ESTÀDO DÀ PÀNÀIBÀ
PREFEITUBÀ MT]NICIPÀ.L DE MOGEIRO
COI,ÍISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO
PREGÃO PRESENCI N, 11" OOOO2/2022
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N" PP AAAA2/2A22
CONTRATO

Nô: 00010/2022-cPL
TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SÍ CELEBRÀM A PREEEITURÀ MUNICIPAL DE
E D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, PÀRÂ EXECUÇÃO DE SERVIÇO

MOGEIRO

CONEORME

DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FOR}4À ABAIXO:

pefo prêsênte instrumento de contrato, de um lado Prêfêitura Municipal de Mogeiro - Àv.
Presidente ,loâo Pessoa, 4? - cêntro - Mogeiro - PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-67, neste ato
representada pelo prefeito Antoôio ,losé ferreira, Brasileiro, Solteiro, Empresario, residente e
domicitiado na sitio Pintado dê cima, 138 - Arêa RuIal - Mogeiro - PB, CPE n' 840.199.644-91,
Cârteira dê fdentidadê n. 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRÀTANÍE, e do outro lado D
V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE!] - ÀVENIDA ÀNTONIO BASILIO, 3503 - LAGOA NOVA ' NATAL - RN, CNPJ
oó 2L.184.A57/OOO1-90, doravantê simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes
assinax o presente contrato, o qual sê regerá pefas cláusufas e condiçÔes sêguintes:
- DOS EONDÀ}TEN.rOS:
Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Plegão Presencial \" AAOA2/2A22, processada nos
termos da Lêi Eederal- n. 10.520, de 1? de .lulho de 2OO2 e subs idiariamente a Lei Federaf no
8.666. dê 21 de Junho de 1993, Lei Conplêmêntar no 123, de 14 de Dêzembro dê 2006; Decreto
Municipal n" 016, de 10 de NovêÍüro de 2006; e 1êgislação pertinentê, considêradas as alteraÇôês
posteriorês das referidas normas.
CIÁUSU,À PRI].{EIRÀ

- DO OBJEEOI
o presenLe contraEo tem por objeLo:
CLi{USULÀ SECUIIDÀ

4X4

COM GRÀDE ARÀDORÀ HIDAULICA COM

CONTRATAÇÀO

16

D]SCOS,

DE EMPRESA PARÀ SERV]ÇO DE LOCÀçÃO DE TRATOR
PARÀ ATENDER A DEMÀNDA DE CORTES DE TERRÃS DA

SECRETARIÀ DE AGR]CULTURÀ DESTE MUNÍCIPIO.

o serviÇo deverá ser executado rigolo§amente de acoldo con as condições explessas nêste
j-nstlumento, proposta apresentada, especificações técnicas corlespondentês. procêsso de
licitaÇão modalidadê Pregão Presencia! r'o oaao2/2022 e instruçôes do contlatante, documeotos
."""" qru ficam fazêndo partês j,ntegrantes do presênte contrato, indepeodente de tIânscriÇão; e
sob o !êgime de tarefa,
- DO \IÀI.OR E PREÇOS:
o valor totaf destê contlato, a base do
CLÁUSULÀ TERCEIRÀ

MIL

REÀIS )

côDrco
1

preÇo

propostô, é de R$ 318.000,00

(TREZENTOS

E

DEZOTTO

.

D I SCRIMIIIÀÇÀO
SERVIÇO DE LOCÀÇÃO DE TRÀTOR 4X4, EQUIPÀDO COM GRÀDE
ÀRÀ DORÀ HIDúULICÀ, CO}'1 16 D]SCOS, COM CONDUTOR E
coMBUSTÍvEL poR coNTA Do co-\TRÀTADo.

UNIDÀDE
IlORA

QUÀNTIDÀDE

2000

P. UNI?ÀRIO

159,00

318.000,00

Total:

318.000,00

No valor acima lndicado êstáo inÇluidos os custos com conibustível ê motolista, que ficalão,
portanto, a cargo do Contratado.
CLÁUSULÀ QUÀRTÀ

-

DO RE.AT'USTÀI,'ENTO EM SEIÍTIDO ESTRÍEO:

fixos ê irreajustávels no prazo de um ano'
poderão
oeniro do prazo dê vigênciâ do contrato ê mediante solicitaÇâo do Côntratado, os preçosno
IPCAsofrer reajuste após o interregno dê um ano, na mesma proporção da variaÇão verificada
êxclusivamente
proposta'
da
respectiva
por
de
apresentaÇão
base
o
nês
IBGE acunrufado, tomando_se
para as obrigaçôês iniciadas e concluidas após a ocorrência da anualidàde'
ios reajustes subsêquentes ao primeiro, o interregno minimo de \rm ano será contadÔ â partir dos
efeitos financêiro§ do úItimo reajuste
pagará ao Cont ratado
No caso de atraso ou não divulgaÇão do í ndice de reajustamenta, o Contratantê
corr espondente
â
difêrenÇa
tiquidando
conhecida,
va
riaÇão
pela
última
ca1cu1âda
a importância
memória dê
tâo logo sêja divulgado o indice dêfinitivo' Fj-ca o Contratado obrigado a apresentar
que
ocorrer.
este
seÍnpre
remanescente,
valor
prêÇos
do
de
rêajustanento
ao
cáIculo rêferentê
Nas aferições finais, o indicê utilizado pala reâiustê será, obrig atoriameDte, o definlt ivo
Os preÇos contratado§ são

/:\

rV)

Caso o lndice estabelecido para reajustameoto venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, ern substituiçáo, o que vier a ser determinado pe.La legislaÇão
entáo em vigor.
Na ausência de previsáo legal quanto ao índice subslituto, as partes elege!ão novo índice
oficial, parâ reâjustamênto do preÇo do valor remanescênte, por meio de termo aditivo.
O reajuste poderá se! realizado por apostilêmeDto.
CLi{USUIÂ QUTNTA

.

DÀ DOTÀÇÃO:

Às despêsas corrêrâo por conta da sêguinte dotaÇão, constante do orÇamento vigentê:
Rêcursos Próprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 358/2A21 02,070 SEC, AGRIC, MEIO
AMBÍENTE, PESCA E PECU 02O?0.20.608.1030.2938 DlSTRIBUIÇÀO DE HORÀS MÀOUINAS PARÀ CORTE DÂ TERRÀ
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICÀ
crÁusu,À gExÍÀ - Do PÀGÀ!'(ENto I
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedjÍentos
adotados pelo Contratante, da seguintê maneira: Pãra ocorrer no prazo dê trintâ diâs, contados
do periodo dê adimplêmênto.
CLI{USUÍ,À

SúTDA . DOS

PR,ÀZOS

E DÀ qIGÊNCIÀ:

Os prazos máximos dê inlcio de etapas de exêcl1Ção ê de conclusão do objêto ora contlatado, que
admitem prorroqaÇão nas condlçõês e hipó'trêses previstas no Alt. 57, § 1", da Lei 8.666/93, estão

abaixo indicâdos e sêráo considerados da assinatura do Contrato:
a - Inicio: Imediato;
b - Concfusáo: 10 (dez) mesês,
À vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercic-io financeiro de 2022,
considêrada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada Dos ternos do A!t. 57. dâ Lei
8.666/93.
cLÁusuÍ,À oÍrÀvÀ - DÀs oBRrGÀçõEs Do CoNIRÀTNITE:
a - Efêtuar o pagamento relativo â execução do serwiÇo efêtivamente

realizado, de acordo com as
rêspectivas c1áusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execuçáo do serviço
contratado;
c - Notificar, o Contratado sobre qualquer i!regula!idade encontrada quanto à quafidade do
serviÇo, exercêndo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado de suas
responsabi l idadês contratuais ê lêgais;
d - Informar o Contlatado da necessidade de manutenÇão e/ou reparo corretivo do veicufo,
observadas as normês do respectivo fabricantê constantes do manual de mênutenÇão correspondente,
o qual não deverá ser utilizado caso haja .i r rêgularidade;
e - Efetuar a troca de óleo lubrificante e do fil"tro corrêspondênte de acor:do com as instruções
dô fâbricante do vêiculo,
f - Designar representantês com atrlbuiÇões de Gêstor e Éisca1 destê contrato, nos termos da
norma vigente, espêcialmente para acompanhar e fiscallzar a sua execuÇáo. respect ivamente,
perrnitida a contrataÇão de tercêiros para assistência e subsidio de infomaçôes pertinentes a
essas atribuiÇões.
crÁrrguÍ,À No!,rÀ

-

DÀs oBRrGÀçõas Do corÍrRÀTÀDo:

a - Executar devidamente o serviço desclito na Cláusu1a correspondente do presente contrato.
dentlo dos melhores parâmetros de qualidade estabêlecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulâdos;
b - Rêsponsabilizâr-se por todos os ônus e gb.igaÇôês concernentes à legislação fiscaf, civil,
tributária e tr:abalhista, bem como por todas as dêspesas ê comproÍnissos assumidos, a quâlquêr
títuLo, perante seus fornêcêdorês ou telceiros em razão da execução do objêto contratado;
c - Mantêr preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇáo do contlato,
gue o rêpresente integralmente em todos os seus atos;
a fiscalizaÇão do Contlatante dêvendo prestar o§ informes e
d - Permitir e facilitar
esclarêcimêntos sof icitados ;
e - Será responsávê1 pelos danos causados dj.retamente ao Contratante ou a terceiro§, decorrentes
de sua culpa ou dolo Da êxêcuÇão do contrato, nãa exc.luindo ou reduzindo e55a responsabilidade
a fiscalizaÇáo ou o acompanhanento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, tlansfelir ou subcontrâtar, no todo ou êm parte, o objêto dêste i.nstrumento, sêm
o conhêcimênto e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Mantêr, durantê a vigência do contrato, er0 compatibil j.dade com as obrigaÇões assumidas,
todas as condições de habllitação e qualificação exigidâs no rêspectivo processo licitatólio,
apresentando ao Contratante os docr.rmentos necessários, semprê que sollcitado;
h - Substituir imediatamente o veícufo por outro êquivalente, caso nâo tenha condiÇÕês dê ser
utilizado no serviÇo;
i - Efetuar gs setviÇos de maDutênÇão corretiva e preventiva do velculo, mantendo-o equipado de
êcordo com as exigências do código Nacional de Trânsito.
- DÀ ÀITERÀÇÃo E REscrsÃo:
unilateralmente PêIo Contaatante
Este contlato podêrá set altelado com a devida justificativa,
ou pgl acgrdo entre aS partes, nOS casos prêvistos no À!t. 65 e será rescindido, dê pleno
direito, conforme o disposto nos Arts. '7'7, 1B e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado â aceitar, nas mgiqrs condiÇôes contratuai§, os ãcréscimos ou
limite fixado no Àrt. 65, S 1" da Lei
supressóes que ae fizerem nos serviÇos, até oy'esf\ivo
cLÁgsr,LÀ DÉcrttÀ

\\-,''\}{§,
/ \,..\

---,<''

l'

çYT.

8.666/93. Nenhum acréscimo ou suprêssâo poderá excêder o timj-te estabelecido. salvo as supressões
rêsultântês dê êcordo cel-ebrado entre os contratantes'
clÁusul.À DÉCIüÀ PRIUETRÀ . DO RBCÊBD.íE!ÍTO:
Executado o presênte contrato e observadas as condições de adimplemento das obriqaÇões pactuadas,
os procedimentos e plazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão. conforme o
caso, às disposiçÕes dos Arts. 73 a'76, da Lei 8.666,/93.

cúrrsq.À DÉcn À SEG{IDÀ - DÀs PENÀLIDÀDES:
À rêcusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e pleceitos legais, sujeitará o
Contratado, gaiantida a prévia defêsa, às seguintes penalidades previstas nos Arts 86 e B?, da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,59 (zero virgula cinco pox cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇão do obieto ora
contratado; c - multa dê 1Ot (dez pôr cento) sobrê o val-or contiatado pêla inexecuÇão total ou
parcial do contrato; d - simuttaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na
Lêi 8.666l93 e na Lei- 1A.520/A2.
Se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 dia§ após a comunicaÇão
ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira palcelâ do pagamento a que o
Contratâdo vier a fazêr jus, acrêscido de juros moratórios dê 13 (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado iudicialmente.
- DÀ COMPENSÀÇÃO EINANCEIR,À:
atrasos de pagamento nos têrmos deste instrumento, e dêsdê que o Contratâdo
I1ão tênha concorrido dê alguma forma para o atraso, será adnitida a compensêÇão financeira,
devida desdê a data limite fixada parâ o pagamênto até a data corrêspondentê ao efetivo pagamênto
da parcêIa. Os encargos moratórios dêvidos êm razáo do atlaso no pagamento serão calculados com
utilizaçãodaseguintefólnula:EM-NxVPxl,onde:EM=encargosmoratórios;N=nÚmerodê
dias entre a dâta prêvista para o pagamento e a do êfêtivo pagamento; vP = vâlor da palcelâ â
ser paga; e I: indice dê compensaÇão financeira, assim apurado: I = (?X ' 100) + 365, sêndo TX
= percàntua1 do IPCA-ÍBGÊ acumufado nos últimos dozê mêses ou, na sua fa1ta, rm novo índice
adotado pê1o Governo Eederal que o substitua, Na hipótese do referido indice estabêfecido para
a compênsaçáo financêira venha a ser extinto ou de qualquer foma nâo possa mais ser utilizado,
será adotâdo, em substj-tuiÇào, o que vier a ser determinado pela tegislaÇão então êm vigo!.
CIÁUSUT,À DÉCIMÀ TERCE:RÀ

Nos casos de eventuais

clÁusuLÀ DÉCÍ!'ÍA OUÀRTÀ - DO FORO:
Pa!a dirimir as quêstões dêcorrentes dêstê contrato, as paltês eleqem ô Foro da Comarca de

Itabaiana.

E, por estârem de pleno acordo, foi lavlâdo
a§sinâdo pelas partes e por duas testeÍnunhas.

o

presênte contrato en 02(duas) vias, o qual
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