
ESTADO DA PARÀÍBA
PREFEITURÁ IIUI{ICIPAL DE DI,,Is ESTRADAS

COiIISSÀO PERfiA E]{TE DE LICITAçÃO

CONTRATo Net OOO25 /2O21-CPI

TERMO DÉ CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUI'IICIPAL DE DUAS ESTRÁDAS
E LUCIANO TM]ATO DE SOIJSA, PARA FORNECIMENTO CONFORHÊ DISCRIMÍNADO NESTE
INSTRUI4ENTO NA FORI1A ABAIXO:

Pelo presente instnumento particufar de contrâto, de um lado PREFEIÍURA ÍiiUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS -
Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Êstradas - PB, CNPI ne @8.78'l .O72/bgO1-1O, nêste ato represêntada
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileirà, Solteira, Funcionaria Publica, residente e
domiciliada na Fàzenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne O9O.4@7.5O4-40,
Carteira de Identidade ne 3.570.572 SSP, doravante simplesnente CONTRATANTE, e do outno lado LUCIAI,IO
TRAIANO OE SOUSA - RUA IOSÉ FELTPE, 213 - CÊNÍRO - DUAS ESTRADAS - pB, CNpl ne O5.997.54O/àOO7-O5,
doravante sifiplesmente CONTRAÍADA, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrâto, o qual
se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRII4EIRA - DOS FUiIOAÍIEI{TOS:
Estê contrato decorre da licitação modalidade Pregão PresenciaT ne OOOO2/2021, processada nos termos da
Lei Federal ne 1,0.520, de 17 de lulho de 2402 e subsidiariamente a Lei Federal n" 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Complementar ne 123, de 14 de dezeflbro de 2006; Decreto Federal n" 70.024, de 20 de
Setembro de 2OL9; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das re+eridas normas.

CLÁUSULA SEGUiIDA - DO OB]ETO:
O presente contrato tem por objeto: Aquisi.ção parcelada de materiais de constnuções diversos,
destinados à secretaria de Infraestrutura mediante requisição diária e/ou periódlca devendo a entrega
ocorre. nos locais determinados pelo setor Competente.

O fornecimento deverá ser êxecutado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste
instrumento, proposta apnesentada, especiflcaçôes técnicas c orres pondentes, pnocesso de licitação
modalidade Pnegão PresenciaT ne ooao2/ 2o2l e instruções do contratante, documentos esses que ficam
íazendo pattes integrantes do p.esente cont.ato, independente dê tnanscriçâo; e será rea.lizado na forma
parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREçOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 93.610,35 (NoVENTA E TRÊS MIL E

SEISCENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

cÓo. DISCRINIflÂçÃO TíÂRCÂ UNID. OUAI{T. P. iJT{ITÁRIO P. TOTAL

6 Caixa d ásua 1O98O I. Fortlev Und. 3 s -327 ,OO 15.981,00
7 Caixa d ésua 5900 1. Fortlev Und. 3 3.943,60 9.730,4O
8 Caixa d ásua 20OO L. Êortlev Und. 5 426,95 4.134,75
\a Cinento 50 kg sêco E1Ízabeth Und. raoo 24,70 24.700,oo
18 Pá erande dê bico Tranontina Und. 32,79 327 ,99
a9 Pá grande quadnada Traftontina Und. 7A f3.59 335,99
21 Tiiolo cerâmica de I furos Und. sgooa o,70 35 -OOg,OO

TO'AL 93.670,35

CLÁUSULA QUARTA - DO REA]USTAMENTO:
Os p.eços contratados são fixos e irreajustáveis pelo peníodo de um ano, exceto para os casos previstos
no Art. 65, §§ 5e e 6s, da Lei 8.666/93.
ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contnato, poderá ser restabelecida a relaÇão que as
pantes pactuanam inj.(ialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, A1ínea d, da Lei 8.666/93, mediante
comprovaÇão docu,nental e requenimento expresso do contratado.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer
reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verj-Íicada no IPcA-lBGE acumulado,
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
finànceiros do último reajuste,
No caso de âtraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a

ioportânciê calculada pela última variação conhecida, 1lquidãndo a diferença cor.espondente
seja divulgãdo o índíce definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de
neferente ao reajustamento de prêços do vafor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições flnais, o índice atualizado para reajuste será, obrÍgatoriaÍnente, o definitivo.

logo



caso o indice estabelecido para reajustamento 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 então em

vigon.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para
o reajustaírento do preço do valor remanescente, pon meio de terno aditivo.
o reajuste poderá sen realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUIÍ{TA - OÂ DOTAçÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vi8ente;
Recursos do Município de Duas Estrãdas:
oa. oo - 15. 451. 2007. 2036 - 0@10000. a1 - 3. 3. 90. 30.01

CLÁUSULA SEXÍÂ - DO PAGAI,IENTO:

0 pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira:
Mensalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de âdimplêmento dê cada parcela.

CLÁUSULA SÉTIMA . DOS PRAZOS:
0 prazo máxiflo para a execução do objeto ora contratado, que adflite prorrogação nas condições e
hipóteses pFevistas no Art. 57, §1', da Lei a.666/93, está abaixo indicado e será considerado da
assi natuna do Contrato:

Entrega: 5 (cinco) dias.
A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exencício financeiro de 2027,
considerado da data de sua assinatuna.

CLÁUsULA OITAVA - OAS OBRIGAçÕES DO COI{TRAÍAI'ITE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao forneciúento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contnatado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o contratado sobre qualquer irnegulanidade encontradã quanto à qualidade de produto
fonnecido, exercendo a mais ampla e completa fi-scallzação, o quê não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Desi.gnar representantes com atribuições de Gestol' e Fiscal deste contnêto, nos termos da nonma

vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a

contratação de terceiros para assi"stência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NOiIA - DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATADO:

a - Executar devidanente o fornêcimento dêscrito na CláusuIa correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de quatidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao
objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçôes concennentes à legislação fiscal, civi1,
tributária e trabalhista, ben como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título,
perante seus fornecedores ou terceiros em nazão da execução do objeto contratado;
c - l4anter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralÍrente em todos os seus atos;
d - Permitir e fa.ilitar a fiscalizaçâo do contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solic itados;
e - Será responsáve1 pelos danos causados dirêtamente ao Contratante ou a terceinos, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa respon sabi l idade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão lnteressado;
f - Não ceder, transfenir ou sub-contratar, no todo ou em pantej o objeto deste instnumento, sem o
conhecinento e a devida autorização expressa do contratante;
g - f,lanter, durante a vigência do contrato, en compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação êxigidas no respectivo processo licitatórlo, apresentando ao

Contratante os documentos necessánios, sempne que solicitado;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAçÃo E RESCISÀO:

Este contnato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pela contratante ou por
aco.do entne as pàntes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, confortnê
o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 dô Lei a.666/93.
O Contratêdo fica obrigado a aceitar nas mêsmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou supressões que

se fizerem nas comprês, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1" da Lei no 8.666/93. Nenhum

acnéscimo ou supressão podená exceder o limite estabelecido, saldo as supressões resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes,

CLi{USULA DÉCII'A PRIiIEIRÀ - DO RECEBIfiEiITO:
Executado o presente contrato e observadas as condições
procedinento e prazos para rêcebêr o seu objêto pelo
disposiçôes dos Arts. 73 a 76, da Lei no 8.666,193.

CUfuSULÀ DÉCITTA SE6UÍ{DA - DÂS PETUILIDADES:

de adimplemento dês obrigações pactuadas os
Contratante obedecerão, conforme o caso, as



A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaçoes assumidas e preceitos legals, sujeitará o
Contratado, garantida a pnévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
8.666/93: a - advertência.; b - multa de mona de 0,5% (zero vÍrgula cinco por cento) aplicada sobre o
valor do contrato por dla de atnaso na entregal no início or.r na execução do objêto ora contratado; c
multa de LO% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
suspensão temporánia dê participar em licitação e impedimento de contratar con a Administração, por
prazo de até 62 (dois) anos; e - dêcla.âção de inidoneidade para licltar ou contratar com a
Administração Pública enquanto pendurarem os motivos deterhinantes da punição ou até que seja promovida
sua reabilitação perante a pnópria autoridade que aplicou a penalidade; f - s imu ltan eamente, qualquen
das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

cLÁUSULA DÉCII4A TERcEIRA - DA coMPENSAçÃo FII.IANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instnumento, e desde que o Contnatado não
tenha concornido de alguma forma pana o ãtraso, será admitida a compeÍsação financeira, devida desdê a

data liDite Íixada para o pagamento até a data coffêspondentê ao efetivo pagaDehto da pêrcela- Os

encargos mo.atórios devidos em razão do at.aso no pagamento serão calculado5 com utilização da seguinte
fórmula:EM=NxVPxI,onde:Et4=encargos,noratónios;N=númerodediasentreadataprêvistapara
opagamentoeadoefetivopagamento;VP=valordaparcelaaserpaga;eI=Índicedecompensação
financeira, assim apurado: Í = (1x/7OO) /)65, sendo TX = pencentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos
doze meses ou, na sua fa1ta, um novo índice adotado pelo Governo Federaf que o substitua. Na hipótese
do referido índice êstabefecido pa.a a compensação financeira 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 então em vigor.

CLÁUsULA DÉCIi!A QUARTA - DO FORO:

Pana dinimin as questôes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duês) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas-

Duas Estradas - PB, 26 de l4arço de 202L.

TESTÊMUNHAS

w og3.9N -Se,

etlt í4r ôNt 04

JOYCE REiIÂLLY FELTX UIES
Prefeita Constitucional
o99.407 .504-40

PELO CONÍRATADO

TRAJA'{O


