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c(xrssfu PERt/ucrÍE DE LrCITÂçÂO

PREG,iO ELETnôtrCO t ütt]-l2s21,
PRoCESSO ÂDÍiUN ISTRATIVO No 2tg8g6pEg@11

CofTRÂTo xe I 9Épl56l2O2t -C?L

ÍÉRIO DE COiJTRÁTO QUÊ E'ÍTRE St CELEBRÂI.I Á PREFETIUNT TU'{TCTPAL DE DT'âs SSTRáDA5 E
OIXTÚTOIEI' C(,IiERCIO DE PR(N,TOS I'IEDICO IrcSPITAUTRES LTDA., PARA FORiIECITIENTO
CONFOR}4E DISCRIHINÂDO NESTE INSTRU|IÊiÍTO tlA FORr.tA ABAIXO:

Pelo presente instrumento partl<ular de contrãto, dê um lado mEFETTURÂ l|wrcrpal oe utÀs; esrmols - nr"do Coroercio, 23 - Cent.o - Duas Estradas - pB, C pl ne g8.787.O12/g@1-10, neste ato repr€sentada peLaPrefeita foy€e Rena.lly Felix ,{unes, ErasiLeirã, solteira, Funcionaria pqblica, residente e dofiicllladana Fazenda 5ão Francisco, 5N - Zooa Rurâl - Duas Estradas - pB, CpF ns 6g.4|7.5g4-4g, Carteira deIdentidade oe 1-570.572 55P, doravante sÍrplesrênte coa{TRÂTAt{TE, e do outro lado (IlxT(ItEo «}tERcIo oEPiín'Íos rEDrco tlo6PrralÂnE LTta' - Rta ooot{ aEzEREÁ, 16 - LolA - cENTRo - so{rsÁ :- -m, c»pl nc
09 '47a '923/@e7-80, doravãnte siEPle$Ente C$ITRÂÍADA, decldiran as partes contratantes assinar opresente contrato, o qual se regerá pe1ãs cláusulas e condiçõês seguintes:

CLÁ.,SUI.II PRTHEIRA - DOs F[,iDÀ,|EÍ{TOS:
Este contrato decorrê da lícitação Dodalidade Prêgão Eletrônl-co íre oW!!l2O2L, processada nos termos da
Lei Federal ns 10.529, ée 77 de fulho de 2992 e subsidiariãmente a Lêi Fedêral nó g.566r dé:21 de lunho
de 1993; Lei Complementar ne 123, de 14 de dezenbro de 2005.; Decreto Fêdêrãl no ag.OZ4, d,e 29 de Sêtembro
de 2419i e legislação pertinente, consideradas as alterâções posteriorÊs das referldas nornas.

CLÁUSULA SEEiDA . DO O8]ETO:
O presente contrato têlr por objeto: aquisÍção dê êquipameÍto e nateniaf pêrítanente de uso adninistrativo
para eqlripar a Unidade Básica de saúde - Proposta de aquisição de equipàtrento/matêrial peÍ!ãnente ne da
proposta : t!874. 527 O@ / I2OO-OB.

O fornecinEnto deverá ser executado rigorosamente de acordo con as condlçóes expressas neste inrtaumento,
proposta apresentadâ, especificaçôes técnicas correspondentes, procêsso de licitação nodalidãde Pregão
E1etrônico ne OAO1.]-{29ZL e instruçôes do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partês
intêgrantes do ppesente contrato, independente dê transcrlção. :

CU{USULÂ ÍERCEINA - Do VALOR E PREçO§:
O valor total dêstê contrãto, a base do preço proposto, é de R$ 2.4O2,0O (DOIS MIL E QUATR(fEffIos E DOI5
REAIS).
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lr{rD. ouÂr{Í. P.urETiiiô P. ÍoÍal
und 2 2AO,ü 560,00

FAVA und 6 159,9s 9OO,@
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I{AIARTE )99,OA

VEürISOL und 3 !8a,@

Tot.1:
l

cLíusuLA QUÀnr^ - m REÂlt sÍÂxE{To Eü sÉHÍrm ESTRrTo:
os preços contrãtâdos são fixos e irrêajustáveis pelo peníodo de um ano.
tlentro do prazo dê vigéncia do contrato e nediante solicitaçâo do contratado, os preços ?oderáo sofrer
.eajuste após o intêrregno de um ano, na Desnâ prcporção da variação veriÍicada no IPCA-IBGE acumulãdo,
tolrafido-se por base o úês de apresentação da respectiva piopostâ, exclusivan€nte para _as obrigações
iniciadas e concluidãs àpós a ocorrência dà anualidade.
,aos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno míflimo de un ano será contado a partir dos efeitos
financêhos do últino reajuste.
No caso dê atraso ou não divutgação do Índice de reajustamento, o Contratante pagará ãô'Contratado a
importânciâ catculâda pela última variação conhecidã, liquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o Índice definitivo. Fica o contratado obrlgado a ãpresentar memória de cálculo refêrente
ao reajüstaDento de preços do vô1or renanescente, sefPre qu€ este ocorrêr.

Drscrrrrrrucíro
Aparelho dô Sd - Cêracteristica Física Espêcificação:
f, EPioD{JçÀO CD,/ÉP3; EiíÍRA)Â rrSB.
Coúadre - Caracterlstica Fisica Esp€cificação:
l,rarERIÂL DE CO{FECç,O ACO riOXrDÁVEL; C.APÁÉrDÂOE 0É

und

Espêcificação: COiIPOsIçÂo/ TIP0 3 d, 4



Nas aferiçôes finais, o Índice atualj.zado para reajuste sêrá, obr i gâtoriamente, o definitivo.
Càso o indice estabelecido para reàjustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nâo possa mals
ser utilizado, será adotado, êm substituição, o qu€ viêr a ser determinado pela legislação então em
vigor.
Na àusêncià de previsão legal quanto ao íodice substituto, as pàrtes elêgerão novo lndice oficial para
o reajustamento do preço do yalor renanescentej por meio de terno aditivo,
O teajustê poderá ser nealízado por àpostilãúento-

cuirrsulÂ omfiÂ - DA mTÂçfu:
Ás dêspesas corrêrão por conta dà seguintê dotaçâo, constante do orçãnento vlgentê:
Recursos de E0enda pârfamentar:
Do objeto: ÀQursrÇÃo DF EQUrpaÀtENTo E MÂTERrÀL pER 

'tÂrrlE TE pÁRÀ uNrDÀoE BÁsrcÂ DE sAÚoE 2ozI,ooTo - Rg
260.@A,0g - losE I'|aRANHÂO

CLAJSTTLÂ SErtÀ . DO PÂGI'iEtfiO:
o pagaíÍento seaá efetuado mediêrte processo regular e em observância à5 normas e pro.edimefltos adotadospelo cont.atante, dã seguintê manêira: Para ocor.er no prazo de trinta dias, contados do per.lodo deàdi pl eaento,

cuilrsulÀ sÉÍrxÂ - m pfÂzo E vrGEÍ{crÀ:
O prazo náximo dÊ entrega do objeto ora contratado, que adBite prorrogôção nas condições-.ê hipótesesprevistas no Àrt- 57, §1", dà Lei a-666/9), está abaixo indicado e será ionslderado da emissào do pedido
de Cofipra:
ê - Entrega: 20 (vinte) dias;
A vi8ência do ptesente contrato 5erá deterflinada: 3 (três) meses, conslderado da data de sua assinatura,
encerrando-se no dia 68/OLl2622.

€uÁusulÂ oITÂvÂ - DA5 OBRIGAçÔES DO CoiiYRATAT{ÍE:
a - Efetuar o pagaoento re1ôtivo ao forneciDento efetiva ente reâ]izado, de a(ordo coo as respectivas
cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar âo contratado todos os mei.o5 necessários pa.a o fiel fo.necimento contratado;
c - Notifícar o Contratado sobre qualquer iregularidade encontrada quanto à quãIidâde de p.oduto
fornecido, exercendo a mais anpla e completa fiscaLização, o que não exine o Contratado de suas
.esponsabilidàdes contratuals e legais;
d - Designar representantes coín atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos temos dô norma
vigente, especial&ênte para acoÍnpanhar e fiscalizar a suô execução, respectivamente, pê.nitida a
contratação de terceiros para assisténcia e subsÍdio de informâções pertinentes ô essas atrlbuj.ções;

clliusul-À irdía - ÍrÂs GRIGÀçô€S m coÍTRÂÍaoo:
a - Êxecutar devi.danentê o fonnecimento descrito na €láusula correspoÍtdente do pr€sente conttato, dentro
dos mêlhores parámetnos de gualidade estabe]ecidos para o ra!!o de atividadê relacionada ao objeto
contrâtuãl, con observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ôn{.is e obri8ações concernente5 ã Iêgislação fi5ca1, civil, tributária
e trabalhista, bem coíro por todas as despesas e ccrrpromissos assútnidos, a qualquer tÍtulo, perante seus
fornecedores ou tercei.os elll.3zão da execução do objeto €ontratado;
c - l.lanter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
reprêseÕtê integralneote eÍr todos os sel]s atos;
d - Permitia e facilitàr a fiscàlização do contratante devendo prestâr os informes e escla.ecimentos
soli.Ítados;
e - Será responsáyel pelos danos causados diretaB€nte ao Contratênte ou a terceiros, decorre-ntes de sua
culpa olJ dolo na execução do contrãto, não êxcluindo ou reduzindo essa respon sabi 1idàde a fiscà1ização
ou o ac.xipanhaúento pe1ô órgãô interes5ado;
{ - Não cedea, aransÍerir ol, sub-aoaltrataa, no todo ou el' partê, o objeto deste irstnflqeato, sern o
conhecinento e a devidâ autorlzação expressa do contratante;
g - Manter, durante a vigência do contratg, en compatibilidade com âs obrlgaçôes assuúidas, todas âs
condições de habilitação e qualificação exigidãs no respectivo processo licitatórío, apresentando ao
contrêtante or documentos necessá.ios, sempre que solj.citado;

CLÁU5ULÁ DÉcIfiÂ . oA AITERÁçÃo E RÊsCÍsfuI
Este cont.ato poderá ser alter.ado com a devida justificativa, unilateralmente pela Contrãtànte ou por
acordo entre as partes, nos casos prevlstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, confor&ê
o disposto nos Artigos 77,78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratâdo fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os ac.éscinos ou súressões quê

se fize.en nas compras, até o respectivo limite fixado no Àrt. 65, §1" da Lei n' 8.666,/93. Nenhum

ãcréscimo ou supressâo poderá êxceder o limite estabelecÍdg, saldo âs supressões resultantes de acordo
celebrado entre os contrãtantês.

CLÂUsUI.Â DÉCITTA PRIíiEIRÀ - DO RECEEItrÊT{ÍO:
Executado o presente contrato e observadas as cordições de adi,oplernento das obrigâções pâ.tuadas os
procedüEnto e pnazos para re.ebe. o seu objeto pelo Contratante obedecerão, tonforhe o càso, as
disposiçóes dos Arts- 71 à 76, da Lei n" 8.666/91.
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CLÍJSULA DÉcÍxÂ sEo. oA - DÀ§ PEMLIDÂDE§:
A recusa injusta êí deixar de cumprir as obrigações assu idas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
gârantl.dà â prévla defesa, às seguintes penalidades ppevistas nos Arts. 86 e 87 da Lel g.666,/93: a -
advertêncla; b - nulte de mora de O,5X (zero vÍrgula cinco por cento) aplicada sobre o vâlor do contrato
por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 1ü (de|
por cento) sobrê o valor contratãdo pela inexecução total ou parcial do contrato; d -. sieultaneaBente,
qualquer das penalidades cabiveis fundanentadas na Lei 8,665/93 e na Lei fO,S2OlgZ.
5e o vôlor dã nulta ou indenização devl.dã não for rêcolhldo no prâzo de 15 dlas âpôs ã coííunicação ao
Contratado, sel"á automaticamente descontado da prineira parcela do pagamento a que o Contratado vier a
fazêr jus, acrescido d€ juros npratórios de 1x (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado
judiclalnente.

cL/íusuLA DÉcrn TERCETRÀ - DÀ colrpExsÁçÃo FTIAICETRA:
ilos câsos de êventuais àtrasos de paganento nos temos deste instrunento, e desde que o co;iratado não
tenàa concorrldo dê alguna lorfia para o atraso, será adnitida a coirpeÂ'ação fina.lcei.'i, devida desde a
data linite fixada para o paganento até a data correspondente ao efetlvo paganento da parcela. os encargos
no.atórios devidos em razão do atraso no pagaflento sêrão calculados coír utilização da segulnte fórmula:
El4=NxVPxI,onde:Ell=encargosmoratórios;N=núrerodêdiasentreadataprêvistãparaopagamento
e a do efetivo paganento; vP = valor da pãrcel.a a ser paga; e I = Índicê de conpensação financeira, assitD
aPurado: I . (frl1,eÉ)/365, sendo TX = p€rcentual do IPCÀ-IBGÊ actalu}ado nos últimos doze 

'|êses 
ou, na

sua falta, un novo Índlcê adotado pelo Governo Federal que o substitua. tla hipótese do refãnido índice
estabelêcido para a cofipensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer foma não possa mais ser
utilizado, será ãdotado, eo substitulção, o que vier a ser detenrinado pela legislação êntào em vigor.

cLÁusur-Â DÉclita gJÂnTA - Do FoÀo:
Pâra dirioir ãs questões deco.rentes deste contrato, as partês elegem o Foro da Conarcã de Guarablra.

E, por estarêm de pleno acordo, íoi lavrado o prêsente contrato em o2(duas) vias, o qua] vai assinado
pelas partes e por duâs testênunhàs.

Duas Estradas - PB, 08 dê Outubro de 2927.
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