
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIR0 

cOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PP 00001/2022 

cONTRATOo N°: 00030/2022-CPL 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MOGEIRO E SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI, PARA 

FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INsTRUMENTo NA FORMA 

ABAIXO 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefei tura Municipal de Mogeiro 
Presidente João Pessoa, 47 Centro Mogeiro - PB, CNPJ ° 08.866.501/0001-67, neste ato 

representada pelo Prefeito Antonio José Ferreira, Brasileiro, Solteiro, Empresari o, res identee 
domiciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 Area Rural Mogeiro- PB, CPF n° 840. 199.644-91, 
Carteira de Identidade n° 3360118 SSPPA, do ravante simplesmente cONTRATANTE, e do outro lado 
SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - AV JORNALISTA ASSIS CHATEAJBRIAND, 1312 -
LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, CNPJ n° 03.995.452/0001-49, doravante simplesmente cONTRATADO0, 

decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas 
e condições seguintes: 

Av. 

CLÄUSULA PRIMEIRA DOS FUNDAMENTOs: 

Este cont rato decorre da licitação modalidade Pregào Presencial n° 00001/2022, processada nos 

termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e sunsidiariamente a Lei Federal n° 
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto 
Municipal n° 016, de 10 de Novembro de 2006: e legislaçào per:inente, consideradas as alteraçoes 
posteriores das referidas normas. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto : CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENT0 DE LUBRIFICANTES E 
COMBUSTIVEIS PARA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. 

O forneciment deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiçðes expressas neste 

instrumento, proposta apresentada, 
licitação modalidade Pregão Presencial n° 00001/2022 e instruçð2s do Contratante, documentos 
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e 
será realizado na forma parcelada. 

especificações técnicas correspondentes, processo de 

CLAUSULA TERCEIRA DO VALOR E PREçoS: 
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, "é de ES 50.570, 00 (CINQUENTA MIL E 
QUINHENTOS E SETENTA REAIS). 

UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO 

60 
60 

cóDIGO DISCRIMINAÇÃO P. TOTAL 

6LEO DE FREIO DOT 3 500ML . 1.170,00 
1.590,00 
15.800,00 

UND 19, 5C 

50 
5 

OLEO DE FREIO DOT 4 500ML. 

OLEO DE MOTOR 15W40 EMBALAGEM COM 20L. 
ÓLEO HIDRÁULICO 20W30 EMBALAGEM cOM 20L. 
ÓLEO HIDR 68 EMBALAGEM COM 20. 
ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÄULICA ATF 1L. 
ARLA 32 EMBALAGEM COM 20L. 
GRAXA PARA CHASSI EMBALAGEM 20KG. 

UND 26, 
395, 00 

445,00 
299,00 

24, 50 

BALDE 40 

20 BALDE 
BAIDE 

8.900,0o 

i1.960,00 
1.470,00 
2.180,0o 
7.500,00 

50.570,00 

40 

60 
20 

UND 

109,00 
375,CO 
Total: 

11 BALDE 

12 BALDE 20 

CLÁUSULA QUARTA - Do REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO: 
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderäo 
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na me sma proporção da variaçào verificada no IPCA- 
IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva propos ta, exclusivamente 

para as obrigações iniciadas e concluidas após a ocorrência da anualidade. 
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um anc será cortado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 
No caso de atraso ou não divulgação do indice de reajustamento, o Contratante paga-á ao Cor t ratad 
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidanio a diferença cor respondente 
tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratadc obrigade a aprese ntar memória de 
cálculo referente ao reajustamento de preços do valr remanescente, sempre que as:e ocot rer. 



Nas aferições finais, o indice utilizado para reajuste será, obriqatoriamente, o det iLnltivo. 

Caso o indice estabel ecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qual quer forma ndo possa 
mais ser utilizado, será adotado, em substitui ção, o que vier a ser dete rmi nado Fela legislaçdo 

então em vigor. 
Na ausência de previsão legal quanto ao indice subst itut0, as pactes elege räo novo indi ce 
oficial, para reajustamen to do preço do valLor remanescente, por melo de termo aditivo. 

O reajuste poderá ser realizado por apos tilamento. 

CLÁUSULA QUINTA DA DOTAÇÃO: 
As despesas correrao por conta da seguinte dotação, constan te do arçamento vigente: 
Recursos Próprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICI PAL N° 358/2021 02.010 GABINETE Do PREPEITo 
02010.04.122.2002.2003 MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DO GABINETE DO PREPE I'TO 02.020 SEC. 
ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTo 02020.04.122.2003. 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADME 
PLANBJAM 02.030 SEC DE EDUCAÇAo, cULTURA, ESP, LAZER E TURI SMO 02030.12.122.2006.2948 MANUTENCAO 

DE 

DA SEC EDUCAÇÄO, LT, ES LAZER E TURISM 02.040 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 

02040.10. 122.0004.2920 MANUTENÇAO DAS A'IVIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE 02.050 SEC. DE ACAo 
MANUTENÇAO 

02050.08. 244.2008.2040 MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOocIAL 02.070 SEC. AGRIC. ME1O AMB IENT 
PESCA E PECU 02070.20.122.2010.2066 MANUT. ATIv. ADM. DA SEC. DE AGRIC. E MBIC AMBI ENTE02.080 

SOCIAL/ FMAS 02050.08.243.2008.2940 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 

cOMERCIO E INFRA ESTRUTURA 02080.15. 452.2009. 2073 MANUTENCAO ATIVIDADES SEC. DE INDUST. 
ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA 02.140 SECRETARIA DE FINANCAS 02140.04. 123.0004 .2088 MANUTENÇAO DAs 

ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUM0 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENT0 
0 pagamento será efetuado mediante processo regular e em observäncia às normase procedimentos 
adotados pelo Contratante, da seguinte maneira : Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados 

do periodo de adimplemento. 

CLAUSULA SÉTIMA DO PRAZO E DA VIGËNCIA: 
prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que adnite prorrogação nas condiçóes e 
hipóteses previstas no Art. 57, S 1°, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado 

da emissão do Pedido de Compra: 
a - Entrega: Imediata. 

A vigência do presente contrato será determinada : até o final do exercicio financeiro de 2022, 

considerada da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA oITAVA - DAS OBRIGAÇÕES Do cONTRATANTE: 

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as 

respectivas cláusulas do presente contrato; 
b Proporcionar ao Contratado todos os me ios necessários para o fiel fornecimento contratado; 
c Noti ficar o Contratado sobre qualquer irregularidade encont rada quanto à qualidade de produto 
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas 

responsabilidades contratuais e legais; 
d Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos te rmos da 
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
permitida a contratação de terceiros para assistancia e subs idip de informações pertinentes a 

essas atribuições. 

respectivamente, 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÖES DO cONTRATADO: 

a Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, 
dentro dos melhores parâmetros de qualidade es tabeleci dos para o ramo de atividade relacionada 
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados; 
b Responsabi lizar-se por todos os ônus e obrigaçoes concernentes à legi slação fiscal, civil, 
tributária e traba lhista, bem como por todas as despesas e compromi ssos assumi dos,a qualquer 
titulo, perante seus fornecedo res ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 
c Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, 

que o represente integralmente em todos os seus atos 
d Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e 

esclarecimentos solicitados; 
e Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a te rcei ros, 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, trans ferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrument0, sem 

o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante
g Manter, durante a vigência do contrato, em compat ibi lidade com as obrigaçòes assumidas , 
todas as condiçöes de habilitaçao e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, 
apresentando ao Cont ratante os documentos necessários , sempre que solicitado. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃo: 

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, uni lateralmente pelo Contratante 
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindi do, de pleno 

direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei B.666/93. 
o Contratado fica obrigado a aceitar, nas me sinas condiçöes Contratuais, OS acréscimos u 

supressóes que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, S 1° da Lei 



8.666/93. Nenhum acréscimo ou supress�o poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressoes 

resultantes de acordo celebrado entre os contratantes . 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO RECEBIMENTO: 
Executado o presente contrato e observadas as condições de adinplemento das obrigações pactuadas, 

os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pel Contratante obedecerão, conforme o 

caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 

A recusa inj usta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 

Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da 

Lei 8.666/93: a advertência; b - multa de mora de 0, 5% (zero virgula cinco por cento) aplicada 

sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do objeto ora 

Contratado; C multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou 

parcial do contrato; 

Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02. 

Simultaneamente, qualquer das penalidades cabivelS fundamentadas na 

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação 

ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o 

Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1 (um por cento) ao mës, ou, 

quando for o caso, cobrado judicialmente. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA: 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado 

não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, 

devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento 

da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagament0 ser�o calculados com 

utilização da seguinte fórmula: EM = Nx VP x I, onde: EM = encargos noratórios; N = núnero de 

dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP= Valor da parcela a 

ser paga; e I = indice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX* 100)* 365, sendo TX 

percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice 

adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido indice estabelecido para 

a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, 

será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de 

Itabaiana. 

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contratO em 02 (duas) vias, O qual vai 

assinado pelas partes e por duas testemunhas. 

Mogeire<PB, 28 de Março de 2022. 

TESTEMUNHAS 
PELO CONTHAÍAN�E 

ANTONI/JoSE FEKEI< 
Prefe/to 
840.199.644-91 

PELO CONTRATAQ 

meleey de Oiugirt.Sousa 
Dt Pelnemò Palslatulo 
uo.1.2 24-34 

soUZAUTo ÚB coMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI 


