
ESÍADO DA PARAiBA
PREFEITURA III,ÍIIICIPAL DE OUAS ESTRADAS

COIITISSÃO PERIiIÂNÊ]{TÉ DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔ ICO NO MO7I2OLL
PROCESSO ADMINISÍRATIVO NO 2!O61APÊOOOO7

cot{TRATO Ne| OAA44|202L- CPL

TERí,O DE CONTRATO QUE ENTRE SI CÊLEBRAI4 A PREFEITUM ru ICIPAL DE IX,AS ESTRÀDAS E

]OÃO BATISTA DÂ ROCHA RIAEIRO, PARA FORNECIMEI'ITO CONFORME DISCRIMINADO NESTE

INSIRUMÊNTO NA FORI*IA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, dê um lado PREFÊITURA ltt I|ICIPAL DE DUÂS ESTRADAS - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, Ct'tPJ ne OA.7A7 .O12/OOA1- 10, neste ato representade pela
Prefelta loyce Renally Felix llunes, Brasilelra, solteira, FuncionarÍa Publica, residente e domiciliada
na Fazenda 5ão Francisco, SN - Zona Ru.al - Duas Estradas - PB, CPF ne 090.407.594-40, Cartelra de
Identidade ns 3.570,572 SSP, doravante simpl.esmente COI{TRATAI'ITE, e do outro lado JOÃO BATISTA DA ROCHÂ

RISEIRO - RUA ANTONTO PADUA DE VASCONCELOS, 101 - CRISTO REDENTOR - lOÀO PESSOA - PBj CNPI ns
09.632.333/OOOL-o8, doravânte simplesmente CONTRATADA, dêcidiram âs pârtes contratantes assinan o
presente contrato, o qual sê regerá pelas cláusulâs e condlções seguintes:

CLÁUSULA PRII.IEIRA . DOS FUI,ID'IÍ{ENTOS:

Estê contrato deconre da licitação nodalidade Pregão Eletrônico ne OOOOT /2921, processada nos tenmos da
Lei Federal ne ao.s2g, de 17 de lulho de 2002 e subsidiarlamênte a Lei Federal no 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Complernentar ns 123, de 14 de dêzembro de 2006; Decreto Federal n" a,.e24, de 20 de Setenbro
de 2019; e legislação pentinente, considerâdas as alterações posteniores das nefêrj.das normas.

CLIiUS{'LA SEGII{DA . Ix) OBJETO:
O presente contrato tem por objeto: Aqulsições parceladas de materiais de expedientes e didáticos
diversos, para atender às diversãs Secnetânias que conpõem a Administração Municipal.

O fornecimento deverá ser executado nigonosamente de acondo com as condições expressas nêste instrumento,
pnoposta apresentada, espêclficações técnicâs correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão
Eletrônico ne OOO07 /2O21, e instruções do Contnãtãnte, documentos esses que ficam fazendo part€s
integrantes do presente contrato, independente de tnanscriçâo; e será rêalizado na forma pârcêlada.

CLÁUSULA TERCEIRA . DO VALOR E PREçOS:
O valor totãI deste contnato, a base do preço proposto, é de R$ 14.209,00 (QUAToRZE MIL E DUZEiITOS E

Í,lovE REArs) .

Representado por: 4 x R$ 3.552,25.

c(b. DrscRrü$ucÀo
8 Caixa arquivo polionda
19 Clips gâIvanizados 6/0 cx. clLgà
20 Clips galvânizâdos 4/0 .x. ./50
21 Clips galvanizados 6/0 cx. c/25
22 CoLa branca 1 kg

23 Colâ branca 96 g.
24 Cola colorida c/4 25 g. cada
26 Cola isopor 450 g.
28 Emborrachado
37 Fita adesivã 12 imx4o llt, durex
il4 Fita dupla face 19x3O

45 Grampêador de nesa pa.a 25 folhas
47 Isopor 10 Ím.
48 Isopor 15 mm.

49 lsopor 20 mm.

50 fsopor 25 lt!n-

57 Liv.o de atas c/ 108 fls.
60 l\,larca texto de cores dlversas
65 Papêl luÍlinâdo
66 Papel môdêira
67 Papel ofÍcio a4
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CLÁUSUIA QUARTA - DO REA]USTA',IEIITO Eü SEiITIDO ESTRITO:
Nas afeniçõês flnâis, o Índice utilizado para reajustê sená, obrigatoríanentê, o definitívo.
caso o Índice estabelecido para reajustamênto venha a ser extinto ou de quãlquêr fonma não possa nals
ser utilizado, será adotâdo, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor.
Na ausênciâ dê pnevisão legâl quanto ao índice substituto, as pantes elegerão novo índice oficial, pana
reajustamento do preço do vafor remanescente, por neio de termo aditivo.
0 reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
0s preços contratados são fixos e irneajustáveis no prazo de um ano.
Oentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitâção do Contratado, os preços poderão sofnen
reajuste após o interregno de um ano, na mesna proporçâo dâ variãção verificada no IPCA-IBGE acumulado,
tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusÍvamente papa as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualldade.
Nos .eajustes subsequentês ao pnimeiro, o interregno mÍnimo de um ano será contado a pÀrtin dos efêltos
financelros do úItino reajuste,
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustãmento, o Contratante paganá ao contratado a
importâncj.a calculada pela últiDa variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o índicê definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memónia de cálculo refenente
ao neajustamento de preços do valor remanescente, sêmprê que este ocorrer.
CLÁUSuLA QUIiITA . DA DoTAçÃo;
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recunsos do MunicÍpio de Duas Estnadas:
01. 00 - 04. 122. 290L. 2004 - ooLoooo, ot - 3. 3, 90. 30. 01;
o2.og - 04. 122, 2@t. 2005 - oo70009.o7 - 3. 3. 90. 30. 01;
03,90 - 94. L22.200L.29Oa - OALOOOO.OI - 1.3.90.30.OL1
04.00 - L2.367.2001, 2076 - LIIOOOO.O7 - ).1.90.30.011
05.oo - 27 .4L2.2ôOs.2023 - 0970000. 07 - 3. 3. 94. 30.01;
06. ao - L7,ar3. 200L. 2024 - OO|OOOO. Or - 3. 3, 90. 36. OL i
07 .go - Lo. 307. 2002. 2030 - 2Lroooo. g1 - 3, 3. 9a, 3a. oL l
oa. 00 - L5. 451,. 200r. 20)6 - ootoooo. 07 - 3. 3. 90. 30. 01;
09.90 - 26.7A2.2001.2039 - Oo\OOOO.0r - 3.3.9A.30.01;
tO. OO - 98. 244. 2grÜ. 2A4O - AOIOOOO. OL - 3. 3. 90. 30. 0l t
LO. OA - Oa. 244. 2010. 2041" - OOLOOOO. 01, - 3. 3. 90. 30. 01;
Lt.oo - ga. 244, 20!o. 204s - ooLoooo. o7 - 7, 3, 90. 30. oL ;
L2. OO - 29. 606. 200r. 2049 - OO70000. Or - 1. 3.99. 30.OA.

CLiÁUSULA SEXTA - DO PÂGA}IE TO:
O pagamento será efetuado mediante processo regulan e em observância às nornas e procedimentos adotados
pelo Contratante, da seguintê naneira: HensaLmente, para ocorren no pnazo dê trinta dias, contados do
penÍodo de adlmplemento de cada parcela.

CLÁUSULA sÉTII.tA . Dos PRÀzos:
O prazo máxino de entrega do objeto ona contratado, que ãdmite prornogação nas condições ê hipótêses
previstas no Art. 57, §1o, da Lêi 8.666/93, está âbaj.xo indicado e serão consj.derados da emissão do
Pedido de Compra:
a - Entrega: 5 (cinco) dias;
A vigência do presente contrato será determinada: 5 (cinco) meses, considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS oBRIcAçOEs Do co TRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas
cláusuLas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento coÍttnatado;
c - Notifican o Contnatado sobre qualquen irregularidade encontnada quãnto à quaLidade de produto
fornecido, exercendo a mâis amplã e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidãdes contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da noríta
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respêctivamente, permitida a
contratação de terceinos para assistência e subsídlo de informaçõês pertinentes a essas atribuições.;
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cLÁusuLA o a - DAs oBRTGAçõES Do coitTRATADO:



ã - Executar devidamente o fonneci.mento descrlto na Cláusula correspondente do presente contrato, dêntro
dos melhores parâmetros de qualidade estâbelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto
contratualr com obseryâncle aos prazos estlpulados;
b - ResponsabÍ1iz ar - se pon todos os ônus e obrigações concennentes à legislação +iscal, civi1, tnibutá.1a
e trabalhlstã, bem como por todâs as despesas e compnomissos âssumidos, a qualquer tÍtu10, perante seus
fornecedones ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - llanten preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da exêcução do contrato, quê o
represente integralnente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalizacão do Contratante devendo prestar os informes e esclarecinentos
solicitados;
e - Será nesponsável pelos danos causados dlretamente ao Contratante ou a tencei.os, deco.rentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou neduzindo essa nêsponsabilidedê a fÍscalização
ou o aconpanhamento pelo ópgão interessado;
f - tlão ceder, transfenir ou sub-contratan, no todo ou em parte, o objeto dêstê instrumento, sem o
conhecimento e a devlda autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibllidade com as obrigações assurridas, todas as
condiçôes de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo Iicitatório, apresentando ao
Contratante os docunentos necessários, sempre que solicitado;

CLÁUsULA DÉCII.IA - DA ALTÊRAçÃO E RESCISÃO:
Este contrato poderá ser altenado com a devida justificativa, unilateralmente pela Contratante ou por
acordo êntre as pantes, nos casos previstos no Artigo 65 e se.á rescindido, de pleno direito, conforne
o disposto nos Antigos 77,78 e 79 da Lei 8.666/93.
0 Contratado fica obrigado a aceitar nas mêsmas condições contratuais, os acnéscimos ou supressôês que
se fizêrem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1o da Lei no 8.666/93. Nenhun
acréscimo ou supressão poderá exceder o 11Írite estabelecido, saldo as supressôes resultantes de acondo
celebrado entne os contratantes.

CL/IUSULA DÉCIIiA PRII4EIRA - Ix) RECEBII'IE TO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigaçóes pactuadas os
pnocedimento e pnazos pana receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, as
disposições dos Arts. 73 a 76, da Lêi no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIÍiIA SEGI'IÍ{DA - DAS PENÂLIDÂDES i
A recusa injusta em deixan de cumprir as obrigaçôes assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a pnévia defesa, às segulntes penalidades prevlstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a -
advertência; b - multa de norâ de O,5% (zero vÍrgula cinco por cento) aplicada sob.e o valor do contrato
por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado.; c - multa de ag% (dez
por cento) sobre o valon contratado pela inexecução total ou parcial do contratoj d - simultaneamente,
qualquer das penalidades cabÍveis fundamentadas na Lei 8.666,/93 e na Lêi !0.520/O2,
se o valon da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao
Contratado, será automaticanente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a
fazer jus, acnescido de juros monatórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado
J udicialmente.

CLÁUSULA DÉCIIIÂ TERCEIRA - DA coíPENSAçÃo FIIIIAiICEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos dê pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contnatado não
tenha concorrido de alguma formê para o atraso, será admitlda a compensação financelna, devlda desde a
data limite fixada para o paganento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos
moratórios devidos em.azão do atraso no pagamento serão calculados com utilização dâ seguinte fórmula:
EM=NxVPxI,ondê:EM=encargosmoratónios;N=númenodediâsentreadatap.evistapanaopagamento
e a do efetivo pagâmento; VP = valor da parcela a ser paga; ê I = índice de compensação financelra, assim
apurado: I = (ÍX/LOO)/365, sendo TX = pencentual do IPCA-IBGE acumulado nos úItinos doze meses ou, na
sua falta, um novo índice àdotado pelo Governo Federal que o substj.tua. Na hipótese do referido índice
estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer fonma não possâ nais ser
utilizado, será adotado, em substltuição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

ct/íusulÁ DÉcÚ.,tA qJARTA - m FoRo:
Para dirimir as questões decorrentes destê contrato, as partes elegem o Foro da conarca dê Guarabira.

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.

Duas Êstradas

PELO CONTRATANTE

.599.Log - o

TESTEMUNHAS

Pg, L7 de Agosto de 2021.
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