
EsTâDO DÂ PARAÍBA
PREFEITURÂ }II.INICI9ÂL DE OÜÀS ESÍRÀOÂS

C$TIsSÀO PER}IA'iEI{TE DE LICITACÂO

PREGÃO ÊLETRo|TICO §" sia,av2s2L
PRO(ÉSSO ADITIIÍ{IsÍRATIVO NO 21S8A6PEOOO11

COIJÍR4TO Ne, OOO5S /2€21,- CPL

ÍEB}'|O DE COIÍÍRÂÍO QUE ENIRf SI CELEBRM A PREFETruRI J TCTPÀL DE IXIAs EsÍÂÂDAS E

ILTELIGÉXCIA CO,IERCIO DE EQUIPAIIEI{,OS E SERVIçOS EIRELI, PARA FORNÉCIT.iENIO CO FORHE
DISCRIHINÀDO NESTE 1NSTRT§ENIO ltÀ FORIIÂ ABÂfXO:

Pelo presente inst.unento particular de contrato, de un lado PnEfEITURA Irtu[ICfpÂL DE DUAS ESTRÀDAS - Rua
do Comé.cio, 2l - Centro - Duas Estradâs - PB, CilPl ne O8.787 .0L2/4001- L0, neste ato rep.e5entada pêla
Prefeita foycê Renally Fei.ix Nunes, grasileira, Solteirà, Funcionaria Publicô, .esidente e domicil.iadã
na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - P8, CPF ne AgO,4O7 -rO4-40, Carteira de
Identidade ne 3.57O.572 SSP, doravante simplesnente CONTRÂTÂNTÊ, e do outro lado II{ÍELIGEI.CIÂ CO ERCIO
DE EQUIPÂ'IEIITOS E 5ÉNVIçO6 ETâELI - RUA RAI}âT'[M PEREIRA DE OLIVEIÂÁ - PREDIO . ]ÂEDII.j SORRILÂi'DIÀ .
SOUSÂ PB, CtlPl ne 08.066 .914 /AOü.-AO, doravante simplesmente CONfRAÍADA, dÊcidiran as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual sê regerá pelas c1áusu1às e condições 5eguinte5:

CLÁUSULA PRIITETRÂ - Do' FUISAAIEÍ{ÍoS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Prêgão Eletrônico íre OWla/ 2021, processada nôs terínos da
Lei Fêderà1 ns 10.528, de 17 de lulho de 26ô2 e subsi.diôriaíente a LeÍ Fedenal nô 8,666, de 21 de lunho
de 1993; Lel Compleoentar ne 123, de 14 de dezeribro de 29€6; Decreto Fêderaf n" 19,924, de 29 de Seteínbro
de 2â19; e legislação pe.tinente, consideradas as àlte.ações posteriores das refêridas normas.

CLÁUSULA SÊGUI{DÀ - DO OS]ETO:
O p.esente contrato tein por objeto; Aquisição de eguipamento e nàterial pêrmanentê de uso administrâtivo
parê egoipar a Unidade Básica de Saúde - Propostâ de aquisição de equipamento/íraterial peI.írênente ne da
propostô: !7a14 - 527gAO / fzOg-AA .

O fornecimento deve.á ser executado rigorosanente de acondo com as condiçôes expressds neste instrumento,
proposta ap.esentada, especificaçôes técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Prêgão
Eletrônico ne OOOaI/262a e instruçôes do Contratante, documentos êsses que flcam fazendo partes
integrantes do p,-esente cont.atô, independente de tra.scrição.

CúUsULA ÍER'EIM . OO VÁLOR E PREçOs:
O valor total deste (ontrato, a base do preço proposto, é de R$ 35.4a1,44 (ÍRINÍA E TINCO HIL E

QUÀÍROCENTOS E O1IT TA E UH REAIS).

COD. DISTRINII{ÁCâO TÀRCÁ UI{ID. QUÀXI. P.I'III/iRIO P- TOTAI,

4 Amrário - Câracterí5ti.ê risica Especifitação: GQS und 43 4Í]g,Og 2Ü'A55,OO
DÍI.18 5ÔÉS/ PMÍELÊÍflÀS AITÚRÁ DE 1SO A 21O 

'i4 
X LÁRGURA

oÉ 70 a 11s; ctl/o) sJ u; CÂPACIDÂDÊ fiÍNÍirÁ 0a
PRATELEIRA 40 Xg; nÂTÊRIAL D€ (ONFECCÀO AçO-

5 Afirário Vitrine - Caracteristica Fisica Éspecificaçào: @S und 2 63O,0g 7.264,n
NU}4ÊRO DE PORTAS/TüTERIAL DE CO FECÇÃO/LATERAT5 DE

VIDAO 02 POÊÍÀS/ACO / FERRO PINTÂM/POSsUI.
6 Árqui"vo - Câra(teristica Fisi.ca ÉtPecifi.ação: 6Q5 lnd A 551,49 4.456,@

}'ÁÍERIÂL DE CÜIFETçÁO/GAVEÍAS/ OESLÍZÁ}íENIO DA 6AVEÍÀ
ÂçO/ DE 3 A 4 GÂVETAS/TRIII€ IELEsCóPICO.

17 Estante - CaracterÍsticà Físi<a EspeciÍicâção: 6as und t1 226,00 2-446'ú
IIÀTEPIÀL DE CO ÉLCÇãO ÀÇO / ÍLRRO PII{IADO; (APÀCIDÂDE,'

PNAÍELEIRÂs OÉ 141 À 2S€ Kg; REFORçO PO5SUI.

19 Longarina - caracterÍstica Fisica Éspecificação: 6Qs ünd 10 zaa 'oo 2'7ao'oa
ASSENTO/ EIICOSÍO POLIPROPÍIETTO NÚfiERO DÉ ÂSsEàJTOs 03
IIJGARES.

21 tlesâ de Êscritório Caracte.Ística tísica GQS und 16 2O3'ú ,-244'OA
Especificação: MÍERraL DE COi{ÊEcçÃo ADEInÁ/ 

'OP,/,{DFl SIHÍLAÊ; CO'IPOSIçÀO SI}iPTES; GÂVETAS POSSUI.

22 llesa de Reuniãg - Carãcteristi(a Flsica Espe(ificação: cQs u.d 3 zfa 'gg 654'ag
I.IÂIERIÂL DE CO{TECCiÚ }IÂDEIRÂ/ IIDP/ IIDF/ ST}IILAR 

'IPOr oÍr4ÉirsõÉ§ ÀpRox$.taDAs REmt'lDÀ DE 1,20 D.

23 àlesa gara Ínpre§sora - Característica Fisica
EsPECifiCAçãO: ESTRUÍURÂ AçO / FERRO PI ÍADO;

LAUBER STLVA auuBs'L+!úàÁ6iD!
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DII,TENSÕES fiÍl.lrl'IÂs I'tiNIt'lO DE 50 X 40 X 70 C!4; Ílüpo
,1A0ÊIRÀ/ nDp/ IlD6/ SIt1lLAR.

Total: 35-481,64

CLAUSUUI QUÁRTÀ - m REÁlUsÍAltErrO Eit SÊr{Trm ESTRITO:
Os preços aoÍrtrôtados são íixos e j.reajustáveis pelo periodo de ua ano.
oentro do Pl.azo de vÍgência do contrato e mediante 5olicitaçáo do Contrôtado, os preços podenào sofrer
reajuste aÉ5 o interregno de un ano, na mesma proporção da variãção vêriíicada no IPCA-IBGE acumulado,
tolnando-se Por base o mê5 de apresentação da respectiva proposta, exclusi.vamente gara as obrigaçô€s
iniaiadas ê concluídas após a ocorrência da anualidadê.
llos reajustes subsequentes ao prioej.ro, o interregno miniíno de um a4o lerá côntado a partir dos efeitos
,inanceiros do ú.Ltimo rêajuste-
Ho caso de atraso ou não divulgação do indice de reâjustaínento, o contnâtante pagará ao Contratado a
importâncj.a calculada pelô últioa variaçáo conhecida, liqr_rldando a diferença cor;espondente tão logo
seia divulgado o índlce definitivo. Fica s Contratado obrigado ã apresentaa nenória de:rá1cuto referenie
ao reajustaoento de preços do valor remanescente, sefipre que este ocorrer.
Nàs aferiçõês finais, o índi.e atualizâdô para rêajuste será, ob.igatoriaÍlente, o de+initivo-
caso o indice estab€lecido para reajustamento venha a ser exti.to ou de quàlquer +orfia íâo possa maisser utilizâdo, sená adotado, en substituição, o que vier a 'er dêterminado pela legislação então en
vigor -

Na ausên€ia de previsão 1eBal quãnto ao indice substituto, as pàrtes elege.ão novo irdi<e oÍi.ia1 para
o reajustaments do preço do valor remaíes(ente, por meio de termo aditivo.
O.eajuste poderá 5er realizado por apostilamento.

CLÁUSULÀ QIJI TA - DA MTAçÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do o.çameÍlto vigente:
Rêcursos de Em€nda Parlamentar:
Do objeto: AQUTSIçÃ0 DE EQUTPMENTo E MÁÍERraL pERHÁirÊNTE paÊa UNTDADE BÁsrca DE sÀúDE 2028a01ê - R$
z6o.oao,oo - losE MÁRANHAO

CL/ÚSULA 5EXTA - OO PÂ6Á''EÍ{TO:
o pagamento sená efetuado mediante p.ocesso .egul.a. e em observãncia às normas e procedimentos adotados
pelo Contratilnte, da seguinte manej.ra; Para ocorrer oo prazo de trinta dias, contados do perjodo de
adimplêftênto.

cúusulA sÉTIiIÁ - m PRAzo T VIGEÍ{CIA:
O prazo máximo de entregà do objêto ora contratado, que àdmite prorrogação nas condições e hipóteses
previstas no Art. 57, §1o, da Lei 8,666/9), está abaixo indicado e será considerado da eoissão do Pedido
de (oÍ,prô:
a - Entrega: 29 (vinte) dias;
A vigência do presente contrato será determinadà: 3 (três) oes€s, considerado da data d€ sua assinatura,
en.err3ndo-se oo d1a 08/07/2022.

CLÁUSULA OITAVA . DÂs oBf,ÍGAçÕEs Do co TRATÂ,{TE I
â - Efetuar o paganento .e1âtivo ao fonnecinento efetivê[ente rêalizado, d€ acordo (om as respectivas
c1áusulas do presentê {ontrato;
b - Proporcionar ao Contrêtado todos os Eeios necessários para o tiei fornecit ento contratado.;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de pnoduto
fornecido, exercendo a mais ampla € completa fiscã1ização, o que não exi0rê o Contratado de sr-ras
responsabilidêdes contratuais e legais;
d - Designar r€presentantes com atribuições de 6esto. e Fiscal deste contrato, oos teÍrnos da norma
viBente, especiõlmerte pàra acompanha. e fiscalj.zar a sua execução, re spect ivômehte, perírlitida a
contrãtação de terceiros pàra assistêflcià e subsÍdio de info.fiaçôes pertinentes a essas atribuiçôes;

cl/iuslrlA oa{a - DAs oBRÍcAçôEs Do coa{ÍRÂÍam:
a - Exe.utar devídanente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente {:ontrator dentro
dos ínelhores parâmet.os de qualidade estabelecidos para o namo de atividide n€lacionadê ao objeto
contratual, com ôbservân(iâ aôs pràzos êstlpulados;
b - Responsabi.lj.zar-se por todos os on!5 e obrigâçôes concernentes à legislação flscal, civi1, tributária
e trabalhista, bem comô por todàs as despêsas e compromissos assumidos, a qualquer tÍtulo, perãnte seus
forne.edores ou terceiros em.azão da exêcução do objeto cofltratado;
c - I'lanter preposto capêcitado e idôneo, aceito pelo Contratànte, quando da execução do contrato, que o
represente integnafmente em todos os seus atos;
d - PerlBitlr e facilitar a Íiscalização do Contratante devendo prestàr os inÍornes e esclare.imentos
soI ic i tados j
e - será rêsponsávê1 pê1os danos càusàdos dirêtaoente ao Contratante ou ã terceiros, decorrentes de 5ua
cu.lpâ ou doLo nã exêcução do contnato, não excluindo ou reduzindo essa rêsponsâbi1idãde a fis(alização
oir o a.ompanha ento pelo órgão intere5sadgi
Í - llão cede", transÍeri," ou sub-contratãr, o todo oü eü pârte, o obieto dest€ instrrfireírto, se o
conheciiBeoto e a devida autoaização expressã do Contratânte;

CLAUBER SILVA ffi*:""Hãffieã.
oUETRoGADE ffiffiH**,:r-
SOUSA:039923 
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g - Hanterr du.ante a vi8ênria do contrato, eÍ) compatibilidade com as obrigações assumides, todâs as
condições de habilitação e qualificação exigidas no re5pectivo pro.esso licitatório, apl.esentando ao
Contratante os docunentos necessários, sempre que solicitadoi

CL/ÍUsULA OfCIt{A . DÀ ALÍERÂçÀO E RÊ§CI9ÃO:
Este contnato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pel.a Contrãtante ou por
acordo entre a5 partes, nos casgs previ5tgs no Artigq 65 e 5erá resclndido, de pleno di.àito, conforme
o disposto nos Àrtigos 77, 1a e 79 da Lêi 8-666191-
O Contratado fica obrigado a a.eitar nas mesmas condições contràtúais, os acréscimos ou supressôes que
se fi:erera nas compnas, até o .êspectivo limite iixado na Art- 65, §1' da Lei no 8.666/93. tlenhum
acréscimo oú suprêssão poderá exceder o limite estabelecido, saldo as supressões resultênt€s de acordo
celebrado entre os contratante5.

CUiUSULÂ DÉCIttÂ PRINEIRÁ . M RECEEIIE ÍO:
Executado o presÊtte cqntrato e observadas as condições de adirBplerlento das obrigãçóes pact{Jadas os
procediDento e prazos pãra r"eceber o seu objeto pelo Contratantê obedecenáo, conforne o casoJ a5
disposlções dos Arts, 73 a 76, da Lei r" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIÍ|IA SEGI.6tr)A - OAS PE ALIDADES:
A recusa injustã êm deixar d€ cuoprir as ob.igações assumi-das e preceitos legais, sujeitará o contratâdo,
gâraotida a p.évia de+esà, à5 seguintes penalidãdes previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8,66i6/93: a -
advêrtênciaj b - fiulta de oora de 0,5% (zero vírguLa cinco por cento) apl.icada sobre o vãlor do côntnato
por dia de atraso .a entre8â, no inicio ou na execução do otjêto ora cont.atêdoj c - hulta de 1âX (dêz
por cento) sobr-e o vafor coítratàdo pela inexecu(ão total ou pãrciai do coÍtrato; d - s imúlta neamente,
qualquer das p€nalidades cabÍveis fundarnentadas na Lei 8.666,/93 e na Lei 70.S2O/02.
Se o vâlor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaçâo ao
Contratado, §erá automaticanente desaootado da prioeira parcela do pagârneÍrto a que o Contratâdo vier ã
fazer j!s, acrescido de juros moratórios de LU (uin por c€nto) ao mês, ou, quando for o Éaso, cobrêdo
judi cialmenl P .

CLÁUSULÀ OEcIxA TERCEIRA - DA coTPE SAçÀo FIIUIÍ{CETRÁ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não
tenha concorrido dê alguíra forDa para o àtrasg, será àdmitida a coÍrpensação finarlcÊira, devida d€sde a
data li,nite fixàda para o pôgamento até a dôta correspondente ao €fetivo pagarnento dà par(eIã, Os encargos
íronatórios devidos em razãg do atrãso no pagamento serâo calculados com utilização da seBuinte fórmulai
EM=NxVPxI,onde:tl,{=encargosmoratórios;N=númêrodediaseítreãdataprevistaparaôpagaírento
e ô do e{etivo pagamento; vP = valor da parcela a ser paga; e I = lndice de coítpensação íinanceira, assirD
apurado: I -- (TXILOO) /165, sendo TX = percentual do IPCA-IBGt â(uÍnulado nos ú)tlmos doae meses ou, na
sua fa1ta, um novo Índice adotado pelo Governo FederaL que o substitua, Na hipótese do rêfêri.do Íodice
estabelecido para a conlpensôção financeira venha a ser extinto ou de quàIquer forna não possa oêrs ser
utilizado, sená adotado, en substituição, o que vier a ser determinado pela legislàção então em vlgor.

clÁusuLÂ oÉcrlta QUARTA - m FoRo:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes eleBem o Foro da Comar.a de Gua.abira.

E, por estarem de pleno acordo, fgi favradg o presente contrato em O2(duas) vias, o qual või assinado
pefas partes e por duas testeÍJunhas,

Duas Estradas - PB, 08 de Outubro de 2021.

TESTEI,TUNHAS

?^JL
Prefeita Constitucional
a90.40'r.594-40

PELO CO}'ITRÂTADO

GLAUBERSILVA â,ffi*J*T":i'i:iH"11iT"'*

QUETRoGADE P;i.[$ffi;"[{:jffi*;;:;,
SOUSA:03992393402'#rr;Xi:"ãi"",,,.-

rIúTCLIGET{CIA COiÊBCIO DC EqrrPAÍ{EilÍos E sERvrços
E:iEL]
cNPl: 08.66O.934/60O1-26

PELO CONTRATANTE

ãl,16


