
ESTAM DA PARÁÍBA
PREFEITURA IIUNICIPAL DÉ DUAS ESTRADAS

COüISSÃO PERI.IANENTE DE LICITAçÃO

PRE6ÃO ELETRO{ICO No 0AA67 /2e21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 27A671.PÉQOOO7

CONTRATO Nei OOO45 /aO2!-CPL

TÊRMO DÊ CONTRAÍO QUE ENTRE SI CELÊBRAM A PREFEITURA Í'II..INICIPAL DE OUAS ESTRADAS E

]OSINALDO GONçALVÊS DÊ BRITO 75936276497, PARA FORNÉCIMENTO CONFORME DISCRIM]NADO
NESTE INSTRUT4ENTO NA FORIi{A ABAIXO:

Pelo presênte lnstrumento panticular de contrato, de um lado PREFEITURA I'IUI{ICIPAL DE DUAS ESTRADAS - Rua

do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - P8, CNPI ne 08.78V .O72iOO01- 10, neste ato nepresentada pela
Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funci,onaria Publica, .esidente e domiciliada
na Fazenda 5ão Frâncisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF t1e 99O.4Q7.5A4-40, Caateira de
Identidade ne ).57O.572 SSP, donavante simplesmente CONTRATANÍE, e do outro Lado IOSINALDO GoNçALVES DE

BRITO 75956276487 - RUA BOM lESUS, SN - CENTRO - DUAS ESTRADAS - PB, CNPI ne 37 -356.399/OO01-71, doravante
simplesmente CONTRATADA, decidinam as partes contratantes assinar o preseíte contrato, o qual se regerá
pelas c1éusulas e condiÇões seguintes:

CLÁUSULA PRIIiIEIRA - DOS FUNDAI{EI{ÍOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônlco ne @O8O7 /2027, processada nos termos da
Lei Federal ne !0.520, de L7 de lulho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal no 8.666, de 21 de lunho
de L993.; Lei Complenentar ne 123, de 14 de dezembro de 2046; Decreto Federal n" 1o.O24, de 20 de SeteÍíbno
de 2Al9; e legislação pentinente, consideradas as alterâções posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUÍ.IDA - DO O8]ETO:
O presente contrato teir por objeto: AquisiÇões pa.celadas de mateniais de expedientes e didáticos
diversos, para atender às diversas Sec.etarias que compõem a administração Municipal.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiÇões expressas neste instrumento,
proposta apresentadê, especificaÇões técnícas corres pondente s, processo de licitaÇão modalidade pregão

Eletrônico np OOOOT /2921 e inst.uções do Cont.atante, documentos esses que ficafl fazendo partes
integrantes do presente contrator independente de transcrição; e sel^á reêIizêdo nê formã parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREçOS:
0 valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 23.281,70 (QUATORZE F1IL E DUZENToS E

NOVE REAIS).
Repnesentado por: 4 x R$ 5.820,42.

cóD. DIscRIIi,tI AçÃo
1 Aloofadâ para carimbo n' 43, aor azul pIástica
76 Pasta com alça 4 cm.

90 Quadro branco 2,OOX1,2O

91 TêIa pàra pinturâ 64x80

95 Tinta à}to relevo dimensional brilhànte tipo

100 Tnt rolo coúr 100 m. de cores variadas

QUANÍ. P.UNITÁRIO P. TOTAL

40 1,49 139,60
4OO 72,11 4 .844,OO

too 98,39 9.839,OO

1OO 23,54 2.354,OO
4A 5,86 2)4,40

r'raRca/ MoDE Lo
Radex

Polibras
Souza

Souza

Acrilêx

Santa Fé

UÍ{ÍD.
Und.

Und.

und.
und.

Cx.

Und. 30 195,69 5.47O,1O

TOTAL 21.24a,7O

CLÁUSULA QUARTA - DO REA]USTAIIEI{TO EÍ'I SENTIDO ESTRITO:
Nas aferições finais, o Índice utilizado para reajuste será, obrigatori amente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquen forma nào possa mais
ser utilizado, será adotado, em sirbstituição, o que vier a ser deterÍninado pela legislação então em

vlgor.
Na ausência de previsão 1ega1 quanto ao Índice substituto, as pantes elegerão novo índice oficial, paÍ'a
reaiustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser reafizado por apostj.lamento.
0s pneços contnatados são fixos e i"rreajustáveis no prazo de um ano.
Dentno do prazo de vigência do contnato e rÍediante solicj.tação do Contratado, os preços poderão sofrer
reajuste após o interregno de um ano, na nesma proporção da variação veriflcada no IPCA-I8GE acumulado,
tomêndo-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluÍdas após a o.orrência da anualidade. 
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Nos .eajustes subsequentes ao p.imeiro, o interregno nínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
fÍnanceinos do ú1timo reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do Índice de rêajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a
impontãncia cã1cu1ada pela ú1tima val.iação conhecida, liquidando a dife.eíça correspondente tão logo
sejâ divulgado o Índice definitivo. Fica o Contratâdo obrigãdo a apresentar memória de cá1cu1o referente
ao neajusta,nento de preços do valor remanescente, seíhpae que este ocorrer.
CLÁUSULÀ QUINTÀ . DA DoÍAçÃo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos do MunicÍpio de Duas Estradas:
al. oo - 04. 722. 2001. 2064 - OOLAOOA. Ol" - 3 - 1 - 9A - 30 - O1, ;
02.40 04,122.2007.2005 00lgOAO.At - 3.3.90.30,AU
03. ao - 64. 122. 1001.. 200A - OOa@QOO - q\ - 3. 3. 90. 1A. A1" ;
04. ao - !2, 36r. 2003. 20J,6 - 7710000,@7 - 3. 3.90. 3A.Ar;
05.ag - 27 .8L2.2005.2023 * Ogl@OOq.Or - 3.3.90.30.01;
06.oo - t7 .473.2601. 2024 - O910000. 6t - j. 3. 90. 3A. A1 ;
07 . oo - ra. 3a1.2002.2030 - 277AOOO -@t - 1. 3.90.10.A7;
o&.oo - t5 " 457.296t. 2036 - 0010000 " Ot - 3. 1 -90. 3A.01;
09.0o - 26.1a2.2A07.2039 - AoaOOOO.OI - 3.1 "90.)O.At;
LO.O0 - 08.244.20\9.2A40 - OOAAOOO.OL * 3 -3.9@.3A.07;
70.0o - 08 -2M.20\0.2047 - OATàOAb -O3, - 3.1.90.30.01;
]jJ..AO - 08. 2M. 20tO.2945 - OO700AO. A1, - 3. 3.99. 30 -01 ;
12. @b - 20. 606. 2001,. 2b49 - àO100AO. OL - 3. 3. 90. 30.o',J..

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAIôENTO:

0 pagamento sená efetuado mediante processo .egular e em observánciã às normas e pnocedimentos adotados
pelo Contnãtante, da seguinte fianeira: lvlensalmente, pa.a ocorrer no prazo de trinta dias, contados do
período de adimplemento de cada parcela.

CLÁUSULA SÉTII'1A . DOs PRÂzos:
0 prazo oáximo de ent.ega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses
p.evistas no Art. 57, §1", da Lei A-666/93, está abaixo indicado e serão considenados da emissão do
Pedido de Compra:
a - Entrega: 5 (clnco) dias;
A vigência do presente contrato será determinada: 5 (cinco) meses, considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OTTAVA . DAS OERIGAçõES Do CoNTRATANTE:
a - Efetuar o pagaftento relativo ao fornecimento efetivanente reaiizado, de acordo com as respectivas
cláusulas do prêsente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os fieios necessários para o fiel forneclffento contratadoj
c - Notiflcar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecldo, exercendo a mais ampfa e completa fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais.;
d - Desi"gnar representãntes corí atnj.bulções de 6estor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma
vigente, especialmente para aconpanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a
contratação de terceiros para assistência e subsídio de informaçôes pertlnentes a essas atribuições;

CLÁUSULA NoNA - DAs oBRIGAÇõES Do co',ITRÂTADo:
a - Executar dêvidanente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro
dos melhores paiâmetros de qualidade estabelecidos pana o rano de atividade relacionada ao objeto
contratual, com observâncla aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇôes concernentes à legislação fiscal, clvil, tnibutária
e trabalhista, beo como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tÍtu10, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
. - lvlanter p.eposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratânte, quando da execução do contrato, que o
rep.esente integralmente en todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os infonmes e escfarecimentos
sol icitados;
e - Será responsáve1 pelos danos causados dir€tamente ao Contratante ou a te.ceiros, deco.rentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou redúzindo essa nesponsabi 1i d ade a fiscalizaçâo
ou o acompanhaÍrento pelo órgão intenessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-cont.atar, no todo ou em pãrte, o objêto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devidê autorização expressa do Contratante;
g - lrlanter, durante a vigência do contrato, en conpatibilidade com as obniBações assumidas, todas as
condições de habilitaÇão e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, ap.esentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

CLÁUSULA DÉcITtA - DA ALTEMçÀo E REscIsÀo:
Este contrato pode.á ser alte.ado com a devidã justificativa, unilateralflente pela contratênte ou por
acordo entne as partes, nos casos previsto5 no A.tigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme
o disposto nos Artigos 77,78 e 79 da Lei A.666/93.



0 contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiçóes contratuais, os acrésclmos ou supressões que
se fizerem nas compnas, ató o nespectivo llmlte ftxado no Art. 65, §1o da Lei n" 8.666/93. NenhuÍ1
acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, saldo as supnessóes resultantes de acordo
celebnado entne os contratantes.

CLÁUSULÂ DÉCI À PRII4EIRA - DO RECEBII,IE TO;
Executado o presente contrato e obsenvadas as condições de adimplemento das obrigacôes pactuadas os
procedimênto e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecenão, confonne o caso, as
disposiçôes dos Ants. 73 a 76, da Lêi no 8.666/93,

CLÁUSULÂ DÉCIIIÂ SEqNDA - DAS PE ALIDADES:
A recusa injustâ em dej.xar de cumprir as obrigações assumidas e pnecêitos legais, sujeitaná o Contratado,
gârãntidã a pnéviâ defesa, às seguintes penalidades previstas nos arts. 86 e 87 da Let 8.666/93: ê -
advertência; b - multa de mora de 0,5% (zeno víngula cinco pon cento) aplicada sobre o valon do contnato
pon dia de atraso na entrega, no iníclo ou na execução do objeto ora contnatado; c - multa de 10% (dez
por cento) sobre o valon contrâtado pela inexecução total ou penciã1 do contreto; d - simultanêamente,
qualquer das penàlidades cabÍveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 70.52O/O2.
Se o valon da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunlcação ao
Contratado, sená automaticamênte descontado da pri.meira pancela do pagamênto a que o Contratado vier a
fazer jus, acrescido de junos moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado
judicialmentê.

CLÁUSULA DÉCIT4A TERCEIRA - DÀ C$IPEI{SAçÃO FINAI{CEIRÁ;
Nos casos de eventuais atrasos de paganento nos termos deste instnumento, e desde que o Contratado não
tenha concoffido de alguma forma para o atraso, será admi.tida a compensação financeira, devida desde a
data limite fixadâ parâ o pâgãmênto até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. 0s encargos
moratórios devidos em râzão do atraso no pagamento serão calculados coÍl utilização da seguinte fórmu1a:
EM=NxVPxI,onde:EM=encangosmoratónios;N=númerodediasentneadataprevistaparaopagamento
e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensação financeira, assim
apurado: I = (ÍX/7OO)/365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos úItinos doze mêses ou, na
suã faltâ, um novo índice adotado pelo Governo Fedenal que o substitua. Na hipótese do referido índice
estabelecido para a compensação financeina venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, sená adotado, em substitulção, o que vier a ser detenminado pela leglslação então em vigon.

CLÁUsULA DÉCIIíA QIJARTÂ . DO FORO:

Para dirimlr as questões decorrentes deste contrato, as partês elegem o Foro da Cofianca de Guarabira.

E, pon estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em o2(duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas,

Duas Estradas - PB, 17 de Agosto de 2021.

TESTEMUNHÀS

"4\L.-l *, jo \-a,*.."^r, ?iJ^
oFr.1(§.6$\-lr Prefeita Constitucional

990.407 .504-40

PELO CONTRATADO

,

í3/4lO

aLí.íEg.tott -

PELO CONTRATANTE

3r.356.399 /OOOL-11


