
ESTÀDO DÀ PÀRÀ]BÀ
PREEEITUB,À MT'NICIPÀI DE !{OGEIRO

COI.iISSÀO PERI''À}IEITTE DE LTCITÀÇÁO

PREGÁO EI,ETRôNICO N" 00006/2022
PROCESSO ADM]N]STBÀT]VO N' PE OOOO6/2022

côNTRÀro N" r 00!16/2022-CPL

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE S] CEI.ÉBRÀM À PREEEIÍURÀ MUNICIPAL DE

MOGEIRO E PIONEIRÀ _ COMERCIO DE MÀQUINAS E EOUIPÀMENTOS

ÀGROPECUÀRIOS EIRELI, PÀRÀ I'ORNECIMENTO CONEOR}4B DISCRI}'IINÀDO NESTE

INSTRUMENTO NA EORMÀ ABÀIXO:

PeIo pr:esênte instrumento dê contrato, de um lado Prefêj"tura Municipaf de Mogêiro - Àv'
presidente João Pês6oa, 4? - Centro - Mogeir.o - PB, CNPJ n" 08.866.501,/0001-67, nestê ato
replesentada pelo Prefeito Ànt.onio José Eerreira, Brasileilo, solteiro. Empresalio. residênte e

aornicitiado nã Sitio pintado dê Cima, 138 - Àrea Rural - Mogeiro - PB, CPE n" 840.199-644-91,
Carteirê de Idêntidade n. 3360118 SSPPÀ, doravante siÍrplêsmente CONTRÀTANTE, e do outlo lado
P]ONEIRÀ _ COI,ÍÉRC]O DE MÀOUINÀS E EOU] PA.I'IENTOS ÀGROPECUÀRIOS EÍRELI - ÀV PRESIDENTE DUTRÀ' 3319

- CENTRO - VITORIA DÀ CONQUISTA - BÀ, CNPJ n" 34.'73'l .'732/0001-80. doravante simplesmente
CoNTRÀTÀDO, decidiram as partes contratantês assinar o Presente contlato, o qual se rêgerá Pela§
c.Iáusulas ê condiçõês seguintê6 |

cúUsI,I,À PRIUEIRÀ - DOS FONDÀüENÍOS:
Este contlato dêcorre da licitâÇão modalidade Prêgão Eletrônico D" 00006/2A22, processada nos

termos da Í,ei Eedera] n. 10.520, de 17 de Julho de 2oo2 e subsidiariamêrite a Lei Eêdera1 no

8.666. de 2L dê Junho dê 1993; Lei ComPlementaI no 123, de 14 de Dezenbro de 2006t Dêcreto
Federal no 10.024, de 2O de SêLembro dê 2019; e Iegislação pertinente, consideradas as alteraçÕes
posteriores das referidas norlÍas.

cúUsUIÀ SEGI,}IDÀ - DO OBJETO:
O presente contrato têm por obieto: CONTRÀrÀçÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ ÀoUISIçÃO DE PATRULflÀ MECÀNIZÀDA

PÀRÀ O MUNICÍPIO DE MOGEIRO.

o folnecirôento dêverá ser executado rigorosamente de
instrurnento, ProPosta aP!êsentada, esPecificaçÔês
Iicitação modalidade Pregão Eletrônica ^" 

00A06/2022
esses que ficam fazêndo Paltes Íntegrantes do Prêsênte
sêrá realizado na forma parcelada.

cúusulÀ ÍERCEÍRÀ - Do vÀrPR E PREços:
O valor total deste contrâtor a base do
TRINTA MlL REÀIS ) .

acordo com as condiÇões explessas neste
técnicas co rre spondente s , processo de
e insLruções do Contratante, documentos
contrato, independente dê transcriÇáo; e

sotrs
?5/Yanma!

preço proposto, é dê R§ 430 000,00 (oUÀTRoCENToS E

tGacÀ qlllD. QUÀN!. P. UNII o P. rotÀ!
UND 2 215.000,00 430,000,00
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iUia.autico cle levantê con câpacidadê de no nÍnimol

ator agrícola sobre rodâs equipâdo com o motsor'
3 cilindros turbinados com potência de nol

nimo ?5 cV - Elxo diânteiro tipo 4x4 - Tanquel
combustíve1 com capacidade minimo de 63 litrosi

Transmi"ssão Deslizante e totalmentêi
ncrooizada con 8 velociddde, com Levantêi
d!áulico e vazão de no mlnimo 411/min - Sistêmal

00 kg no olhal - Ereios de multidiscos à banho
óleo - Rodâdo Diantêiro 12.4x24 Rl - Rodadol
sêiro 18.4x30 R1 - Equipamentos básicos:i
rutura de Proteção contra capotanento de acordol

as nornas de segrlranÇa vigente, com toldo,l
es dê freios, pisca alerta e d|.ecional, farólsl

serviço, sinais sonoros e luz dê ré,
crooizados a ré, buzinâ, espelhos
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CLI{USUIÂ QUÀXTÀ - DO REÀJUSTÀMENTO ET' SENTIDO ESTRTTO:

Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no plazo de urn ano'
oeniro do prazo de v1gência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratad
sofrer realuste após ã interregno de um âno, na mêsma Prapo!Ção da variação

Tot-!L: 430 . 000, o

o, os preços podêrão
verifi.cada no IÊcÀ-
Do(umnto ôrtin.do digit lm€nE

§ERCIO AI.'GUSTO JAraÊ€lRO SO^nE5
0.L: 06/rV2o22 ÚlrsH3oo
v.íiírqu..m ht@rrl\Âift .dor.it.bÍ
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IBGE acu!Írufado, tomando-se por base o mês de aplesentaÇão da lespectiva ProPosta, êxclusivamenEê
para as obrlgaÇóes iniciadas e concluídas após à ocolrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao ptineiro. o intelregno mínimo de um ano será contado a Partir dos
êfeitos flnanceiros do último rêajustê.
No caso de atlaso ou não divulgaÇâo do indice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calcufada pela ú1tina variaÇáo conhecida, lj"quidando a dlferenÇa corlespondentê
tão iogo seja divulgado o Índice definj.tivo. Eica o Contratado obrigado a aPresental mêmória de

cá1cuIo referente ao reajustamento dê preços do valor remanescente, sêmpre que êstê ocorre!.
Nas aferiÇões finais, o indice utilizado Para reajuste sêrá, obrigêtoliamen te , o dêfinitivo'
caso o indj.ce estabêleci"do para reajustaÍnento vênha a ser extinto ou de guâlqrler forrda não Possa
mais sêr uLilizado, §erá adotado, em substituiçáo, o que vie, a ser detêrÍninado pêfa legislaçáo
então em vigor.
Na ausêncj-a de previsão legaL quanto ao indice substituto, as partes elegerâo novo índice
oficial, para reajustamênto do prêço do valor remanescênte, Por meio de termo âditivo.
O rêajuste poderá sêr realizado por apostilamento.

cúusul.À eIrrNTÀ - DÀ DorÀçlo:
Às despesas corrêrão po! conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigentê:
Recursos próprios do Munictpio de Mogeiro: No coNTRÀTo cPs 35/2020 CONVÊNrO N' 908143/2020
PÀRECER NO A4'79/2A2\ N' DO PROCESSO PI,ATÀEORMÀ MÀIS BRÀSIL 27A0,085A46/2020-12 LET MUNICIPÀL

358/2A2L 02.0?0 SBC ÀGRrC. MEIO À-MBIENTE, PESCÀ E PECU 0 2 0 7 0 . 2 0 , 6 0 6 . 1 0 2 9 . I 0 6 2 ÀQUrS. DE MÀQUTNAS

E EQUTPAMENTOS AGRICOIÀS 02.080 sEc DE TNDUST. COMERCÍO E ]NERÀ ESTRUTURÀ 0 2 0 8 0 . l. 5 . 4 5 2 . 1 0 2 5 - 10 5 7

AQUISIÇÀO DE EOUIPAMENTOS 4.4.90.52.00'OO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMÀNENTE

cÍ.iiuswÂ sE:xIÀ - DO PÀGrüElÍlo I

o pagamento será êfetuado mediante processo regulal
adotados pêfo Contratante, dâ seguintê maneira: Parâ
do periodô de adimplemento '

e em obsêrvância às normas ê procedünentos
ocorrer no prazÔ dê trinta dias, contados

cúusul.À gÉrIMÀ - Do PRÀzo E DÀ vrcÊNcrÀ:
o prazo máximo dê entrega do objeto ora contratado,
hipóteses previstas no Àrt. 5?, § 1', da Leí 8.666/93,
da emissão do Pedido de ComPla:
a - Entrega: 30 (trinta) dias.
À v.igência do presente contrâto 5êrá determinada: até
considerada da data de sua a§sinatura.

que admite prorrogaÇão nas coÀdiÇões e

está abaixo indicado e sêrá considerado

o final do êxêrcicio financeiro de 2022,

cúusuÍÀ orrÀvÀ - DAs oBRÍGÀçÔEs Do coNTRÀtÀNTE:
a.EfetuaI:opagarnentolêfativoaofolnecimêntoefetivamêntêrealizado,deacordocÔmas
rêspectivas cláusulas do pre§ênte contrato;
b - plopolcionar ao contratado todos os mei-os nêcessários para o fiel fornecimênto contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualÍdade de Produto
fornecido, exercendo a mais ampfa e completa fiscalizaÇão, o que nào êxime o contratâdo de suas

responsabilidades êontratuâis e 1êgais;
d - Designar represêntantes com aaribuiçôes dê Gestor ê Eiscâ1 deste conlrato, nos têtmos da

norma vi;ente, especialmente pata acomPanha! e fiscalizar a sua execução' re sPêct ivamente '
pêr!.itid; a contralação de terceiros parê assistência e subsldio dê infolmaÇões Pêrtínentes a

êssa§ âtribuiçôes.

clÁUsulÀ NONÀ - DÀS OBRTGÀçÔES DO COI{IRATÀDO:

a - Exêcutar devidamente o fornecimento descrito na Cfáusu]a corrêsPondentê do plesentê contrato,
dentlodosmelholesPaiâmetrosdequalidadeestabêlecidosPalaoranodeatividadêrelacionada
ao objêto contratuaf, com obsêrvância aos Plâzos êstiPulados;
b _ R!sponsabilizar_sê por todos os ônus e obrigaÇôes concernentes à legislaÇão fiscal, civi1,
tributá;ia e trabalhista, bem como por todas as despesas e complomissos assunidos, a qualque!
tituLo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do obieto contratado;
c _ Mantár prepôsto capacitado e idônêo, aceito pero contratantê, quando dâ execução do contrato,
quê o replesênte intêgralmente em todos os seus atos;
á - pai.iti. e facilitar a fiscalização do Contratante devêndo Presta! os informes e

êsclarecimentos solicitados i
ê - será responsávê1 pelos danos causados diretamentê ao contratante ou a terceilos, dêcolrentes
de sua culpi ou dolo na execução do contrâto, não excluindo ou ledr.lzindo êssa rêsponsabilidade
a fiscalizôÇâo ou o acompanhamento Pelo ór9ão j'nteressadoi
f - Não cedêr, transferir ou subcontrêta!, no t.odo ou em partê, o objêto deste instrumentÔ. sem

o êonhecimento e a devida autorizaçâo exPrêssa do Contratantei
g - Uanter, durante a vigência do contrato, êrn compatibilidade con as obrigaÇões êssumidas'

Éodas as condiÇóes de habilitação e qualificaÇão exigidas no rêspectivo Procêsso Iicitatório'
âpresentaodo ao Contratante os documêntos necessários, semPrê que solicitado

crifursl,IÀ DÉcrüÀ - DÀ À].lERrÇÁo E REscrsÂo:
EstêconlfatopoderáseralEeradocomadevidajr]Stifiêativa,unilaterafmentePefoCÔntlatante
ouporacor.Ioentreaspartes,noscasosprevlstosnoArt.65êserá!escindido,depleno
dir;j,to, conforme o disPosto nos Àrt's. 'l'l | 18 e 79, todos da Lei 8'666/93'
oContratadoficaobrigadoaaceital,nêsmesna§condj.çõêscontlatuais,osacréscimosou
supressões que se fizerem nas comP.ras, aLé o respecLivo Iimite f t--'^ '^".I,ii",".':;-.;r"H"J .J ^'

§ gotlbr SERGIO AUGUSÍO JAMBÉIRO SOARC§

Dâu: 0â/ r r/2or2 rc1!zil-ô3oo
v.ríio!..ó hn!.r/Éií(ádo,.;ti.br



8.666/93. Nenhun acréscimo ou supressão poderá excedêr o linite e§tabefecido, salvo a5 supressÔes
resultantes de âcoido celebrado entre os contratantes.

CL1íUSUÍÀ DÉCIMÀ PRT@IRÀ - DO RECEBIT,IENIO:
Executado o prêsente contrato e obsêrvadas as condições dê adimPlêmento das obrigaÇóes Pactuadas,
os procêdimentos ê plazos pala rêceber o seu objeto pelÔ contratantê obedecêrão, conforme o

caso, às disposições dos Arts. '73 a'76, da Lej' 8.666l93,

Cú,,USUÍÀ DÉCII,IÀ SEGI'NDÀ - DÀ§ PEI{ÂIIDÀDES:
A recusa injusta êm deixar de cumprir as obrigaÇões assumidas e preceitos legais, sujêitará o

contratado, garântida a p!êvÍa defêsa, às seguintes pênalidades previstas nos Arts. 86 ê 8?, da

Lei g-666193: a - adveltênciai b - multa de Ínora de O,5t (zexo vllgula cinco po! cento) aPlicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na êntrega, no inlcio ou na execuÇão do obiêto ora
côntratadoi c - multa de 1Ot (dez por cento) sobre o valor contratado pêla j'nexecuÇão totáI ou

parcial do contrato; d - s imul taneamente, qualqrler das pênatldadês cabiveis fundamêntadas na

Lêi 8.666/93 e na Lei )'A,520/02.
Sê o valor da multa ou indênizaÇão dêvida não for rêcolhido no prazo dê 15 dias após a cômunicaÇão
ao contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamênto a que o

contratado vier a fazer jus, acrê§cido de iuros moratórÍos de 1t (un por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado iudicialmente.

cúUsULÀ DÉCIUÀ TERCEIRÀ - DÀ COMPENSÀçÃO FINÀNCEIRÀ:
Nos casos de êventuais âtrasos de Pagamênto nos termos dêste instrumento, e desde quê o contratado
não tenha concolrido de alguma forma parâ o atlaso, será adlitlda a compensação financeira,
devida desde ê data limite fixada para o paganento até a data co!respondênte ao êfetivo pagamento

da parcela. os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serâo calculados com

utiiizaçaodaseguinlefóxmu1a:EM=NxVprr,ondê:EM=encargosrnolatórios;N=númerodê
dias entre a datà prevista para o pagamento e a do êfêtivo pagamento; VP = vaLor da parcela a

ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (Tx + 100) ;365' sendo Tx
: percLntual do rPCA_IBGE acr-rmulado nos últimos dozê meses ou, na sua faIta, um novo indice
adàtado pelo Governo Eederal quê o substitua. Na hipótese do referido índice estabêlecido para

a compensação financeira venha a sel êxtinto ou dê qualquel forma não possa mais ser utilizado,
será;dotado, em sub§tituiÇão, o que vie! a se! detêrminado pela lêg.isIaÇâo então êm vigor.

cúusul.À DÉcurÀ QUÀRIÀ - Do roRo r

Para dirirnir as questÕes dêcorrentês deste
Itabaiana.

E, por estarêm de pleno âcordo, foi lavrado o

assinado pê1as paltes ê por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

contlato, as partes e]êgern o Eoro da Conarca de

presênte contrato em 02(duas) vias, o qual vaj-

? de Novembro de 2022,

I
9L@ It,'8'J.l.t -3(t

o;lt 580 6qq-rf

840.199.644-91

PEÍ,O CONTRÀTÀDO

PIONEIRÀ - COI,ÍERCIO DE MÀQI'INÀS E EQUI PÀüENAOS

ÀGROPECUÀAI OS EIRELI
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