBRÀM A PREFEITUR-A MUNICIPÀL DE

MOGEIRO E CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO, PARÀ EXECUÇÀO DE SERVTÇO

CONFORME DÍSCRIMINADO NESTÊ INSTRUMENTO NA EORMA ÀBA]XO:

pelo plesênte instnmento de contrato, de um lado Prefeitula Municipal dê Mogeiro - Av.
presijente João Pessoa, 4? - Centro - Mogêiro - PB, cNP,l n' 0I . I 6 6 . 5 0 1 ,/ 0 0 0 1- 6 7 , nêste ato
representada pê1o Prefêito Antonio José Eerreira, Brasileiro, EmplesariÔ. rêsidentê ê

dorniciliado na sitio Pintado de ci-ma, 138 - Àrêa Rural - Mogeiro - PB, CPF n' 840.199.644-91,
Carteira de ldentidade n' 3360118 SSPPÀ, doravante simplesmente CONTRÀTANTE, e do outro lado
cAro CESAR ÀZEVEDO LUDGERIO - AV PRESIDENTE EPITÀCIO PESSOA, 228 - CENTRO - ÀRÀRUNÀ - PB, CNPJ

n" 21.g6g,026/ OOOl-12, doravantê simplêsmênte CoNTRATÀDO, decidiram as partes contratantes
a§sinar o presente contrato, o qual sê regeraá pêla5 c1áusulas ê condiÇões sêguintes:

CIÁUSUÍ,À PRÍMEIRÀ - DOS EINDÀMEIÍIOS:
Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Pregão Eletrônico t" 00011/2021, processada nos

termos da Lei Eederal n. 10,520, dê 17 dê Julho dê 2OO2 ê subsidiariamente a Lêi Fedêlal oo

8.666, de 21 de Junho de 1993; Lêi Complêmentar no 123, de 14 dê Dezemblo de 2006; Decreto
Eêdêra1 no 10.024, dê 2O de Setenlcro de 2019; e legislaÇão pertinênte, consideradas as altelaçôe§
posteriores das referidas nomas '

cúusul,À SEGUNDÀ - Do oB,rBto:
O presente contratô têm Por objeto:
PARÀ O MUNlClPIO DE MOGEIRO.

CONTRÀTÀÇÃ,O DE EMPRESA PÀRÀ O SERVIÇOS DE TRÀNSPORTE ESCOLAR

o serviÇo devêrá ser êxecutado rigorosamentê de âcordo com as condiÇõês êxpressas oestê
instrumênto, proposta aprêsentada, especificaçõês técnicas coa!espondentes, proces§o de

licitaÇão modalidade prêgáo E1êtrônico n" OOO11/2021 e instruÇões do Contratante, documentos

êsses quê ficam fazêndo partes intêgrantes do plêsente contrato, indepêndente dê transcliÇão; ê

sob o regj-mê de tarêfa.

CLÁUSULÀ EERCEIRÀ - DO VÀIOR E PREÇOS:

o valor total deste contrato, a base do pleço proposto, é de RS

E OITENTA E UM MIL E NOVECENTOS E ÔITÉNTA REAIS) .

1.981.980,00 (UM N CBNTOS

CODIGO
I

D I SCRII.{INÀÇÁO

ServLços de trànsPo!te de estudântes em verculo trpo
ônibus con capacidacle minima para 30 passageiros, dos
Sítlos: Ritas e cipuá para escolas da sede do
Município/retorno (distância: 36 kn ida e vol'ta), nos
turnosi nanhã, tarde e noite
ServiÇos de transporte de estudantês em veícu1o tipo
'ônibus com capacidade mínima para 30 passagêiros, dos

Sítios: Ritâs e cipuá para escolas da sede do
Município/retorno (distância: 36 km ida e volta), nos

tu!nos: Â'anhà, tarde e nol te.
Serviços de transporte dê estudantes en veÍcuIo com

capacidadê mlnimâ para 15 passageiros, do Sitio Gaspar
paia a escol.a do Sltio Cabral /.e!orno (dístância: 30

km ida e volta), no turno da tarde.
ServiÇos de transporte de estr'rclantes eín veicuLo com

capaciclade mlnima pâra 15 passageilos, do Sltio Gaspar
paia a escol.a do Sitlo Cabra1 /retorno (distánciã: 30
.km idâ e volta), no turno da tarde.
ServrÇos de t ransporte de es!uddnrês em veícu_to com

capaciclade mlnima para 15 passâgeiros, do Sltio Cabral
(.ria sltio Gaspar) para escolas da sede do
Municipio/retoroo (distância: 32 km 1da e volta), no

L urno da tarde.
ServiÇos de transporte de estudantes em veÍculo com

capaciclade minima pala 15 passageilos, do Sítio Cablal
("ia sltlo Gaspar) Para êscolas da sede do
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1

,ttunicípio/retorno (distância: 32 km ida e voltâ), no
turno da tarde.
:ServiÇos de transporte dê estudanEes em vel'culo com vÍAGEM

câpâcidade mlnima para 15 passageiros, do Sitio
.Gíênjeiro (via SÍtio Manguêira) para escolas da Sêde
do Municlpio/retorno (distância: 20 kn ida e volta),
no t urno dd manhã.
SêrviÇos de transporte de estudaDtes em veiculo corn vÍAGEM

capacidade mÍnina para 15 passageiros, do Sítio
cranjeiro (via SÍtio Manguei!a) Para escolas da Sede
do Municlpio/retorno (distância: 20 km tda e volta),
no tuÍno da manhà.
.serviÇos de transportJ de estllclantes em velculo com vIAGEM

capacidade nlnj-ma para 15 passageiros, dos Sitiosl
Amarefo e Granjeilo (via Mangueira) para escolas da
Sede do Municipio/retorno (distância: 20 km ida e

vol La ) , no rurno dê !ârde.
serviÇos de transporte de estudantes êm veícuIo com vÍÀGEM
,capacidade mlnima pala 15 pâssaqeilos, dos sítios:
Àmarelo e Granjej,ro (via Mangueira) para escolas da
sêde do Município/reto.no (distânciar 20 kÍn 1da e

.vol-ta), no turno da tarde.
serviços cle tr:ansporte de estudantes em veícufo tiPo vIÀGEM

ônibus con capacidade mínlma para 15 passageiros, dos
.Sítios Guararema e Benta Hora para escolas da Sede do
Municipio/retorno (distância: 22 km ida e volta), no
Lurno dd tarde.
ServiÇos de transporte de astudantes em veicuLo tipo vÍAGEM

:ônibus con capacidade minilna para 15 passageiros, dos

Sltios Guararema e Benta Hora para escofas da Sede do

.r4uniclpio/retorno (distânciâ: 22 km ida ê volta), no
!u rno da tarde.
ServiÇos de transportt de estudântes êm veícu1o com VIAGEM

capacidade minima Para L5 passageiros, do SÍtio Novo
tvla Sitio Cabral) para escolas da Sede do

Municlpi o / re torno {distância: 30 km ida e volta), no

turno dâ noite.
ServiÇos de transporte de estudantes em veículo com VIAGEM

capacialâde mínima paÍa 15 passagelros, do Sltio Novo

tvia Sítio Cabral ) para escolas da Sede do

Município/retorno (distánciâ: 30 krn ida e voLta), lro

turno da noite.
sêrviços de transporle de estudântes em veículo coÍ! VTAGEM

capacidade minima parâ 15 passageiros, dos Sitíos:
l,agoa de velho e Areal, para escolas da Sede do.

Mrr'ri.ípio/t"to.t'to (distância: 26 km ida e volta), no'

224 209,00 45.980,00

224 2A9,00 45,980,00

220: 209,00, 4 5,980, 00.

224 209,00 4s.980,00

220, 229,00 50.380,00

224' 225,A0, 49.500,00

224 279,00. 48.180,00

224 199, OOr 4 3 . l8 O, OO

22O, 2L9|00 48.180, o0

22Oa 199, 00', 43 .780, 00!

224 119,00 39.380,00

220 189,00

224 199,00 80, 00

22Oa 199,00 43.780,ool

224 199,00 43.?80,00

220 199,00 43.780,00
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turno da manhá.
Serviços dê transportê de estudantes em velculo com

càpacidàde m.lnina parê 15 Pdssàgeiros, dos Sltros:
fagoa de Velho e Àrea1, para escolds da Sede do

Municlpio/retorno (distânciâ: 26 kn ida e voltá), no

turno da manhã.
Sêrviços de tlansPorte dê estudantes em velcufo com

capacidade rnlnima Pala 15 passageiros, do Àssêntanento'
Dom Marcelo Cavalheira para êscolas da Sede do.

Municipio/retorno (distância: 32 kn ida e voltâ), no'

lurno do Tardê.
ServiÇos de trânsPottê de estudantes em veiculo co1ll

capacidade mínima para 15 passageiros, do Assentanento
oom t'Iarcelo Cavalheira para escolas da Sede dol

Municlpio/retorno (distâncj'a: 32 km ida e volta), no

turno da 'Ia I de .

SêrviÇos de transpoÍte de estn'lânles êm veiculo com

capacidade mínima Para 15 passâgeiros, dos Sltios:r
Cumati, Nogueira e Pedra Brânca Pala escolas da Sede.

do MunicÍpio/retorno (clistância: 40 km ida e volta),'
no turno da noite.
ServlÇos de transporte de estudantes em veiculo com

cãpacidade mlnina para 15 passageiros, dos Sltios:.
C;ati, Noqueira e Peclra Branca para escolas da Sedei

do Municípi o / re torno (distância: 40 km ida e volta),
no turno da noite.
Serviços de transporte de estudantes em veicufo com

capaciclade mlnimâ parâ 15 passageiros, dos Sítios: Juá
e Areal para escolas da sede do Muni cípi o/ 

'e 
tornÔ

(distância: 26kn ida e volta), no tulno da mànhã' 
a

ServiÇos de transporte de estudâütes em veÍcu1o com

c.p.cid"d" mlnima pa!â 15 passageiros, dos Sltios: Juá'
e Areal para escolas da sede do Município/!etoroo
(distância: 26km ida e volta),- no tr.rrno da manhã'

Serviços de transporte de estudantes em veicul'o coIíL

capacidâde mlnima para 15 passageiros, do Sltio Novoa
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para a escola do SÍtio Cabral/retorno (distânci.a: 06
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.km j.da e vo-Ita),_no turno da tarde.
SêrviÇos de tÍansPorte de estudãntes em veÍculo coln
'capãcidade minima para 15 pâsBageíros, do Sltio Novo:
pára a escofa do Sítio Cablallretorno (distância: 06i
krd ida e volta), no turno da tarde.
ServiÇos de Eranspo.rte de esLudan!es êm vei.ulo com

.capacidade minima para 15 passageiros dos Sítios:
'volta, Pirauá e covão, para escofas da Sede do
l,lunicipio/retorno (distãncia: 32kn ida e volta), no.

turno da manhã.
ServiÇos de trânsporte de estudaotes em veículo colq
capacidade mínima para 15 passageirÔs dos SÍtios:
rvolta, Pirauá e cováo, parà escoLas da sede do
I4unicípio/rêtorno (distâDcia: 32km.ida e volta), no
Lurno da mdnhã.
,serviÇos de transporte de estudantes em veiculo com

capâcidade mlnina para 15 passageiros, das
localidadesr Gavião e Àssentamento Pedro Teixeira,'
para escolas cla Sede do Municipio/retorno (distância:
18 km ida e voltâ), no turno da mânhã.

ServiÇos de transporLe de estuddntes em velculo com

capacidade mlnima para 15 passageiros, das
localidades: Gavião e Assentamento Pedro Teixeira,'
para escolas da sede do Município/retorno (dlstâncla:
18 kll idâ e volta), no turno da manhã.

.serviÇos de tÍanspor!e de estudantes em velculo com

capacialade minima Pâra 15 passagêiros, dos Sitios
Guâraremâ e Benta Hora para escolas da Sedê do
Município/letorno (distância: 22 kÍ' ida e volta), no

turno dâ Larde e noite.
Se!v1Ços de !ransporte de estudantes em veÍcul o com

capacidade minina para 15 passâgeiros, dos Sítios'
Guârarema e Benta Hora para escolas da Sede do

l"lunicípio/retorno (distânciai 22 km ida e volta), no

lurno dà larde e norte.
Serviços de transporte de estudantes em veiculo com

capacidade mlnima Para 15 passâgeiros, do Sltio
tamanduá pâÍa escola do Sitio Cabral/retorno
(distânciâ: 03 km ida e volta), no turno da manhã'

ServiÇos de transporte de êstudantes em veícu1o com

capacidade nlnimâ parâ 15 passageiros, do Sítio
famanduá parâ escofa do sitio Cabral/rêtorno
.(distância: 03 kn ida e volta), no turno dâ m-anhã 

-serviços de transporte de estudantes em velculo com

capactdáale minima pala 15 passageiros, do Àssentamento
No;a vida para escolas da Sede do Municipio/retorno
(distância: 20 km ida e volta), no turno da manhâ'

serviÇos de transporte de estudantes em velculo con
capacidacle nanima para 15 passageiros, do Assentamento
I'tova vida para escofâs da sede do Municipio/retorÂo
(dis!âncj.a: 20 km ida e voltâ), no turno da manhã'

'' Serviêos de tlansporte de esiudantes em velculo tipo
ônibus com caPacidadê minima para 4O passâgeiros, do

Sitio camuii. para escoLas da sêde do

Município/retorno (distãnci'a: 20 km ida e volta), nos

tu rnos : Ldrde e noi !e .

Sêrviços de transporte de estudantes em veÍculo tipo
ônibus com capacidadê mlnima Para 4O passagêiros, do

sitio camurim para êscolas da sede do

Municipio/retorno (distância: 20 km ida e volta), nos

Eurnos: Ldrde e noi te.
Sãrviços de trânsportê de estudantes em velculo tipo
ônlbus con capacidade mlnina para 40 pâssageiÍos, do

SÍtio Camurim pâra escoLas da sêde do

Município/retorno (dístância: 20 kln ida e volta), no

turno da Ínanhá.
SerwiÇos cle transpol!e de estuclantes em velculo tipo
onibus conr caPacidade mÍniroâ para 4O pâssagêiros, do

Sitio câmrJrim Pâra escolas dà sêde do

l4unicípio/retorno (distãncia: 20 km ida e volta)' no

turno da mânhã.
Serviços de transporte de estudantes em velculo com

capâcidade minima paÍa 15 passaqej.ros, do sítio GasPar

viã cabrar para escofas nâ sede do municÍpio/retorno
(dlstância: 32 kn ida e volta), no turno da tarde'
serviÇos de tiãnsporte de estudantes em veicufo con
capacidadê mlnimâ Para 15 Passagelros, do Sítlo Gaspar
vià cabral para escol'âs na sede do münlcípio/retorno
(distância: 32 km ida e voltã), no turno da ,talde -.
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224 219,OO 48 . 180, 00i

220 219, 0 0 48.180,00:
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224 158,00 34.160,00
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36

220 289,A0 63.580,00

224 289,00 63.580,00
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Llcl pêríodo de fáriae ê/ou rêcêaso êscolar, o contúatado não tôrá direito a qu.lquêr tiPo de
rêt[utrêraçâo .

CLI{USuI,À QUÀREÀ - DO RE.AJUSTÀIIÍEI{']O EM SENTIDO ESÍRIÍOI
os preços cootratados são fixos ê Írreaiustáveis no plazo de um ano,
Dentro do prazo dê vigência do contrato e mêdiantê solicitaÇão do Contratado, os preÇos podêrão
sofrer rêâjuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variaÇãô verificada no IPCA

IBGE acumulado, tomando-se por bâsê o mês de apresêntaÇão da lêspêctiva proposta, exclusivamente
para as obrigaÇões inj.ciadas e concluidas após a ocorrência da aoualidadê.
Nos rêajustes subsêquentes ao primeiro. o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financêiros do úftimo reâiustê.
No caso de atrâso ou não divulgaÇào do indice de reajustamênto, o Côdtlâtantê pagará âo Contratado
a importância calculada pela ú1tima valiaÇão conhecida, liquidando a diferênça correspondênte
tâo logo seja dlvulgado o indice definitivo. Eica o Contratado obrigado a aPlesentar memória dê
cáIcu1o !eferênte ao reajustamento de prêÇos do valor remanescente, sêmprê que este ocorrer.
Nas aferiÇões finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o dêfinitivo'
Caso o indice estabelêcido parâ reajustamênto venha a ser êxtinto ou dê qualquer forrna náo possa
mals ser utilizado, será adotado, êm substituição, o que vier a sêr dêterminado pela legislâção
então em vigor.
Na ausência dê prevlsâo fegal quanto ao indice substituto, as partes elegêrão novô indice
oficiaf, para reajustanênto do preÇo do vaLor remanescente. por meio de têrmo aditivo.
O ieajustê poderá ser lealizado por âpostilamento.

cúusutÀ eurNTÀ - DÀ DorÀÇÃo:
As despesas correrão por conta dâ sequintê dotaÇão, constante do orÇanento vigente:
Recurs-os próprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICIPÀL 340/2020 02.030 SEC. DE EDUCAÇÃO,

CULTUIRA, ESp. LAZER E TURISMO 02030.12.122.2006.2948 MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÁO, CULT. ESP,

LAZER E TURISM 3.3.90.39.00.00 111 oUTROS SERV.DE TERC. PESSOA 'TURIDICA 02030.12.361.1003.2013
MANUTENÇÃO DAS ATTVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLÀR 3.3.90.39.00.00 123 OUTROS SERV.DE rERC. IESSOÀ

.]URI DTCA

cúusu,À gEXTÀ - DO PàGÀ}íENÍO:
o pagamento será êfetuado mediante processo regular
adotados pelo Contrâtante, dâ seguintê maneiral Para
do período de adimPlêmento.

e em obsêrvância às norma§ e procedimentos
ocorrer no prazo de trinta dias, contados

cLÁusuÍÀ sÉTlla - Dos PRAzos E DÀ vr6ÊNcaÀ:
Os prazos máximos de inicio de êtapas dê execuçáo e de cooclusáo do objêto ora
admitêm pnorroqaÇão nas condiÇões ê hipótêses previstas no Àrt' 57, § 1', dâ Lêi
abaixo indicados e sêrão considerados da assioatura do Contrato:
a - Inicio: Imêdiato;
b - conclusão: 2 (dois) mêses.
A vigência do prêsente contlato será determinadar a:.é 2!/09/2022, consideradâ
assiriatura; podendo ser prorrogada Dos têrmos do Art. 57, da Lei 8'666/93'

contratadô, que
8. 666l 93, estão

da data de sua

crÁusuÍ,À orrÀ\rÀ - DÀs oBRrGÀçõES DO CONTRÀIÀNIE:
a - Efetuar o pagamênto relativo a execuÇão do servi.ço efêtivamênte lêalizado, de acordo com as

respêctivas c1áusulas do presentê contrato;
b - proporclonar ao contratâdo todos os meios nêces§ários para a fiel execuÇáo do serviÇo
cont!atado;
c - Notificar o contratado sobre qualquer irrêgufaridadê encoútrada guanto à qualidade do

sêrviço, exercendo a mais ampla e complêta fiscalizaÇão, o que não êximê o contlêtado de suas

responsabilidades conErâtua is ê Iega-is;
.l - Informar o contlatado da nêcessidade dê maoutênção e/ou rêparo corretivo do veícul'o,
observadas as normas do iêspectivo fabricantê constantes do manual de manutenÇáÔ correspondente,
o qual náo devêrá sel utj-tizado caso haja irregufaridade;
e : Designar represêntantes com atribuições de Gestor e Eiscal deste contlato, nos tê
norrna vigente, especialmente para aconpanhar e fiscalizar a sua execuÇáo' respectiv
permitidJ a contratação de ter-ceiros pala assistência e subsidio de informaçôês pertin
essas atribuiÇôes.

CIÁUSULÀ NOIIÀ - DÀS OBRTGÀÇõES DO CONTRÀTÀDO:

a - Executar dêvidamênte o sêrv1ço descrito nâ Cláusufa correspondente do presênte con
e âtividade relacion da

terceiros, decôrrêntês
essa responsabi I ídade

dentro dos melhorês palâmetlos de quafidade estabefêcidos para o râmo d

âo objeto contratual, con obsêrvância aos prazos estipufados;
b-RêsPonsabili2ar-seportodososônuseobrigaÇÕêsconcelnentesà1e9is1açáofiscal,civif,
tlibutá;ia ê trabalhista, bêm corno por todas as despêsas e compromisso§ assumidos, a qualquêr

titulo,perânteseusfornêcedotesoutercêirosemrazãodaêxecuÇãodoobietocoôtratado;
c _ Mantér preposto capacitado e idôneo, aceito pê10 contratante, quando da execuÇão do contr:ato,
quê o reprêsentê intêgralmênte êm todos os seus atos;
á _ permitir e facilitar a fiscalizaçâo do contratantê devendo prestar ôs informes e

êsc1arêcimentos sol'icitados ;

e - Se!á responsável pelos danos causados diretamentê aÔ Contratante ou a

de sua culpa ou dolo na exêcuçâo do contrato, não excluindo ou reduzindo
a fiscalizaÇãô ou o acompaohamento pelo órqão interêssado;

brN



f - Nâo ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objêto deste instrumento, sem

o conhêcimênto e a devida autorizaÇão êxpressa do Contlâtantê;
g - Manter, durantê a vigência do contratô, êrn compatibilidade com as obriqações assumidas,
todas as condiÇóes de habilitaÇão e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresêntando âo Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
h - Substituir imediatamênte o veiculo por outro equivalente, caso nâo tenha condiçóes dê ser
utilizado no servlÇo i
i - Efêtuar os serviÇos dê manuteoÇão corretiva e preventiva do vêicu]o, mantendo-o equipado de
acordo com as exigências do Código Nacional de Trânslto.

crÁusul.À DÉcr!íÀ - DÀ ÀLEERÀÇÃo E REscrsÂo:
Estê contrato poderá ser alte.ado com a devida justificativa, unilateralmentê pelo Contratânte
ou por acordo entre as partes, no§ casos previstos oo Art. 65 ê será rescindido, dê pleno
dirêito, conforme o disposto nos Arts. 7'7, 18 e f9, todos da Lei 8.666193.
O Contratado fica obrigado a acei-tar:, nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou
supressôês que se fizêren nos sêrviÇos, até o rêspectivo linite fixado no Art. 65, § 1' da Lei
8.666/93. Nênhum acréscimo ou supressâo poderá exceder o limite estabê1êcido, salvo as suprêssôes
resultantes de acordo celebrâdo êntre os contratantes.

cU(UsULÀ DÉcD,ÍÀ PRIT&TRÀ - DO RECEBIMENTO:
Executado o presentê contrato e obsêrvadas as condiçôes de adimplemento das obrigaÇôes pactuadas,
os plocedimentos e prazos para lecebêr o seu objeto pê1o Contratantê obedecerão, conforme o

caso, às disposiÇôes dos Arts. '73 a'16, da Lei 8'666/93.

clÁUsu,À DÉCD{À SEGUIÚÀ - DÀS PENAJ.ÍDÀDE§ :

A lecusa injusta em dêixar de cumpri! as obriqaÇões assumidas e prêcêitos legais, sujeitará o

contratado, qarantida a pr:évia defesa, às seguintês pênalidades plevistas nos Àrts. 86 e 87, da

Lei 8.666/93.1 a - advertência; b - mufta de mora de 0,5t (zêro virgula cinco poI cento) aplicada
sobre ô valor do contrato por dlâ dê atraso na entrega, no inicio ou na execuÇão do objeto ora
contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sob!ê o valor contlatado pela inexecuÇão totâI ou
parcial do contrato; d - s imultâneamentê r qualquêr das penalidadês cabiveis fundamentadas na

Lêi 8-666/93 ê na Lei 1,0,52A/02.
Se o vafor da multa ou indenizaÇão devida nâo for rêcolhido no prazo de 15 dias âpós a comunicaçâo
ao contratado, será autoÍnaticamente dêscootado da primêiÍa parcela do pagamento a que o

contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 19 (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente'

clÁusulÂ DÉCN.TÀ IERCEIRÀ - DÀ COMPENSÀÇÀO FINÂNCEIR,A:
Nos casos de eventuais atrasos de pâgamento nos termos deste instrumênto, e desdê que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atlaso, será admitida a conpensação financêlra.
devida desde a data limitê fixada pêra o pagâmênto até â data colrespondentê âo êfetivo pagamento
da pârcela. Os encargos moratórios devidos em razâo do atraso no pagamênto serão calculados cÔm

utilização da sêguintê fórmufa: EM: N x VP , f, ondê: EM = encargos moratórios; N = número de

dias entrê a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = valol da palcela a

sêr paga; e f = índicê de compênsaÇão finaoceira, assj-m apurâdo: 1= (Tx + 100) :365, sendo TX

: percàntua1 do IPCA-IBGE acumulado nos últimos dozê meses ou, na sua fêIta, uln novo indice
adôtado pelo coverno EêdêraI quê o substitua, Nâ hipótêsê do referido indice estabelecido para
a compen;ação financeira venha a sêr er<tinto ou de qualquer forma não possa mais sêr utilizado,
será adotado, em substituiÇáo, o que vier a ser dêtêrminado peLa leqi§laÇão entâo êm vigol.

cIÁUsUTÀ DÉCD{À QUÀRTÀ . DO EORO:

Para dirimir as guestões decorrentes destê
Itabaiana.

E, por estarem dê pl-eno acordo, foi lavrado o

assinado pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

contrato, as pârtês elegem o Eoro da Comalca de

presênte contrat eIr. (duas) vlas, o qual vai

oge 1r 2 de Novenbro de 2427.
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