
E8TàDO DÀ
PRIDIITI'BÀ }II'NICTPà! DE IOGIIRO

corctssÂo PER!|ÀIIENTE DE rlctrÀção

PRTGÀO PBESEíCIÀ! N" OOO1'/2022
PROCESSO ÀDMINISTRÀTIVO N" PP OOOI4/2022

CdlA,tTO §" I OOOaG/2O22-CPL

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTBT S] CELEBRÀ}4 À PREPEITURÀ MUNICIPÀI DE
MOGEIRO E C.' COMERCIO DE PNEUS, PECÀS E SERVICOS ETRELI, PARÀ
EORNECIMENTO CONFORME DÍSCRIMINÀDO NESTE INSTRT'}4ENTO NÀ FORMÀ
ÀBÀIXO I

Pê1o prêsentê instrumento de contrato, de um lado Prefej.tura Municipal de Mogeiro - Àv.
Presidentê João Pessoa, 47 - Cêntro - Mogeiro - PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-67, nêstê âto
representada PêIo Prefelto Àrltonio José Ferleira, Bragilei.lo, Solteiro, Empresario, lesldente e
domiciliado na Sitio Pinlado de Cima, 138 - Àrea Rural - Mogeiro - PB, CPF n" 840.199.644-91,
Carteira de Identldade n' 3360118 SSPPÀ, doravante slmplesnente CONTRÀTÀNTE, e do outlo lado CJ
COMERCIO DE PNEUS, PECÀS E SERVICOS EIRELI - ÀV JORNÀI,ISTÀ ASSTS CIiÀTEÀI,'BRIÀND, 230 - ],IBERDÀDE
- CÀ].íPINÀ GRÀNDE - PB, CNP., no 07,865,242/0001-97, doravante simp.l-esmente CONTBÀTÀDo, decidilan
as Paltes contratantes assinar o presênte contrato, o qual se rege!á peLas cláusulae e condiçõea
seguintes:

CIÁUSULl PRI}IEIRA - DOS E!'NDlr{E !Og:
Este contrato decoEre da l-icitação nodalidade Pregão P!êsênciaL n" 00014/2022, procêssada nos
telmos da Lel fedelal n' 10,520, de 17 de Julho de 2002 e subsldj.aliamente a Le1 FedêraL no
8.666, de 21 de .runho de 1993; LêÍ complenentar ^o !23, de 14 de Dezehblo de 2006i Dêc!êto
Muni.cipal no 016, de 10 de Novembro de 2006, e legis.Laçáo peltinente, considerâdas as alterações
posteriores das refelidas normas.

cúusuÍ.À sEqrNDÀ - Do oBirBto:
o presenee contrato tem por objeto: coNTRÀTÀÇÁo DE EMPRESÀS pÀ.RÀ o FoRNECTMENTo DE pNEUs,
ÀCESSÓRIOS E SERVÍÇOS PÀRA AS DIVESAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MOGEIRO.

O fornecimeDto deverá se! executado rigorosamentê de acordo con as condições expressas neste
instrumento, proposta apaesentada, espêcificâçõeÉ técnicas correspondente s , procêsso dê
IicitaÇão modalidade Plegeo Presenclal n" O0O!4/2022 e lnstluções do ContraEante, documentoa
essês çFre fj.cam fazendo pârtês integrantes do plesênte contrato, independent6 dê transcltr{of e
aêrá leâ.lizado na forma parcêIada. 

\§
clÁusurÀ r'ERcErRÀ - Do vrrpR t PBr@s: \
O vaLor total dêste contrato, â basê do prêço p!ôposto, é de R§ 633.917,20 (SEISCENTOS E TRINTÀ
E TRÉS MIT OITOCENTOS E DEZESSETE REÀ]S E VINTE CENTAVOS).

cóDr@ DISCRDCIDÇÁO UlIIDÀDE OUT UDÀDE D. UTITínIO P. mrlJ.
1 PNEU 215l?5 Rl7,5 UND 36 r .320,00 47 .520,04
2 PNEU 750/16 UND 18 L.24t,00 22.446,00
3 PNEU 9OO/20 UND 36 1.990,00 71 .640,00
4 PNEU 1000/20 I'ND 35 2 , 3s3,00 84.708,00
6 PNEU 265170 R16 UND 15 1.5{3,00 24 .688,00
1 PNEU 3225l75 R16 UND 16 r.021 ,00 t6.432,00
s PNEU 185/60 R15 UND 24 588,00 14 , 112,00
9 PNEU I{OO/2{ 1OI t,ND 24 3. 562, 00 85.488,00
18 PNEU 175/70 R14 UND 32 630,00 20 .150, 00
l9 PNEU 265170 R16 UND 26 1 .545, 00 40 ,170,00
20 PNEU 195/55 R16 UND 26 603,00 15 ,678, 00
21 CÂMÀRÀ DE ÀR 14OO/24 UND 24 400,00 9 ,600, 00
22 cÂlrÀRÀ DE ÀR 1000/R20 UND 36 190,00 6,8Á0, 00
23 cÂMÀxÀ DE Da, fi ,5/25 I'ND 26 551, 00 t4.326,00
24 cÂMÀRÀ DE ÀR 18.4/30 UND 19 698,00 13.262,00
25 CÂT.|ÀRÀ DE ÀR 18.4/34 UND '74t,00 L9 .422,00
26 cÂHÀaÀ DE AR 14,4/24 I'ND 3S4,00 9.2a6,00
27 cÂMÀRÀ DE AR 14,9/24 I'ND 26 347,00 9.022,00
28 cÀ{ÀxÀ DE ÀR ?50/16 I'ND 24 105, 00 2 .520,00
29 PROTEIOR ÀrO 750/16 UND 24 105,00 2.544, O0

30 PROTETOR ÀRO 17.5/25 UND 26 13?, 00 3.s62,00
31 PROTEIoR ÀRO 1400/24 UND 20 123,00 2.460,00
32 PROTETOB ÀRO 1OOO/20 tJND 36 '17.00 2.772,00



hrrNHÀr.cNTo vEÍculos I,EvEs UND 40 118,00 4.120t00
34 hrrNHÀrENTo vEÍculos !úDros T'ND 40 198,00 1.920t00

hr rNIrÀtrENTo vEÍcur-os PEsÀDos T'ND 40 297 , OO 11.880, 00
36 lBÀrÀNcrÀMENTo p/ RoDÀ vElcul-os r,EvEs E ldDros t]ND 320 79,00 25.280,00
37 FxlENDo cv (00,01,02,03,04) T'ND 150 39,00 s.850,00
38 lREr'GNDo wrK QUENTE c/ NF (rxc) I'ND 100 9,50 950,00
39 IBX}GNDO VuLK FRIO V-O (1KG) UND 100 21t30 2. 130, 00
40 IBE}ENDO TIPO MÀCÀ.RÀO UND 200 98,00 19. 600, 00
41 hrÀNcHÃo vD DE 01 Ào PÀRÂ PNEUS UND 200 24,90 4 .980, O0

42 icolÀ c €NTo wrcÀNrzÀNTEWrcÀELEx w-o UND 100 24,OO 2.400, 00
43 tsIco VÀLWIÀ PÀRÀ PNEUS sEI'{ CÂMÀRA TR-414 T'ND 50 19,50 975,00
44 FÀ],wIÁ pÀxÂ PNEU sEM cÂMÀRÀ 34 s61lRxF550 2 -BREMÉN t]ND 100 19,50 1 .950,00
45 plTO CÂi4ÀRÀ 750/r6 UND 100 9,90 9 90, 00
46 iPrro cÂMÀxÀ looo,/20 UND 100 9,90 9 90, 00
4'1 ÍPITo PÀRÀ RODÀ 13 UND 50 9,90 495,00
48 IPITO PÀRÀ RODÀ 14 UND 50 9,90 495,00
49 lPrro PÀRÀ RoDÀ 15 T'ND 50 11,90 595,00
50 IPITO PÀRÀ RODÀ 16 t,ND 50 L4,90 745,00
51 iBTCO DE ÀR I'ND 50 39,70 1.985,00
52 lcÀLrBRÀDoR PNEUS T'ND 4 59,90 239,60
53 MÀNGUEIRÀ DE COMPRESSOR (,ND 4 14,90 59,60

Iot I: 633 .8Lt ,20

crÁusulÂ QurRrÀ - Do REtirrsrNtExlo B gdllDo lgrRtllo:
09 preços contlatàdos são fixos e ilreajustáveis no prazo de um ano,
Dentro do prazo de vlgêncla do contrato e nediante solicitaÇáo do ConElatado, os preços podeEão
sofrer reajuste após o lnterregno de un ano, na nesna proporÇão dâ variação vellflcada -lq - IPcÀ-
IBGE acumulado, tomando-sê por basê o mês de aplesentação da rêspectLvâ propoÊta/ êxclüsj.vamente
para as obrlgaçõeg lnlcladas e concluÍdas após a ocolrêncla da anualldade. "t
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intelregno minLmo de un anô será contado a partlr dos
êfêitos financeirog do últlmo !êajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do lndice de reajustanento. o Contratântê pagará ao contratado
a importância calculada pela últina va.1aÇào colhecida, Iiquidando â dlferenÇa corlespondente
tão logo sêja divulgado o lndice dêfinitivo. Fica o Contratado obÍlgado a aprêsêntar mêmória de
cáIcuIo rêferente ao EeajustamênLo de pleços do valor remanescente, sempre que este ocoE!e!.
Nâs aferiÇôes finais, o índj.cê utilizado paÍa rêajusce será, obrlgatoliamênte, o dêfiniclvo.
Câso o indice êstabelecido pala leajustamento venha a se! extinto ou de qualquer forma não possa

em substituiÇáo, o que vie! a seE deternlnado pêla legislaÇã omâis ser utilizado, será adotado,
entào em viqo!.
Na ausência de prêvisào legal quanto âo lndice gubstituto, parles elegeEão novô dia6
oficial, paia reajustamento do p!êço do valo! lemanescentse, pol meio de têrmo aditivo'
O reajuste poderá ser leallzado por apostilanento.

cúsgu.À eutNrÀ - DÀ DorÂÇlo:
As despesas correrão por conta da sêguinte doeação, constante do orÇamento vigentê:
Recursos Próprios do Munictpio de Mogeilo I LEI 358/202f 02.01o-GÀBINETE DO PREPEITO

O2OIO .04.I22.2002,2003 - MÀNUTENCÀO DAS ÀTIVIDÀDES DO GÀBINETE DO PRIEEITO 02.O2O-SEC.DE
ÀDMINISTRf,CÀO E PLÀNE\'À.I,1ENTO 02020.04.722.2003.2006 _ MÀNUTENCÀO DÀS ÀTIVIDÀDES DÀ SEC DE ÀDM E

PLÀNEJÀM O2.O3O-SEC.DE EDUCÀCÀO, CULTURA, ESP.IÀZER E TURISMO 02030.L2.T22.2006.2948 _ MÀNUTENÇÂ'O

DÀ SEC. EDUCÀÇÃO, CU!T, ESp,IÀZER E TURTSM 02030.12.361.1003.2013 - MANUTENCÀO DÀS ÀTMDÀDES DO

TRÀNspoRTE EscoLÀR 02.o4o-sEc, MuNrcrpÀ! DE sÀuDE / FMs 02040.10.122.0004.2920 - MÀNUTENÇÁo DÀs

ÀrrvrDÀDES DA SECRETÀ.RIÀ DE sÀúDE 02040.10.301.200't.2042 - MitNuT DÀs ÀTrvrDADES Do FUNDo

MUNrcrpÀÍ, DE SÀUDE 02040.10.302.1073.2945 - MÀNUTENÇÃO DÀs ÀTMDÀDES DO SÀMU 02.050-SEC.DE ÀCÀO

soclÀL / Et4Às 02050.08.243,2008.2940 - MANUTENçÁo DÀs ÀTrvIDÀDEs Do coNsEÍ,lto TUTErÀR 02.060-
sE.DE rND. COM. COI'tPBÀS E TRÀNSPORTES 02.070-SEC.AGRIC.,MEIO , ÀMBIENTE, PESCÀ 'E I PECU

O2O7 O .2O.122.2070,2066 - MÀNUT. ÀTIV. ADM.DA SEC. DE AGR]C. E MEIO ÀMBIENTE 02.O8O-SEC;DE INDUSÍ.
COMERCIo E INERÀ ESTRUTURÀ 02080.15.452.2009.2013 : I4ÀNUTENCÀO ATÍVIDÀDES ÀDMINISTRÀTIVÀS DÀ

SEÍNFRÀ 3.3.90.30.00,00 MÀTERIÀL DE CONSUMO

crÍDst Í.À sExrÀ - DO PICtt.DllO:
O pagamênto sê!á efetuado nediante processo regular e em observância àa normas e Prôcêdlnentos
adotados pêlo Contratante, da seguintê manei!a: Para ocorre! no Prazo de trinta dias, contados
do pêriodo de adimplemento.

ctÁgsrrrÀ sÉrno - Do PBtzo B DÀ vrcú§cLt:
O plazo máximo dê enErega do objêto ora contrâtado,
hipótêses plevis!âs no Art. 5?, § 1", da Le! 8.666/93,
dâ assi.natura do Contrato:
a - Entrega: Imediata.
À vigência do plesente cont.lato se!á determinada: até
consldelada da daEa de sua âssinatura.

que admite plorrogaÇáo nas condlçóes e
está abalxo lndlcado e se!á consldelado

o final do exerclclo flnanceiro de 2022,

cúost tÀ orrÀ\ra - Drs oEEcÀçÕEs Do coutRtll§tl:
a - Efetuar o pageunento relativo ao folneclmento efetivamente
respectiwas cLáusulag do Presentê contlatoi
b - ProporcionaE ao contlatado todos os lreios necessálios pala o

leallzado, de acordo com as

f lel forneclmento contlatado;

I



c - Notificar o Contratado sobre quaLguer lrrêgularidade encontlada quanto à qualidade de produto
fornecl-do, exelceído a mals ampla e completa fiscallzação, o que nào exlne o Contratado de suas
responsabilidades contrêtuais e lega1s i
d - Designar rêprêsêntanees con atrlbulÇôês dê Gestor e Fiscal dêste contlato, noa termos da
norma vigenEe, êspêciâlrnente para acompanhar e flscalizar a sua execuÇáo, reapectLvamente,
permiti-dâ a contratação de terceiros para assistêncla e subsldlo de lnformaçóes peltlnentes a
êssâs atribuiÇôês,

ctíúsutÀ NoNÀ - DÀs oBatcrçÕEg Do coNTBàltàDo:
a - Executar dêvidamente o foanecinento descrit.o na C]áusula corrêspondente do pleaente contraLo,
dentlo dos melhores parâmetros de gualidadê êstabêIêcidos para o ramo de atividâde relacionada
ao objeto contratual, cotn observância aos prazos êstlpuladosi
b - Responsãbi 1i zar-s e por todos os ônus e obrlgaçõe€ concernentes à legislação fiscal, civiI,
tributária e trabalhista, bem como po! todas as despesas e conpromissos assrrjnidos, a qualquer
título, pelante sêus folnecedores ou !e!ceilos êm lazão da exêcução do objeto contratado,.
c - Manter pleposto capacj.tado e idôneo, aceito pelo ContEatante. quando da exêcuçêlo do contEato,
que o lePresênte integralmente em todos os seus atos;
d - Permi-tir e facilitar a fiscalizaÇào do Contratante devendo prêstar os infolmes e
êsclarêcimêntos solicitados ;
e - Será responsávêI pêlos danos causados diretamente ao Contratantê ou â têÍcêiros, decorrentes
dê sua culpa ou dofo na execuÇão do contrato, náo excluindo ou reduzindo essa responsabilldade
a fiscaLizaÇão ou o acompanhatmento pê1o órgáo intêressado,.
f - Não cedêr, transfelir ou subcontlatar, no todo ou em parLe, o objêto deste instlumento, sem
o conhecimento ê a devida autorizaÇão explessa do Contlatante;
g - Itanter, dulante a vlgência do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇões assumidaa,
todas as condiÇóes de habllltaçáo e quallficação ex191das no lespectivo plocegag licltató.io,
apresentando ao Contrêtante os documentos nêcessários, sempre que solicitado.

crÁusuÍ.r Dúcnlr - DÀ ÀI.mRrçÍro E REscrglo:
Este êontrâto pode!á ger âIterado com a devida justificativa, uDilateralmente pêIo Contlatantê
ou por acordo entre as paltes, nos cagos previstos no À!t. 65 e aerá rescindldo. de pleno
dileito, conforne o disposto nos Àrts. 11, 18 e ?9, todos da Lei 8.666/93.
o Contratado ficâ obrigado a aceita!, nas mêsÍras condições contratuaia, os acráacimos ou
suplessões que se fizeren nas conpraa, até o respectlvo llmlEê flxâdo no Àrt. 65, § 19 da Lel
8.666/93. Nênhum acréscimo ou suprêsaão podêrá excêder o Ilmltê egtabdlecldo, salvo as supressôes
resultantes de acordo ceLebrado entle os contlatantes,

cláusur.r DÉcDq ER:r.ErRÀ - Do nEct8Daltllo:
Executado o presênte contlato e observadas as condj.ções de adinplenento das obrigações pactuadas,
os plocedinentos e prazos para recêber o sêu objeto pêIo Contlatante obêdêcêrâo, co
caso, às disposiçóes dos Àrls. 73 a 16, da Lei 8.666/93,

o

ctÁusuúÀ DÉcITn SEGU DÀ - DÀS PENÀIIDADT!,:
À recusa Lnjusta em deixar de cumprir as obligaÇõea agsunidag ê pleceltos .legals, suje ará o
contratado, garantida a prévia defesa, às seguiDtes penalidades prev-lstas nos Àrts, 86 e 87, da
Le! 8.666/93. a - advertência; b - multâ de mo.a de 0,5t (zero vírguLa cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato po! dia de atlaso na entre!Ía, no iniclo ou na execuÇão do objeto ora
contlatado; c - multa de 10t (dez po! cento) sobrê o valor contsratado pela inexecuçâo total ou
parciaL do conErato; d - simulLaneamente, qualquer das penalidades cablvelg fundamentadas na
Ler 8.666/93 ê na Lei f0.520/02.
se o valor da nulta ou Lndenizaçáo devlda não for recolhldo no prazo de 15 dlas após a comunicação
ao contlatado, será automaticamenEe descontado da p!ineira parcela do paganento a que o
contratado vie! a fazer jus, ac!êscido de ju.os noratórlos dê 1t (un por cênto) ào nês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmentê.

cLíusuI r DÉcDq ERcarB - DÀ cd@ElsrçIo trtMtfcEtRl:
Nos casos de eventuais atrasos de pagarnento nos telmos deste lnstrumento, e desde gue o Contratado
não tenha concorrido de alguma forna pâra o atlaso, se!á adnitida a compensação flnanceira,
dêvida desdê a data Limite fixada para o pagamênto até a data corEespondente ao êfetLvo pagamento
da parcela, Os encalgos noratórios devldos em razão do atraso oo pagEunento serão calculados com
utilização da seguinte fóEmula: EM'N ,( vP x f, onde: EM - encargos molatóriosi N - número de
dias entre a data previgta para o pagarnento e a do efetlvo paganento; vP = valor da Parcela a
serpagaiêf:índicedecompensaçãofinanceira,asalmapurado!I-(TX+100),+365a.sendoTX
= pelcentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos úLtinos doze meses ou, ;a sua fatta;" uí novo lndlce
adotado pelo covêrno Eederal que o EubstLtua. Na hlpótege do referj.do tndlce éstabelecldo pala
a compensaÇão financelra venha a sêr êxtlnto ou de qualquer forma não Possa mais sêr utllizado,
sêrá âdotado, em substitulçào, o guê v1€r a ser deterninado pela leg161âçào êntáo em vLgor'

crÁugur.À DÉcn4 ouÀRr - Do FoRo:
Para dirini! as questões decorrêntes deste contrato, a9 partês elegem o Foro da Comalca de
Itabaiana.

E, por estalem de plêno acordo, foi lavrado o presente contlato êm o2(duas) vias, o qua-L vaj-
assinado pelas partês ê po! duas testemunhas.

Mogelro - PB, 26 de IlàtíI d,é 2022.
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