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cdtBÀlo x' : 00029./2022-CPL

Ilcitaçào úodalidade PEegão Plesencial no 00001/2022 e instluÇões
esses que fican fazeodo paEtes integlantes do presente contrato, i
seEá realizado na forma palcefada.

TERMO DE CONTBÀTO OUE ENTRE SI CELEBRAM À PREFEITI'RA MUNICIPÀÍ, DE
MOGEIRO E POSTO DE COMBUSTIVEIS RIÀCHÀO LTDÀ, PÀRÀ FORNECIHENTO
CONEORI.IE DISCRIMINÀDO NESTE ÍNSTRUMENIO NÀ EORI''A ÀB.âIXO:

es, Procêglrô dê
tante, documentos
de tlanscliÇâo; e

PeLo presente instrumento de contlato, de um lado PlefeiEula !'íunicipal de Mogeiro - Àv.
Presldente João Pessoa, il7 - CeDtro - Mogeilo - PB, CNPIT no 08.866.501,/0001-67, neste ato
repregentada pelo Prefeito Àntonio José Ferleira, Bràsileilo, SoLEeiro, Enpresario, resldente e
donicj.Iiado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Àrea Rural - tlogeiro - PB, CPF n' 840.199.644-91.
Cartêira dê Identidade n" 3360118 SSPPÀ, doravante sinplesmente CONTRÀTÀNTE, e do outlo lado
POSTO DE COMBUSÍIVEIS RIACIIAO LTDÀ - RUÀ ÀNTONIO FERREIRÀ I,EÀÍ,, 10 - CENTRO - RIÀCHÀO DO

BÀCAMÀRTE - PB, CNP,, ^" 09.404,9'17/0001-?1, dolavante sihplesmente CONTRÀTÀDO, decldLram as
paltês contratantes asslnôr o plesente contrato, o qual se regerá pelas cl,áusulas e condlÇões
seguintes:

cl.Ísgs!À PRncrnt - Dos rltDlfl§m!,:
Este contrato decorrê dâ llcltâção modâIidade Prêgão P!êsênclal no 00001/2022, procêsgadâ nos
termos da LêI Pêdêla1 no 10.520, de 17 de .lu1ho de 2002 ê subsldlariamenlê a Lêi Eêdêrâl n"
9.656, de 21 de Junho de 1993; Lêi conplementa! no 123, de 14 de Dezenüro de 2006i Decreto
Uunicipal n' 015, de 10 de Novernbro de 2006, e legislaçâo pertsinente, consideladas as altelaçóes
posteriores das referidas nornas.

cúuau.À stsGt fDÀ - Do oBartro:
o prêsentê contrato tem po! objeto: coNTRÀTÀÇÃo DE EMPRESÀ PÀ.RÀ FORNECTI.ÍENTO DE LUBRÍFICÀNTES E
COMBUSTIVEIS PÀBÀ PROTÀ DE VEÍCU1OS DESÍE MUNICÍPIO.

O fornecimênto devêrá sê! exêcutado ligorosa$ente dê acoldo com as condiçõêa expressas nêstê
in§tlumento, ploposta apresentada, especificaÇões técnicas co! nt

tra

críDsgr.à rBctrnt - rro vlLR r PrE@8:
O vâlor total. deste contrato, a base do preço pEoposto, é de R

OUÀTROCENTOS E TREZE MIL E SEISCENTOS REÀIS).
.600,00 (Dors MÍLHÔES

c6rco DISCn:lGIgçIO !TIDTDI outf,IlDrDr P. OIIITÍRIO P. TOIÀI,
1 GÀSOLINÀ COI.IU}í lTTRO 96000 6.35 609,600,00
2 DIESEI, COI{UU IITRO 128000 5,38 688,640, 00
3 DIESEI S1O lITRO 160000 5,48 876,800, 00
4 ÁrcooL LITRO 4 8000 4,91 238.560,00

lot f: 2.413,600, 00

crÍDggr.À ornRtr - Do nE,un artÍEtlo Erl SElrrDo EStRrto:
os preços contraEados são fixos e iraeajustáveís Do prazo de um ano.
Dentro do pràzo de vigência do contrãto e mêdiantê golicitâçâo do Contratado, os preços poderáo
sofrer leajuste após o intelregno de um ano, na megÍra proporçào da variação velificadã no fPCÀ-
IBGE acumulado, tonando-se po! basê o nês dê apresentaçâo da respêêtivâ propoêta, excluslvamente
paEa as obrigaÇões inj,ciãdas e concluídas após a ocolrência da anualidade.
Nos teajustes subgequenteE ao primeiro, o intelrêgno minimo de um ano será contado a partlr dos
efeitsos financeilos do úIttmo reajuste.
No caso de atlaso ou náo divulgaÇáo do índice de reajustalnento, o Conclatante paga!á ao contlatado
a importânêia câIculada pela últina valj,ação conhecida, Iiguidando a difelenÇa correspondente
táo Logo seja divulgado o Índlce definitlvo. Ej.ca o contratado obrigado a apresentar memória de
cáIculo referente ao reajusEiulento de preços do valo! lemanescent.e, semple que estê ocorre!,
Nas aferições finais, o lndlcê utilizado para ÍêaJuste será, obligatoria.Ínênte, o definltivo.
Cago o índicê êstabelêcido para reajustarnento venha a ser extinto ou de quãJ.quêr forÍna náo possa
naia ser utilizado, será âdotado, êm substituiÇão, o quê vier a aêr determinâdo pela leglslação

FOOIO DC COIã',IIIVEÉ TIÂOTT" IIDAItêntão em vigor
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Na ausêncla de pEeviseo legal quanto ao índlce gubetituto, as partês elêgêrâo novo lndLce
oflclal, para reajustanênto do prêço do valor remanescente, por mêio dê termo âdltlvo.
o EêâJustê podêrá sê! rêallzado por apostllamênto.

críDssrÀ gon*.tr - DÀ DoErçlo:
Às despesas corre!áo por conta da seguinte dotação, constante do orçamenEo vigente:
Recursos P!óplios do Município de Mogeilo: LEI MUNICIPÀI No 358/2021 02.010 GÀBI}ÍETE DO PREFEITO
O2OLO , 04 ,T22,2OO 2.2OO3 MÀNUTENCÀO DÀ5 ÀTIVIDÀDES DO GÀBINETE DO PREIEITO 02.O2O SEC. DE

ÀDMINISTRÀÇÁO E PI,ÀNEJÀI.ÍENTO 02020.04.T22.2003.2006 MANUTENÇAO DAS ATIVÍDADES DA SEC DE ÀDM E
PLÀNE.'AM 02.O3O SEC DE EDUCÀÇÃO, CULTURÀ, ESP, IÂZER E TURISHO 02030.72.L22.2006.2948 MÀNUTENCÀO
DÀ SEC. EDUCÀÇÁO, CULT, ESP, LÀZER E TURISM 02 , O4O SEC. },IUN]CIPÀ! DE SÀUDE.FMS
02040.10.122.0004.2920 MANUTENçÁO DÀS ATTVTDÀDES DÀS SECRETÀRrÀ DE SÀÚDE 02.050 SEC. DE ÀCAO
SOCIÀI/FMAS 02050.08.243.2008.2940 MÀNUTENÇÃO DÀS ÀTIVIDÀDES DO CONSELHO TUTELÀR
02050,08,244.2008.2040 MÀNUT. ÀTTVIDÀDES Dà SEC. DE ÀCÀO SOCIÀI 02.O7O SEC. ÀGRIC. UEIO ÀMBIENTE,
pEscÀ E pEcu 02010.20.t22.20L0.2066 !,ÍÀNUT. ÀTrV. ÀDM. DÀ SEC. DE ÀGRIC. E ME10 ÀMB]ENTEo2.080
SEC. DE INDUST. COMERCIO E INFRÀ ESTRUTUBÀ 02080.15.452.2009.2073 MÀNUTENCÀO ÀTIVIDÀDES
ÀDMTNTSTRÀr]VÀS DÀ SETNERÀ 02.140 SECRETÀRIÀ DE PrNÀNCÀS 02L40.04.L23.0004.2088 MÀNUTENÇÃO DÀS
ÀTIVIDÀDES DÀ SEC DE FINÀNÇÀS
3.3.90.30.00.00 MÀTERrÀÍ, DE CONSU}ÍO

críE8gtÀ SEXBÀ - to PÀGlt.ilt{, I

O paganento 9e!á efetuado rnediante plocesso regular e en observância às nomas e procedüientos
adotados peLo Contlatante, dâ 6eqrintê manêira: Parà ocorrer no pràzo de tlinta dias, contados
do pêrÍodo de adimplemento.

críEsgtÀ sútDar - Do pRrro r Dr vrcürctt:
O prazo náxlmo dê entrêga do objeto oaa contratado,
hipóteses previstas no Àrt- 57, § 1o, da Lei 8.666/93,
da emissão do Pedido de conpla:
a - Entrega: Imediata.
À vigência do plesente contrato sêrá determinada I até
considelada da data de sua assinatura.

que a&nite plorrogaÇão nas condlções ê
está abaixo indicado e será considerado

o final do exe lto de 2022,

ctáEsurÀ ortÀvl - DÀ,s @RtcrÇõEs Do cotittrrtlttE:
a - Efetua! o pagamênto rêLâtivo ao fornecltnento efetivamente leal
respectlvas cláusulas do presente contratoi
b - PropoEciona! ào Contratado todoa os melos necessários para o fiel fornêcihento contratadoi
c - Notlflcar o Contratado sobre qualquer irregulalidade encontrada quanto à gualldadê dê produto
folnecldo, êxelcendo a mais ampla e completa fiscallzação, o quê nâo êxinê o contratado de suaa
rêsponsabi I idades contratuais e legais;
d - Designar replesêntantes com atribuiçõêa de Gestor e Eiscal deste contrâto, nos teÍnos da
norma vigente, espêcialmente para acompanhar ê flscêliza! a sua execuÇà1o, re sPect lvarnente,
pernltida a contrâtação dê telceiros pala assLstência e subsídio de informâçõês PêlEinentes a
essas atribulçôê§.

ctÍlgurÁ rtorf, - r»5 oBRrGrçôEs Do cotatertlDo:
a - Exêcuta! devidahente o folnecihento descllto na Cláusu1a correspondente do presente contrâto,
dentro dos melho!ês parârnetros de qualidadê êatabelecidoa para o râmo dê atividâde rêLaclonada
ao objeto contEatuâ1, com obsêrvância aos plazos estiPulados,
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legis.l-ação fiscal, civil,
tlibutária e tEabalhista' ben cono por todas as desPesas e conPromisgos assumidos, a qualqueE
tltulo, perante seus foÍnecêdores ou telceilos em lazáo da execução do objêto conEratadoi
c - Manter pleposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da êxecuçào do contrato,
que o represenEe integra!Írênte em todos o9 seug atos;
d - Permltsir e facllltar a fiscallzaÇào do Contlatante devendo prestar oE informes e
escLarêclnentos sollcitadoÉ;
ê - Será responsávêl peLos dano6 caugados dlretamente ao Cont!âtante ou a tercello§, decolrentea
de sua culpa ou dolo na execuÇào do contlato, neo excluindo ou reduzindo essa resPonaabllidade
a fiscaLização ou o aconpânhâmento pelo órgáo intêrêssado,
f - Náo ceder, transfeEi! ou subcontratar. no todo ou em pa.rte, o objeto deste instrutnento, sem

o conheclmento e a devida autoEização expregga do Contlatante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade con as obrj.gaÇões assunidas,
todas as condiÇõês de habilitaÇão e qualificação er.igidas no rêspectivo plocesso licitatório,
apregêntando ao Contratantê os docunentos necegÉárlos, sêmPre gue soliciLado.

ctíDst tÁ DÉcm, - DÀ ÀLrBâçIo E REscrglo:
Estê contlato podêrá ser alterado com a devida Justiflcativa, unilateralmentê pêLô ContraEântê
ou po! acoldo êntre as partês, nos casôs prêvlstos no Àrt. 65 ê 5êrá rescindldo, de pleno
dl!êIto, conformê o disposto nos Àrts. 7'1, 18 e 79, todos da Lei E.666193.
O Contratado fica obrigado a aceiEat, nâs nesmas condiçõês contratuais, os ac!é§clmos ou
supressões gue se fizerem nas cotnpras, até o rêsPeccivo linitê fixado no Àrt. 65, § 1" da Lei
A.666/93. Nenhtrm acréscj,no ou supressão pode!á excedeE o linitê estabelecido, salvo as 9uplessóês
resultantes de acoldo celeblado entrê os contlatantês.

F6'oDtcoBE,lvÉ.aAcruô!lD^

!z acoÍdo coÍr aa

crÍo8grÀ DÉcDar ra.mrnÀ - Do EcErünÍTo:

OE



Executado o prêaente contEato e observadas as condiçôeg de adimplemento das obrigâÇóês pactuadas,
os procedlnentos e prazos para recêber o seu objêto pe.l-o Contlatante obedeceráo, conforne o
caso. às disposlÇões dos Àlts, '73 a'l6t da Lei 8.665/93.

ClígsgtÁ DÉcIflÀ 8r§rxDÀ - DrS pEullDtDts:
À recusa lnjusta em deixar de curhprlr as obElgações aasu[idâs e preceitos legals, sujeitará o
Contratado, garanEida a p!évia defeaa, às seglintes penalidades previstas nos Àlts. 86 e 87, da
Í,ei 8.666/93r â - adveEtência; b - multa de mora de 0,5t (ze!o v1r9u1â cinco po! cento) aplicada
sobre o vâLor do contrato por dia de atraso na entrega, no inÍcio ou nâ êxecuÇão do objeto ora
conLratàdo; c - nulta de 10$ (dêz por cento) eobre o valor contratado pela inexecução total ou
Parcial do contlatoi d - simultaneahentê, qualquer das pêna.l.ldades cabÍveis fundamentadâg na
Lêi. 8.666,/93 ê nâ Lei lO.520/02.
Sê o valor da nuLta ou indênização devida não fo! recolhido no prazo dê 15 dlas após a comunLcaÇão
ao Contratado, se!á automaticamente descontado da prinej.ra parcêIa do paganento a clue o
Contratado viêr a fazêr Jus, acrescido de Juros moratólios de 1t (urn por cênto) ao tnês, ou,
quandô fo! o caso, côbrado judicialnente-

críDsuúÀ DÉcDo, tBcErnà - DÀ coc,Eusrçto ytxttr{cEtnÂ:
Nos casoa de evenEuais atrasog de pagahento nos termos deste instrumento, ê desde que o Contlatado
náo tenha concollido de àlguma forrna para o atraso, será adnitida a conpensação finanêêira,
devida desde a data Iimite fir.ada pala o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcelâ. Os encaEgos moratóEios devidos ern lazão do atraso no pagaunento sêrão calculados com
utllizaÇáodasegulntefóEÍrula:El'í-NrVPrI,onde:EM=encalgostnoratóriosiN=númerodê
dlas ênt!ê a datâ p!êvj.§ta para o pagâmentô ê a do efetivo pagamento, VP = valor da parceLa a
sêrpaga;êI=índlcedêcompênsaÇãofinancêI!â,âssihapurâdo!f=(TX+100)+365,sendoTX
- percentsual do IPCÀ-IBGE acumulado nos úLtlmos dozê lhesês ou, na sua falta, um novo Índice
àdotado pelo Govelno !'ederal que o substitua. Na hipótesê do refeEido Índice estabelecido para
a conPensação financelra venha a ser extinto ou de qualquer forma não poasa mais se! utilizado,
será adotado, eÍn substituiçilo, o que vie! a ser deteminado pela legislaÇão então en vigo!.

crÁEsrrrÁ DÉcur O@RrÀ - rro !oRo:
Para dirimi! as questôes decollentes deste contrato, as partes elegen o Foro da Conarca de
Itabaiana.

E, por egtarêm de pleno acordo, foL lavlado o
assinado pelas pârtes e por duas testemunhas.

pEêsente contlato êm oz(duas) v1as, o qual vai

PB de MarÇo de 2022.

TESTEMUNEÀS
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