
E§TTDO DÀ iÂnAÍBÀ
PREEEITT'RÀ IONICIPÀ! DE I'OCIIRO
collgsÃo pEBllrlrENrE DE LrcrtÀçÃo

PêIo prêsêntê lnstrumento de eontrato, dê um lado Prefeiturâ Municipal de Mogêiro - Àv.
Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n. 08.866.501/0001-67, neste ato
lepresenCadâ pelo Prefeito Àntonio José Fetreira, Braalleiro, Solteiro, Empresalio, residênLe e
domiciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Àrea Rural - Mogeiro - PB, CPF n. 840.199.644-91,
Cartelra de ldentidade n' 3360118 SSPPÀ, doravante sitnplegtnente CONTRÀTANTE, e do outro lado
GRÀNPECÀS . COMERCIO E DISTRIBUICÀO DE PECÀS, RETIFICÀ E SER - ÀV JORNÀ],ISTÀ ÀSSIS CHÀTEÀT'BRIEND,
2125 - TÀMBOR - CÀITPINÀ GRANDE - PB, CNPJ n" 04.906.156/0001-97, doravante EltnpJ.esÍnente
CONTRÀTÀDO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas
cláusulas e condiÇões segulntea:

CIÍg$,T.À PRÍI|EIRÀ - DOs FT,ITDàI@BIoS:
Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Pregáo Plesencial D" 000L4/2022, pEocessada nos
termoa da Lêi Eêdêlal no 10.520, de 1? de Julho de 2002 e subsidlallameote a Lei Eedêral no
8.666, de 21 de .runho de 1993, Lêi CompLementar no 123, de 14 de Dezerülo de 2006; Decre
Munlcipal n" 016, de 10 de Novembro de 2006; e legislaÇão pertl-nênte, conslderadas as alter
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TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRAM À PREFEITURÀ MI'NICIPÀI, DE
MOGEIRO E GRÀNPECÀS - COMERCIO E DISTRIBUICÀO DE PECÀS, RETIEICÀ E
SER, PÀ.RÀ FORNECIMENTO CONFORME DISCR]MINADO NESTE INSTRT'MENTO NÀ
FOR!'!À ÀBÀrXO:

posteriores das referidas normas.

(ÍÁuggr.À gEqrHDÀ - Do oBJEro:
O presente contlato ten por objeto: CONTRÀTÀÇÀO DE EMPRESÀS PÀFÀ O EoRNECIMENTO DE
ÀcEssÓRlos E sERvIÇos PÀRÀ AS DMSÀS SECRETÀRIAS DO MTNICIPIO DE MOGEIRO.

s

PNEUS,

O folnecineDto deve!á ser executado ligolosanente de acordo con as condlções expressas neste
instrumento, propos!a apresentada, especificaçôes técnicas correspondenCes, procêêso dê
L1cltação nodalidade Pregão Presenciaf t" 000L4/2022 e LnstruÇões do contratante, documentos
êsses quê fica.m fazêndo paltês intêgaaDtês do pre6entê êontrato, indêpêndentê dê trangcriçáo; e
sêrá realizado na fodna parcelâda.

ctáu8ln À EERCETRÀ - DO VXúOR E PREçOS:
O vaLor total deste contrato, a base do prêço propôsto, é dê R§ 712.284,00 (SETECENTOS E DOZE
MIL E DUZENTOS E OITENTÀ E OUÀTRO REÀIS).

cr.ÍDsln À QIrÀRrÀ - Do REt rusràrGxTo E{ sErrtDo Esrxtto:
os prêÇos contlatêdos sâo fixos e irreajustávêis no pEazo dê rrm ano.
Dêntlo do prazo de vigência do contrato e mediântê sollcltaÇão do ConCraCadoi os preços poderâo
sofrê! reajusEe após o intelregno de um ano, nâ mêsmâ propo!Ção da valIação veEifÍcada no IPCÀ-
IBGE acumulado, tonando-se po! basê o mês de apresentaçào da lespectlva Proposta, excluslvanentê
para âs obrigaÇões iniciadas e concluídas após a ocoriêncla da inualtdaie. ,. i;
Nos reâJustes subsequentes ao plimêlro, o lnterregno nlnlno de u! ano se!á contado a pàrtslr dog
êfeitos financej.ros do último reajuste.
No câao de atraso ou não divulgação do índlcê de reaJustamànto, o Contrâtante padará aô Co;tratado
a importância caLcuLada pefa úItitna vaEiaçào conhecidâ, Ilquidando a dlfêren9a correspondente

t.lrcr t ttrD . oorltl P. UrIIIR:IO P. lollúcóD DISCNIGINCIO
I'ND 30 3 . 194, 00 95. 820, 005 PNEU 275180 R22,5

203.788,00PNEU 17.5/25 I'ND 26 7,838,0010
UND L6 6.682 | 0A 106.9L2,0A11 PNEU 19.5 L/24

PNEU 12116.5 UND t2 2.415,04 28. 980, 00t2
40.320, 0013 I'ND 14 2,880,00PNEU 12.5/80-18

t,ND L2 6.2't 2,00 '15.264,0014 PNEUS 18.4/34
(,ND !2 3.8{8,00 46 .t'|6,0015 PNEL t4.9/24

!6 PNEL t2.4/24 UND 14 2.608t0O 36. 512,00
L7 PNEU 18.4/30 IIND 14 s. 608, 00 78.512,00

fotrl: 172.284,00
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tão 1o9o seja divulgado o Índice definitivo. Fica o cont.atado obrigado a apresenta! memória de
cáIculo refelente ao reaJustamento de preÇos do valor renanescente, seÍÍpre que este oco!!e!.
Nas aferições finais, o índice utilizado paEa reajuste sêrá, obrigatorlamênte, o definitlvo.
caso o indj.ce estabêIecldo para rêajustarnento venha a sê! extLnto ou de gualque! forma não pog§a
mais ser utili.zado, será adotado, em subsCituiÇâo, o que vier a ser determinado pela Iegislação
então en vigor.
Na ausência de previsão lega1 guanto ao Índice subst.ituto, as partes elegerão novo índi.ce
oficial, para reajustamento do preço do valo! lenanescente, por meLo de termo adltivo.
O rêajustê podêrá ser realizado por apostilamento.

c!ígsur.À QUINIÀ - DÀ DorÀçlo:
Às dêspesas co!rerão por conta da seguinte dotação, constante do orçamênto vlgente:
Recur6os Próprios do Municlpio de Mogeiro: LEr 359/202f 02.01o-GÀBINETE DO PREFEIÍO
O2O1-0,04,L22,2002,2003 - MÀNUTENCÀO DÀS ÀTIVIDADES DO GÀBINETE DO PREFEITO 02.O2O_SEC.DE
ÀDI.ÍINISTRÀCAO E P]ÂNEJÀMENTO 02020.04.722.2003.2006 - MÀNUTENCÀO DAS ÀTIVIDÀDES DÀ SEC DE ÀDM E
PLÀNEJÀM 02.03o-SEC.DE EDUCÀCAO, CUTTURÀ, ESP.IÀZER E TURTSMO 02030.72.722.2006.2948 - MÀNUTENÇÁO
DÀ SEC. EDUCÀÇÀO, CULT, ESP, LÀZER E TURISM 02030.12.361.1003.2013 _ MÀNUTENCÀO DÀS ÀTIVIDÀ.DES DO
TRÀNSPORTE ESCOIÀR 02.040-SEC. MlrNrCrPÀl DE SÀUDE / EI'{S 02040.10.122.0004.2920 - MÀNUTENÇÃO DAS
ÀTIVIDÀDES DÀ SECRETÀRIÀ DE SÀÚDE O2O4O.10.3O1.2OO'1 ,2042 - MÀNUT DÀS ÀTIVIDÀDES DO EI'NDO
MrJNrcrPÀL DE sÀuDE 02040.10.302.1013.2945 - MÀNUTENÇÃo DAs ÀÍIvrDÀDEs Do sÀMU 02.050-sEc.DE ÀcÀo
socrÀL / rMÀs 02050.08.243.2008,2940 - MANUTENÇÁO DÀS ÀTTVTDADES DO CONSELHO TUTBIÁR 02.060-
sE.DE IND. COM. COMPRÀS E TRÀNSPORTES 02.070-SEC.ÀGRIC.,MEIO ÀMBIENTE, PESCÀ E PECU
O2O'10.20.L22.2070.2066 - MÀNU?. ÀTIV. ÀDM.DÀ SEC. DE AGRIC. E I.IETO À},'BIENTE 02.O8O-SEC.DE INDUST.
COMERCIO E INFRÀ ESIRUTUBÀ 02080.15.452.2009.20'13 _ MÀNUTENCAO ÀTIVIDÀDES ÀDMINISTRÀTIVAS DA
SEINERÀ 3. 3. 90. 30, 00. 00 MÀTERIAI DE CONSUI.{O

cr,íssura StarÀ - Do PÀcltaEÍr1o r

o pagamento seEá efetuado nediante plocesao regular e en obaelvância às normas e procedirentos
adotados pêIo contratantê, da gêguintê naneita: Para ocolre! no plazo de tlinta dias, contàdos
do pêrlodo de adlmplemento.

cúíosl,lÀ gúTIt{T - Do PRÀ'O E DÀ vIGfucIÀ:
o prazo máximo de entrega do objeto ora conEratado,
hipóteses plevlstas no Àrt. 5?, S 1', da Lei, 8.666/93,
da assinatura do Contrato:
a - Entrega: Imediata.
À vigência do presente contrato será detêrminadâ: até
considêrada da data de sua assinatura.

guê admitê prorrogação nas condições e
êstá abalxo lndicado e será consi,delado

o final do êxêrcício financêiro de 2022,

cúugur.À ortÀlra - DÀs oBRrcAçôEg Do coNERÀrÀtEE:
a - Efetuar o pagamênto reLativo ao fornecimento efeLivanente reaj-izâdo, dê acordo con aE
rêspecEivas cláusufas do pEesêntê contrâto;
b - Proporcionar ao Contratado todos os melos necessários pala o fiel folnecinento contratado;
c - Notificar o Contratado gobrê qualquer iElegula.idadê êncontlada quanto à qualidade de produto
foríêcido, exelcendo a maig anpla e completa fiscalização, o que não êxlmê o Contratado de suas
responsabilidades conEratuais e legais;
d - Deslgnar representanbes con atribulÇões de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especiaLmente para acompanhar e fiscaLizar a sua execuÇão, regPectivament
permitida a contrataçáo de tercelros para âssIstêncIa e subsÍdlo de lnformaçõ€§ pêlti
essas àtrj.bu1çôes.

s a

clÁsgt,rr f,oxt - t»s oERrcrçõ!8 Do coNtRf,tàt o:
a - Executar devidamente o fornecimento descrlto na CIáusuIa corlespondente do pleaente con ato,
dentlo dos helhorês pa!ânetros de qualidade estabelecldos para o rano de atÍvldade relacloDada
ao objêto contratual, com observância aos plazos êsclPuladoai
b - Rêsponsabilizar-se por todos os ônu6 e obrigações concelnentes à legislaÇão fiscal, clvlI,
tributárla e trabalhista, bem como por todas as despesas e comPlomisgos assumLdos, a qualquer
títu1o, perantê sêús fornecedores ou terceiros em razáo da execução do objêto contlatado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contralo,
que o lepresênte integralmente en todos os seus atos;
d - Pernitir e faci.litar a fiscalização do ContraCante devendo prestar os informêa e
êscLarecimentos solicitadogi
e - Será rêsponsáve1 pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a telceiros, decor!êntes
de sua culpa ou dolo na execução do contlato, não exclulndo ou aeduzindo essa legponsa.bllldade
a fiscalização ou o acornpanharnento pelo órgão interessadoi
f - Neo ceder, traosferlr ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste lnstlumento, sem
o conhecimento e a dêvida autollzaÇáo expleasa do Contratantei
g - Manter, duraDte a vigêncta do contsrato, em compatibilldade com as obrlgaÇões assu8ldaa,
todâs as condj,ções de habilitaçáo ê qualificaÇào exigidas no lespectj.vo processo licitatór10,
apresentando ao contratante os documentos necessáEios, senpre gue solicitado.

ctÁusur.À DÉcrrq - DÀ rr.rrnrçlo r REscrsÍo:
Este contlato podêrá ser alterado com a devida justj.ficativa, unifateralmente pelo Contrâtante
ou por acoldo êntre as paltes, nos casos previstos rro À!t. 65 e sêrá resclndldo, de Pleno
direito, confolme o dispoEto noa Àrts. 1'7t 18 e 79, todos da LeI 8.666193
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o Contlatado fica obligado a acéitar, nas mesmas : condiÇÕes contratuais, o" u"ré;ir;o" ",suprêssõeg que se flzêlem nas conprag, até o respectlvo llmlte, flxado no À!t, 65, § 1ro da Lel
8.666/93. Nenhum ac!éscimo ou suplessão poderá excede! o Iltdte dstâbelecidoT oalvo aa süpressões
rêsultantês dê acordo cêlêbrado entre os contratanteg,

cLÍúgrrrÀ DÉcrtar DRDGTRÂ - Do BEcrBtxÀt{r:
Executado o prêsente contrato e observadas as condiçôes de adimplemento das obrlgações pactuadas,
os procedinentos e plazos parâ recêber o seu objeto pêIo Contlatante obedecerão, confome o
caso, às disposições dos Àrts. 13 a 16, da Lei 8.656/93.

cráugl,LÀ DÉcrt{À SEGúNDÀ - DÀs pEtnlu)tDEg:
À recusa lnjusta em deixar dê cumpri! as obligaçôes agsunldas e preceitos Legals, sujeitará o
Contratado, garantida a p!évia defesa, às seguintes penalidades previstâs nos Àrts. 86 e 87, da
Lei 8.666/93r a - advertênciai b - multa de mora dê 0,5t (zero vírgula clnco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atlaso na entrega, no inÍci.o ou na exêcuÇão do objeto ora
contlatado; c - multa dê 10* (dêz por cento) sobre o valo! contratado pela inexecução total ou
palciaI do contratoi d - simultaneamênte, quâlquer das penalidades cablveis fundamentadas na
Lêi 8.666193 ê na Lei 10.520/02.
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhldo no prazo de 15 dias após a conunicação
ao Contratado, será automaticamente descontado da plineila palceIa do pagamênto a que o
contratado viêl a fazer jus, acrescido de juros Ínoratórios de lt {uln por cento) ao mês, ou,
quando for o caso. cobrado judj-cialmente.

crÁlgulÀ oÉcna reRcErRÀ - DÀ co@ErsÀçÃo FrNN{cErRà:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos tsermos deste LnÊlrumento, ê dêsde quê o Contratado
não tenha concorrido de âL$ha fofina para o atraso, será adritlda a compensação financeila,
devida desde a data limlte fixada parâ o paganento até a data corregpondente ao efetlvo pagamento
da parcela, 09 encargos moratólios devidos em razão do atlaso no pagamento serão calculadoa com
utilização da seguinte fórnu.Ia: EM - N x vP x Í, ondet'iEM - eniargos moratórioa, N :-r n'úÍiero de.
diàs entle a data prevlsta pala o.pagahento e a do efettvo pagarne-nto, vP I vator ta'Ípà'rcela a
sêrpagaieI-lndicedecompensaçáofinanceira,assinapurado:I=(TX+100)+365,'sendoTx
= percentuâI do IPCÀ-IBGE acumulado nos úItlnog doze meEes oü, na sua falta. uí hóvo Índice
adotado pelo Governo Federal que o substltua. Na hipótese do refeEido índice esta.belecldo para
a compensação financeira venha a seÍ extlnto ou dê gualquer forrna não possa nais ser utlllzado,
será adotado, en substituiçâo, o quê vier a sêr dêEêlminâdo pêIa lê91s1ação entào ertr vigor.

cláusur.À DÉcrro OIrrRtÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questões decolrentes deste contrato, as palles elegem o Foro da Comarca de
fcâbâiana.

E, por estarem de pleno âcoldo, foi lavlado o
assinado peLas partes e por duas testemunhas.

p!êsente contrato en o2(duas) vias, o qual vai

PB, 26 de Abril de 2022.
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