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ROBEVÀNIÀ Mi\CENA

UIZ CARI]OS MACENA

E MARIA DO CARMO ARAUJO MACENA

vrcENcÍÀ -98 1?/EEV/1,93r

vrcÊNCrA-P§
VICENCIÀ
éôiíü.sdoalrrs' oooe/N. oo9?90

o:rsõ5ôõaisqi Prs 12816091939

l-"
E .*.
;
§
E
3

E
EÍi
!8

*É

j

I
l

i

)

0008

ííü
[ú
I ,.rl!r
§l

Í
ôô
!4
,.1ôÍÍ

d-

)
!



,,.,.,,* urffi 'nãpor;rli)

,, \P

ú
E
I

E

I

i__..

§-

o)
ra)

B@d PARÂÍBA



fÍ!íe(uí. Xun(Dat ó! (aaroír/lg

rcno .Í{ /_atttltÍuaa ol

CAAFORÁ
P R E F E r 5 :11?3,iâ JiI â1"âoo, o * u

coutssÃo PERMANENTE oe ltctraçÃo

DISPENSA NA DVOOO52/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 00114/2021

CONTRATO Nr: 001 2í12021 -CPL

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBRAM A
pREFEITURA MUNtctpAL DE cnnponÃ E MARTA
ROBEVANIA MACENA DE MELO 03198590450. PARA
EXEcUÇÃo DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato. de um lado Prefeitura Municipal de Caaporã -

Rua Salomáo Veloso, 30 - Centro - Caaporá - PB, CNPJ n'q 08.865.644/0001-54, neste
ato representada pelo PreÍeito Cristiano Ferreira Monteiro, Brasileiro, Casado,
Empresário, residente e domiciliado na Avenida Tancredo Neves, 55 - Casa - Centro
- Caaporã - PB, CPF n0 908.521 .504-82, Carteira de ldentidade n'q 1 .648.359 SSP/PB,
doravante srmplesmente CONTRATANTE, e do outro lado MARIA ROBEVANIA
MACENA DE MELO 03198590450 - R MANOEL GUEDES.358. OITEIRO -
ALHANDRA - PB, CNPJ ne 27.324.60210001-50, neste ato representado por Jose
Zilmar Ribeiro da Silva, Brasileiro, Solteiro, Motorista, residente e domiciliado na Rua
VeÍador Jurandir Rodrigues Charles, 349. Centro - Pedras de Fogo - PB. CPF nq

929.310.144-00, Carteirade ldentidade ne 1965556 SSP/PB, doravante simplesmente
CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual
se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PBIMEIRA . DOS FUNDAMENTOS:
Este contrato decorre da Dispensa de Licitaçáo nq 0V00052/2021, processada nos
termos da Lei Federal na 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar na 123,
de 14 de Dezembro de 2006; e Íegislação pertinente, consideradas as alterações
posteÍiores das reÍeridas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA. DO OBJETO:
O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTES DE CRTANÇAS COM DEF|C|ENC|AS ESpECtAtS, COM SEU
RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS, DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ PARA A FUNAD
NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM IDA E RETORNO. NA SEGUNDAS E
OUINTAS-FEIRAS, EM VEíCULO TIPO ONIBUS,
Veículo tipo: utilitário - Placas: CDL0G61 - Combustível: óleo diesel - SEC DE
DESENVOLVIÀ/ENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.

O serviço deverá ser executado rigoÍosamente de acordo com as condiçÕes
expÍessas neste instrumento, pÍoposta apresentada, espêciÍicaçóes técnicas
correspondentes, processo de Dispensa de Licitação n! DV00052/2021 e instruçoes
do contratante, documentos esses que Íicam Íazendo partes integÍantes do presênte
contÍato. independente de transcrição.
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CLAUSULA'TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 15.000,00 (OUINZE

r/tL REAIs).

CoDtco DISCRtMINAçÃO UNIDADEQUANTIDADE P.UNITÁR;O

1 CoNTRATAÇÃO Or Ot MESES 3 5.000,00
(uM) vElcuLo rlPo
ONIBUS PARA O
TRANSPORTE DE
PESSOAS COM
DEFICIÊNCIAS (PCD),
COM SEU
RESPECTIVOS
RESPONSAVEIS, COM
DESTINO A FUNAD EM
JOÃO PESSOA.
CARACTERíSTICAS
DA LOCAÇÃO:
ONIBUS
CONVENCIONAL,
COM CAPACIDADE
PARA NO MÍNIMO 34
PESSOAS SENTADAS
E 23 PESSOAS EM PE,
SEM AR
CONDICIONADO,
ASSENTO
ALMOFADADO.
MOTORISTA POR
CONTA DA
CONTRATADA,
COMBUSTíVEL POR
CONTA DA
CONTRATANTE, ANO
DE FABRTCAÇÃO NÃO
INFERIOR A
2AA912010. DIAS DO
TRANSLADO: TODA
SEGUNDA E QUINTAS
FEIRAS, DE CAAPORÃ
A JOÃO PESSOA.
HORARIO DE SNíON:
DE CAAPORÃ AS
05:00HS DA MANHÃ,
PASSANDO PELO
DISTRITO DE
CUPISSURA E
CHEGANDO A JOÃO
PESSOA AS 06:30HS
DA MANHÃ. HORNNIO

P. TOTAL
15.000,00
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,' DE' RETORNO:
SAINDO DE JOÃO
PESSOA AS 11:00HS
DA MANHÃ,
PASSANDO NO
DISTRITO DE
CUPISSURA E
CHEGANDO EM
CAPORÃ AS 13:OOHS.

No valor acima indicado náo está incluído o custo com combustível, que Íicará a cargo
do ContÍatante, Íicando o motorista por conta do Contratado.

CLÁUSULA QUABTA. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:
Os preços contratados são Íixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaçáo do Contratado. os
preços poderáo soÍrer reajuste após o inteÍegno de um ano, na mesma proporção da
variação veriÍicada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de
apresentaçáo da assinatura do contrato, exclusivamente para as obrigações iniciadas
e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado
a partir dos efeitos Íinanceiros do último reaiuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante
pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida,
liquidando a diferença correspondente táo logo seja divulgado o índice deÍinitivo. Fica
o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao rea.iustamento
de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aÍerições finais, o índice utilizado para rea.iuste será, obrigatoriamente, o
deÍinitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
Íorma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiçáo. o que vier a ser
determinado pela legislação entáo em vigor.
Na ausência de previsáo legal quanto ao índice substituto, as partes elegeráo novo
Índice oÍicial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

cLÁusuLA QUTNTA - DA DOTAÇÃO:

fg !ggne-s_aggqleráo porconta da seguinte dotaçáo, constante do orçamento vigente:
02.OBO-SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL
02080.08.244.2005.20í3- TVANUTENÇÃO DAS ATTVTDADES DA SEC. DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO
3.3.90.39.00.00.001- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
ESSAS DOrAÇÕES pOOrnÁo soFRÊB ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO:
D pagamento será eÍetuado mediante processo regular e em observância às normas
e procedimentos adotados pelo contratante, da seguinte maneira: para ocorrer no
prazo de trinta días. contados do período de adimplemento.

(h
otal: 15.000,00
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CÂAPORÂ
acôrdó cóm a Lei Municipal N" 738/2018 regulamentado pelo Decreto N" 071/2018

que dispõe sobre as direÍizes para a política municipal de segurança alimentar e
nutricional e cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e o Fundo Municipal
de Combate e Erradicaçáo da extrema pobreza, determinando também outras
providencias, em seu Art. 6' - inciso Vl será descontado o percentual de 2k ( por
cento) sobre o pagamento de qualquer parcela de contratos
celebrados com o município de Caaporâ, relalivamente a obras,
prestaçáo de serviços.

CLÁUSULA SÉNMA. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

ou

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do
contratado, que admitem prorrogaÇão nas condiÇões e hipóteses previstas no Art. 57,

§ 1e, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados da assinatura do
Contrato:
a - lnÍcio: 3 (três) dias;
b - Conclusão: 3 (três) mêses.
A vigência do presente contrato será determinada: alé 2510112022, considerada da
data de sua assinaturai podendo ser pronogada nos termos do Art. 57, da Lei
8.666/93.

cLÁusuLA oTTAVA - DAS OBRTGAçOES DO CONTRATANTE:
a - EÍetuar o pagamento relativo a execuçáo do serviço eÍelivamente realizado, de
acoÍdo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a Íiel execução do
serviço contratado:
c - Notificar o Contratado sobre qualquêr iíegularidade encontrada quanto à qualidade
do serviço, exercendo a mais ampla e completa Íiscalização, o que não exime o
Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
d - lnÍormar o Contratado da necessidade de manutençáo e/ou reparo corretivo do
veículo, observadas as normas do respectivo Íabricante constantes do manual de
manutençáo correspondentê, o qual náo deverá ser utilizado caso haja irregularidade;
c - Efetuar a troca de óleo lubriÍicante e do filko correspondente de acordo com as
instruções do fabricante do veículo;
Í - Designar representantes com atribuiçóes de Gestor e Fiscal deste contrato, nos
teÍmos da norma vigente, especialmente para acompanhar e Íiscalizar a sua
execução, respeclivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e
subsídio de inÍormaçoes pertinentes a essas atribuiçoes.

cLÁusuLA NoNA - DAS oBRrcAÇÕes oo coNrRArADo:
a - Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmekos de qualidade estabelecidos para o ramo de
atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislaçáo
fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compÍomissos
assumidos, a qualquer título, perante seus ÍornecedoÍes ou terceiros em razão da
execução do objeto contratado;
c - Manler preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da
execuçáo do conlrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permilir e Íacilitar a Íiscalizaçáo do Contratante devendo prestar os inÍormes e
esclarecimentos solicitados :
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e - Será fêspUnsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçáo do conlrato. náo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a Íiscalizaçáo ou o acompanhamento pelo órgáo
interessado;
Í - Não ceder, transÍerir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste
instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização êxpressa do Contratante;
g - Manter. durantê a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaçóes
assumidas, todas as condiçôes de regularidade e qualiÍicação exigidas no respectivo
processo de contratação direta, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicitado ;

h - Substituir imediatamente o veículo por outro equivalente, caso não tenha
de ser utilizado no serviço;
i - EÍetuar os serviços de manutençâo corretiva e preventiva do veículo, m

equipado de acordo com as exigências do Código Nacional de Trânsito.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO C RESCISÃO:
Este contrato poderá ser altêÍado com a devida iustificativa, unilater pelo
Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será
rescindido, de pleno direito, conÍorme o disposto nos Arts. 77,78 e 79, todos da Lei
8.666/93.
O Contratado Íica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçóes contratuais, os
acréscimos ou supressóes que se fizerem nos serviços. até o respectivo limite fixado
no Art. 65, § 1e da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressáo poderá exceder o
limite estabelecido. salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes.

CLÁUSULA DÉOMA PRIMEIRA. DO RECEBIMENTO:
Executado o presente contrato e observadas as condiçÕes de adimplemento das

obrigaçoes pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo

Contratante obedecerão. conÍorme o caso, às disposiçoes dos Arts.73 a 76' da Lei

8.666/93.

CLÁUSULA DÉclMA SEGUNDA. DAS PENALIDADES:
A recusa iniusta em deixar de cumprir as obrigaçóes assumidas e preceitos legais,

sujeitará o contratado, garantida a prévia deÍesa, às seguintes penalidades previstas

nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0.5% (zero

r'Írgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contÍato por dia de atraso na

entrega. no início ou na execuçáo do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por

cento) sobre o valor contratado pela inexecuçáo total ou parcial do contrato; d -
suspensão temporária de participar em licitaçáo e impedimento de contratar com a

Administração, por prazo de até 02 (dois) anos: e - declaração de inidoneidade para

licitar ou côntrátar com a Administraçáo Pública enquanto perdurarem oS motivos

deteÍminantes da puniçáo ou até que seja promovida sua reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade: J,-- simultaneamente, qualquer das

penalidades cabíveis Íundamentadas na Lei 8.666/93.

be o valor da multa ou indenizaçáo devida não Íor recolhido no prazo de 15 dias após

á comunicação ao Contratado, ierá automaticamente descontado da primeira parcela

do pagameÁto a que o Contratado vier a Íazer jus, acrescido de juros moratórios de

1 %'(uir por centoj ao mês, ou, quando Íor o caso. cobrado judicialmente'
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Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde
que o Contratado náo tenha concorrido de alguma Íorma para o atraso, será admitida
a compensaçáo Íinanceira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a
data correspondente ao eÍetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios
devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da
seguinte Íórmula: EM = N x VP x l, onde: EM = eocârgos moratórios; N = número de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do eÍetivo pagamento; VP = valor da
parcela a ser paga; e | = índice de compensação Íinanceira, assim apurado: | = (TX +
100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses
ou. na sua falta. um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na
hipotese do referido índice estabelecido para a compensação Íinanceira venha a ser
extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em
substituição, o que vier a ser determinado pela legislação entáo em vigor.

CLÁUSULA DÉclMA QUARTA. DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da
Comarca de Caaporã.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em O2(duas) vias, o
qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

lorr31 qtqss

Caaporã - P8,25 de Outubro de 2021.

PELO CONTRATANTE

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional
908.521.504-82

MELO 03198590450
JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA
929.31 0.144-00
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vERrFlcAÇÃo DAS

ASSINATURAS

Código para venficação: AFD5-94A2-2246-AAC5

Este documento Íoi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

{ CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO (CPF 908.521.504-82) em 2511012021 í4:36:03 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoddade CêrtiÍcadora lDoc (AssinaluÍa 'lDoc)

Para veriÍicar a validade das assinaturas, acesse a Central de VeriÍicaÇão por meio do link:

https://caapora.'1 doc.com.br/verificacaoiAFD5-9AA2-22A6-AAC5
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