
ESTÀDO DÀ PÀRÀIBA
PREFEITÍ'RÀ MJNICIPÀ! DE I'OGEIRO

cd.{ISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

Pefopresenteinstrumentodecontrato,deumladoPrefeituraMrlnicipaldeMogeiro_Av'
Presidente Joáo Pessoa, 4? - centro - Moqeiro - PB' CNPJ n" 08'866 501'/0001-67' neste âto

,"f.""antua" pelo prefej-to Altonio José ferieira, Brasileiro, Soltêiro, Empresalio, reside[te e

domiciliado na sitio Pintado de cima. 138 - Area Rural - Mogej-ro - PB, CPF n" 840'199'644-91'
ãuit.ir" de rdêntidade n" 3360118 ssppÀ, dorâvante simplêsmente CoNTRÀTÀNTE, € do ôutro lado

MÀrs TRUCK COMERCIO DE CÀMINHOES LTDÀ - R DAS LÀGOÀS ' 280 - JARDIM VENEZÀ - JOÀO PESSOÀ - PB',

CNPJn.17.?92.4.10/oao7-38,doravântesinP]esmentêcoNTRATADo,decidiraÍnaspartescontrataotes
assinar o presênte contrato, o qual se regerá pelas c1áusulas e cÔndiçÕes seguintes:

CLÁÚS(ÍIÀ PRI!@IRÀ - DOS FINiIDÀUENTOS:

e"a. .orraruto decorre da ticitaÇão modalidade Pregão Preseocial n" 00030/2022l plocessada oo§

iãr^o" au Lei Fêderal n. ro.szo', dê 17 dê Jr]lho àe 2oo2 e subs idiari âÍnentê a I,êi Fedêra1 no

g.i;e, a" 21 de Junho de 1993; Lei Complêment at r\" 123' de 14 de Deze$bro dê 2006' Decreto

Municipal n" 016, de 10 cte Noveíüro de 20ô6; e legislaÇáo pertinel]tê' consideladas as altêlaÇões
posteriores das refelidas nornas.

PREGÀO PRESENCIÀT N" OOO3O/2022
PROCESSO ADM]NISTRÀTÍVO NO PP OOO3O,/2022

COtflIRÀTO No: 00105/2 022-CPL

CÚÁUSUT'À gEGgNDÀ . DO OBJEIO:
o presente contrato tên Por
TRÀNSPORTE DE PACIENTES OUÉ

NECESSlDADES DÀ PR6EEITURÂ
BSTABELECÍDAS ABÀIXO.

cLlilrggr,À rsRCErRÀ - Do r.oR E PREçOS:

O valor total- de§te contrato, a base do
MIL REAIS ) .

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CEÍ.EBRÀM A PRÊFETTURÀ MUNIC]PÀI DE

MOGEIRO E MÀIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA, PARÀ EORNECIMENTO

CONFORME D]SCRIMINÀDO NESTE INSTRUMENTO NÀ EOR}'IA ÀEAIXO:

ObJEtO: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PARÀ AQUÍSIçÃO DE VEÍCUIO PARÀ O

EAZEM TBÂTAMENTO DE SAUDE EORÃ DO MUNICÍPIO' PARA ÀTENDER ÀS

MUNICIPÀ], DE MOGE]RO, CONFOR}'IE ESPEClE]CÀçÓES E QUÀNTIDADES

O fornecinento deverá §er exêcutado llgorosamente de

instrumento, propostâ aprêsentada, especificaÇôes
licitação moaatidaae Pregão Prêsencial ^' 

0003A/2022

""""" i,r. fiêam fazendo partes integrantes do Presentê
será reafizado na forÍna integrâ1'

acordo com as condiçõês expr'essas neste
técnicas cor re spondente s , processo de

e instruções do Contratantê, docutnentos
contrato, independentê de transcliÇão; e

IYARCÀ UNID. OUÀNT.
UND

P, UITIIÁRI
1 330.000,

o
00T

Os preços contratados
Dentro do Prazo de vig
sofrer reajuste após o interregn

preço proposto, é de R§ 330.000,00 (TREZENTOS E TRINTA

côo. 
- DrscRrMtNÀÇÃo :

1 VÀN COM SEGUINTES ESPECIEICAçÔES MÍNIMÀS: O I(M DE

EÀBRICÀÇÀO NÀCIONÀL COM 20 + 1 IUGÂRES' TRÀÇÀO

4X2, O4 CII,INDROS. MOTOR POTÊNCIÀ MÍNIMÀ 163CV"

TRÀVÀS ELETRÍCÀS E COM ÀR CONDICINADO' CONFOMRE

P. AOrÀJ. i

3m. ooo, ool

I

-
ÀNEXO.

cLÁusur,À QUÀRrÀ DO RE,ÀI]I'STÀMENTO EM SENTÍDO ESÍRITO

To!âI: :30.040,4:

va proPosta, exclusivamente

são fj-xos e irreajustávêis no plazo de um ano'
ência do contrato e nediaote §olicitaÇão do Co

o de um ano, na mêsma Proporçáo da v
ntrâtado, os PreÇos Poderâo
ariâÇão verificada no IPCÀ-

IBGE acumulado, toloando-se Por ba
pa!a as obrigaÇ

se o mês de apresentação da respecti

Nos reajustes s
êfeitos finance iros do último rêaiuste

ós a ocotrência da anualidêde'
têrreqno ninimo de um âno sê!á conLado a partir dos

ustamênto, o Contratante pâgará ao Contrâtado
ida, tiqrtidando â diferenÇa correspondenteNô caso de atras

a lnportância c

ões iniciadas ê concluídas aP

ubsêquentes ao Prineiro, o in

o ou não divulgaÇáo do indice de reai
alculada pê14 úItina variaÇão conhec

ado o índice definitivo. Eica o Contratado obrj-gado à aPresentar meÍnória de

remanêscente, sempre que este ocotrer'tâo logo sej a divufg
cáIculo refêrente ao leaj ustame nto
Nas aferiÇões finais, o indiêe
caso o índice estabelecido Pa

reços do valor
parâ rêâj ust
nto venha a

tituiÇão, o

e sêrá, obl igato! i anentê, o definitivo'
§er extioto ou de qual"quer foÚna nâo po59a
quê vier a ser deteíninado pela legislaÇão

MARCOS Vl EIRA DE ffi'+l;í;l;,l" 
d''gr"r e"'

LIMA:650e823446s im:]fiil]?,'*. "03'o

ado, em s

liz a
reaj ust

nais ser utili-
então en vigor

zado, sêrá a



Na ausência de previsâo lêgaI quanto ào indice substituto, ás partes e1e9êrão novo índicê
oficial, para reajustarnelto do preço do valor renaoescente, pol melo de temo aditivo'
o reajuste poderá se! reâlizado pox apostilamento'

cr,áosnr,e eurNrr - oe oorrçÃo,
As despesas correrâo por conta da seguinte dotaÇão, constantê do o!çamento vigente:
Recursos próprios do Municipio de Mogeiro: coNvÊNIo - No Do cADÀsTRo 22-A0501 9 N" DO INSTRUMENTO

Aool/2a22 LEr MUNrcrpÀr 358/202L 02.04o-sEc. MUNrcrpAL DE sÀuDE ,/ r'l'Ís 02040.10.122.0004.2924 -
MÀNUTENÇÃo DÀs ATÍvrDÀDEs DA SECRETARTA or seúoe 02040.10.301,1014.a032 - Aours. DE vErcuÍ,o PÂRÀ

S8C. DE SAUDE O2O4O.10.3O7.2OO'7.2A42 _ }'IÀNUT DAS ATIVIDÀDES DO FUNDO MUNICIPAI DE SAUDE

4. 4. 90, 52. 00. 00 EoUIPÀMENTÔS E MÀTERIÀI PER.!'rÂNENTE

cr,iíosur.e ortÀ\rÀ - DÀs oBRrcÀÇôEs Do coNERÀrÀNEE r

a - Efêtua! o paganento relativo ao fornecimento efetivênente rêalizado, dê acordo cÔm as

xespectivas cláusulas do Presente contlato;
b - propolcionâr ao Contratado todos os meios necessárlos para o fiel ÍorneciÍnento contlatado;
c - Notificar o contratado sobre quâIquer irrêgulalidade êncontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exetcendo a mais ampla e conPleta fj-scalizaÇão, o que oão exirne o contratado de slras

responsabilidades coot!âtuais e legais;
d - Designar leprêsentantes com atribuiçóes dê Gestol e riscâI destê contrato, nos têImos da

nornra viiente, -especialnente para âcompanhar e fiscalizar a sua execuçâo, 
'e 

spectivamente '
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de infotnaçôes pertinentes a

essas atribuiçôes '

cuiusúÀ NoNa - Dls oBBreÀçõEs Do coNTRÀràDo:
a - Executar devidamentê o fornecimênto descrito nâ C1áusu1a correspondente do presente contrato,
dentro dos melholes parâmetlos de qualidade êstabelecidos pala o râmo de atividade relacioôada
ao objeto contlatua1, com observância aos prazos estipulados'
b - Rásponsabilizar-se por todos os ônus e ob.igâÇôes concernentes à leglslação fiscal, civi1,
tributá;ia e trabalhista, bem cômo por todas as despesas e conpromissos assumidos, a qualquer
tltulo,pê].anteseusfornecedoresouterceirosemrazãodaexêcuçãodoobjêtocontlatado,
c _ uantàr preposto capacitado e idôoeo, âceito pelo contratante, quando da êr<ecução do contrato,
que o lepresente integralmente em todos os seus atos;
á _ p.i^iti, e facilitar a fiscalização do Contratênte devêndo presta! os informês e

esclarecinentos solicitados;
e.seráresponsáve1pe]-osdanoscausadosdiietanenteaocontratanteouatercêiros,decolrentes
desuaculpaoudo]-onâexeêuçâodocontrato,nãoexêluindooureduzindoêssarêsponsâbilidadê
a fiscatização ou o acompanhatnento pelo ótgão j-nteressado'
i - mao ""aét, 

transferii ou subcontratar, no todo ou en partê' o objeto dêste instrumento' sêm

o conhecj.nento e a dêvida autorizaÇão expressa do Cootiâtantêi
g I ,"naar, durante a vigência do contrato, em compatibilidade con as obragâções assumidas,

iodas as condições de habilitação e quarifj-cação exigidas no respêctivo processo ficitatório,
apresentando ao contratante os docunentos necessálios, sempre que solicitado'

C!,ÁUST'IÀ SEXIÀ - DO PÀC]â}'ENTO:
O pagânento sêrá êfetuado mêdiante procêsso rêgufâr
adotados pelo Contratante, da seguinte manej.ra: Para
do pêrlodo dê adimplemênto.

cufu,sÚI,À SÉTTMÀ - DO PRÀZO E DÀ VIGÊ}ICIÀ:
O prazo máxino de entrega do objeto ora contratado,
hipótêses previstas no Art. 57, § 1', da Lei 8.666/93,
da emissão do Pedido de ComPra:
a - Entreqa: 60 (sessenLa) dlas.
A vigência do presente contrato será deterninâda: até
considerada da datâ de sua assinaturâ.

CIJ{I'SU!À DÉCIIÀ SEGSNDÀ - DÀ5 PENÀ]'IDÀDES:
obrigaÇões assumidas e

e em obsêrvância às normas e procedimêntôs
ocorrer no plazo de trinta dlas, contados

que admi.te prorrogaÇão nas condições e

está abaixo indicado e será considerado

o final do exercicio financeilo de 2022,

precêitos legais, §uieitará o
nos Arts. 86 e 87, da

clÁrrssÍÀ DÉcrt{A - DÀ À,.rERÀçÃo E nEscrsÃo:
Bstecontlatopoderáseraltêradocomadevidajustificativa,unilateralnentepêlocontratante
ou por acordo êntle as partes, nos casos Previstos no Àit' 65 e será rescindido' de pleno

airáito, conforne o disposto oos Arts. 1'7, 18 e ?9, todos da ],ei 8'666/93'
ô Contratado fica obrigado a acêitar, nas mêstnâs condiçôes contrâtuais, os acréscimos ou

supressôes que sê fizerem.r." "o.ptu", 
até o rêspectivo 1-imite flxado no Àrt' 65' § 1'da rei

a-266/93, tteohum acréscino ou supràssão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões

rêsultÀntes de acordo cêlebrado entle os contratantes'

CÍ.ÁI,SI,I.À DÉCII,Â PRüCIRÀ - DO RECIBÍME}TO:
Executado o presente contxato e obsêrvadas as condiÇóes de adiinplemento dâs obrigaÇÕes pactuadas,

osProcedimêÔtosêprâzospararecebe!oseuobjetopelocontlatanteobedecerão,conformeo
"""à, à" disposiÇôes dos Arts. '13 a"76, da Lei 8'666/93'

À rêcusa inj usta êÍn deixar de cumPrir as

contratado, garantida a Prévia defesa
Lei 8.666/93: a - advertência; b -
soble ô valor do contrato Por di

ra de O,5g (zero virgula cinco Por cento) aplicada
na êntrêga, no início ou na exêcuçáo do obieto ola

guintes penalidades Plevistas

MARCOS VIEIRA DE

LIMA:650982321468

ta dê
ras

^rín.do 
d. íômà digit lPdMÁecos

!1dR Dt LIMÀú50932raa64
Oàdor: 2022.04.16 l3,r/t:a6 {l 0O



contratadoi c - multa de 10t (dez por cento) sobrê o vâlor contratado pê14 inexecuÇâo totaf ou
parcial do contxato; d - s irnultaneamente, qualque! das penâlidades cablveis fundamêntadas na
Í,ei 8.666/93 e Da Í,ei 70.52A/02,
Sê o vâlor da multa ou indenização dêvlda não fo! rêcolhido no p!âzo dê 15 diaE após à conunicação
ao Contratado, será autonaticanênte descontado da Primeila pôrcela do pagameoto a que o

Contrâtado vier a fazer jus, acrescido de iuraos moratôrio§ de 1g (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, coblâdo jrldicialmente.

cl,ÁusÚI.À DÉcrtG. lERcErRÀ - DÀ coMPENsÀçÃo FrNÀtlcErRÀ:
Nos câsos de eventuais atrasos de pagâmento nos têrmos deste instlunento, e desde quê o Contratado
não tenha concorrido de alguÍna forma para o atraso, se!á adnitida a compênsaÇão financeira,
devida desdê a data linitê fixada para o pagânento até a data correspondênte ao efetivo paganento
dâ pârce1a, Os encargos notatórios devidos em razáo do atraso no pagamênto serão calculados com

ulifização da seguintê fóaÍlu1a: EM = N v VP, I, ondê: EM = encalgos nolatórios; N = núnero de

dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da Parcela a

serpaga;eI:ÍndicedecompensaÇãofinancêira,assimapurado:I=(Tx+100)+365,sendoTX
= percentuâI do IPCÀ-IBGE âcumulàdo nos últimos dozê neses ou, na sua fatta, um novÔ indice
adotado pel-o Govelno Eedêral que o substitua. Na hipótese do referido indice estabelecido para
a compensação financeira venha a sêr extinto ou de qualquer folnâ não Possa mais ser utilizado,
sêrá adotado, en substituiÇáo, o quê vier â sêr deterninado pê14 feqislaÇão êntão em vigor.

CLiíUSUIÀ DúCIrÀ QgâRBÀ - DO T'!CRO:
para dirimlr as questões decorlentes destê contrato, as partes eIêgêin o Eoro da Cômârca de

ltabaiana.

E, por estalen de pleno acordo, foi lavrado o

âssinado peIâs paltes e por duas testênunhas.
presente contrato vias, o qual vai

sto de 2022.

TESTEMUNHAS

I Ptt {14'3E

oál ,ús çç -/7

PEI,O CONTRATADO

MARCOS VIEIRA DE

LIMA:650982321468

tusinàdodê ftrúa dlgltàl por MAACoS
vtElRÁ DE LtMÀ650932L.4óa
Oàdô!, 2022.03.16 ! 3:,151 I 43'00

-91

MAIS TRI'CK COMERCIO DE Câ}.{INSOES LTI)À

ELO

IO

P


