
E5TÂDO DÂ PÀNÀÍAÂ
PREFEITURÂ I{.fiICIPAL OE Dt,As ESTNÂDAs

C$ESSfu PERTIÀT{EXT E DE LTCITÂçÃO

pREGÂO ELETRôa|ICO {" etrf].vàg2!
PRÔCTSSO AD}III,IISÍRAIIVO Nô 27OAO6PE@S7I

COI{TRÁTO *e | @O57 /2921-çPL

?ÉÂr.s DE roÀJtnÁ7o orE ENIRE sI cÊLEB§Âr'r Â PREFEITUiA tt r{ICIpÂL DE nAS €§IUIDÀS E

s L oa sllva IMxJSÍRIÀ E colERclo DE |{OVEIS EIRELI, PARA FORNÊCI|IENÍO CONTOR|4E
DISCRIHINADO ESTE IllSTRUlilÉl{TO NÀ FORI'!Â A8ÀIx0i

Pelo presente instrunento parti(ular d€ contrato, de ua lado PREFEITuf,A trúIcIPAL DÊ DUAS ESÍMDAS - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Ouas Estradas - PB, CtlPl ne 98,787,O12/O 1-10, nest€ ato representêdê pela
Prefeita loy.e Renally Felix Nunês, Sraslleira, Solteira, Funciona.ia PubLica, residente e -dgoiclliada
na Fazenda 5ão Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - P8, CPF oe g9A.4O7.aO4-4O, Cârteira de
Identidade ne 3.57O.572 SSP, dorâvante simplesmente COI'ITRÂTÀÀTE, e do outro lado S L DÂ SfLVÀ ÍIOt STRIÂ
Ê C0 ERCIO DE liOlrEÍS EIEELI - RUA ALÍI}0 FfiÀGA, 389 - SÂ,rTÂ ROSA - PALTIAREs - PE, at{Pl ne 29.955-57a/O@7-
60, doravante slmplesnente CoNTRATADA, de.idiram as partes contiôtantes assinar I prÊsente contrato, o
quàf se regerá pelas c1áusu1a5 e condições segulntes;

CLÁI'5ULA PRIIIEIRA - DOS FIJÀÍ}ÂIIEI|TOS:
Este contrato decorre da li(itação tÍodalidade Pregão Eletrônico t,e oâO\ll2A2L, processada nos termos da
Lei Federal ne 14.520, de 1? de lulho de 2AO2 e subsidiarianente a Lei F€dêrâ1 n" 8.666, de 21 de
de 1993; Lei Complementar ne 123, de 14 de dezêmbro de 2006; Decreto Federal n" lg-O?4, de 2A de
de 2419.; e legislação pertinente, consideradas as alterôçôes posteriores das referidas normas.

CLfuSULÂ SE«flDA - OO OB]ETO:
O presente contrato tem por objêto: Aquisição de equipanento e naterial pe.manente de uso
para equipar a Unidade Básica de Saúde - Proposta de aqulsição de equi.panento/ltlaterial
proposta: tl874.S27W / 72gA-08 .

O fornecinento deverá sêr executado rÍgorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumentor
proposta apr€seotada, espe(iÍicações técnicas correspondentes, p.ocesso de licitação modôlidade PreEão
Eletrônico ne oú1L/2O21, ê instruções do contratânte, docun€ntos esses que Íicam fazendo partei
integrantes do presente contrato, independente de transc.iÇâo.

Este documento foi assinado digítâlmente poÍ Sergío Leocâdio Oa Silva.
Para veriÍicar as assinaturas vá ao site https:/ /vww.portâldeassinaturas.com.br:443 ê utilizê o código E599-AF0D-ACB8-59F9.

cl/irrsulÀ ÍÊicEliÁ - m vAloR € pREços;

o valor totat deste contrato, a ba5e do p.êço proposto, é de R$ 10.542,30 (DÊZ MIL E qJItlHEI$os E QIJARENià
E OOIS E ]RINTA CENTÀVOS)

cóo. DrscRrxll{ÀçÂo }l,ÀRcÂ LfirD. Qrrat{Í. p.ú{rrânrô P. rora(, ]

1 Cadeira - Car.cterísticâ Fisica Especificaçâo: I{ASTERFLÉX und 62 94,l5 5.84í,7§
Ií/\TERIAL DE COi'IFECçÂO ÁCO / FERRO PIMrÂDO; i ,l

BMçOs/REGULÂGE}I DÊ ALÍ/RooÍZIOS/ASSENTO E 6NCOSTO:
rÉo possut,/NÃo possur/nÀo Possur/EsToFÂDo corrRvÍr .- -l

9 Banquêta - Caractêrí5tica çísica Especificãçãoi ItASTERFLEX und 5 552,11 2.76x,t5
)'IÂÍERIÀT DE CO IECçÂO ÀçO I}OXIDÁVEL; REG\jLÀGEN DE I.. :
ÂLTURÂ POSSUI; ÀSSENTO 6IRÁÍÔRIO. I. ]I

76 Escôda colu 2 degra!5 - Ca.a(teiisticà Fisica üASÍÉRÉLÉX und lo 145,55 1.45iiÉ
ÉspeciÍicaçào Í{ÁTFRrÁr DF COí{f ECCÀO ÁçO IiúXrDÀVFt.

20 l,iesa Auxilia. - característi(à Fisica Especificação: I'IÂSTERFLEX und 7 475,56 47ç'54
DTHENSõÊS r{./ irÀÍ- COiIFÉCçÀO RETÂI{GULAR / ÀçO .

Íi6X1DÁVEL
,otali aO -54L'3P

L..
c,.rit sulÂ QaraRra - Do REÂf,t sÍÂxErro EÀ sârTroo €sÍRrfor ' i. :
os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo pe.Íodo dê um êno. ti ';
Dentro do prazo de vigência do cortrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão 

'ofrs.!"reajuste aÉs o irtetregno de uÍ! ano, na lDesÍn:l proporção da variação veri.f,lcada no IPCÀ-IEG atuiru'I ãdg-,

tooando-se por base o mês de apre5€ntação da respectiva proposta, exclusivaftente pàra as obaigàçóês
inici'ada5êconcluída5apósâoc0rrênciadaanua1idade.
Nos reajustes subsequêntes ao prilreiro, o interregno mínino de um ano será contado a partiF dos efeiÉos
financeiros do últino reajuste. -' ii
No caso de atraso ou não divulgaçào do Índice de l.eajustameflto, o Contratante pagará ao Contratadg à
iírportância cal.ulada pela últiima variação conhecida; liquidando a diferênçã correspondente t:o !á$r



seja divulgado o índlce definitivô. Fica o Contrãtado obrigedo ã apresentar memória de cá1cuIo referênte
ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o Índice atuaLizado para reajuste será, obrigatori.anente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido parã reajustamento venhs a ser extlnto ou de qualquer Íorma nào possa nais
sêr utilizado, será adotado, em substituiçáo, o quê yier a ser determinado pela legislação ertão eÍn

vigor.
Na ausência de previsão lêga1 quanto ao indice substituto, as pa.tes elegerão noyo índice oficial para
o reajustamento do preço do valor remanescente, por meÍo de terno aditivo.
O.eajuste poderá ser nêelizado po. apostllanento.

cuíusulA qlI Ía - DA ooTÀçÂo:
A5 despesas correrão por conta da s€guiote dotação, constarite do orçaDeoto yigente:
RÊcursos de Emênda ParlaÍnentar;
Do objeto: aQUISIçÂo DE EQUrPÁr4EirTo E Í.íÂTERrÂL pER'tÀNElrÍÊ pÂRÂ uNTDADE BÁsrcÂ oE saúDE 2028€016 R,
26s .AaA,M - lOqE IURÂlrlt{ÁO

CLrÁUSULA SEXTA - BO PÂGA'{EiIÍO;
o pãgarrento será eÍetuado media,te processo regular € em obse.vância às noÍyras e procedimeotos adotados
pelo Contaatante, da seguinte nareirã: Parã ocorner no prazo de trinta diàs, contados do perÍodo de
adÍEplemento.

CL/íUSULA SÉTIÀA . Do PRAzo É,I.IGE,{CIA:
o prazo oáxidro de entregà do ôbjeto ora contiêtado, que adnite prorrogação nas condlções e hipóteses
previstas no Art.57, §1", da Lei a,666/93, estã abaixo indicado e será considerado da emissâo do Pedido
de compra:
a - Entrega: 20 (vinte) dias;
A yi8ência do preseate contrato será deterBrinada: 3 (trê5) meses, (onslderado da data d€ sua assinatura,
encerrando-se no díà gA/O7/2022.

cút suLÂ orTAva - oâs osRrGAçÕEs oo corrRAÍar{TE:
a - Efetuar o pagamênto relãtivo àô Íôrnê.imênto êfêtivamente .ealizado, de acordo com as rêspectivái5
cláusulas do presente contratoi 

.a,b - Proporcionâr ao Contratãdo todos os rneios ne€essários para o fiel fonnecinento contratsdoj ):
c - t{otificar o Contratàdo 5obre gualquer imegularidade encootrada quanto à quaLidad€ de produi-c
forne(ido, exercendo a mais anpla e corpleta fiscalizâção, o que não exim€ o Contra-tado de suâs
responsâbilidades contratuais e legãis; ,a

d - Designar representantes coo atribuiçôes de Gestor e Fiscal deste contrato, nos terrros da norda
vigente, especialD€nte pa.a acompanhar e fiscalizar a sua exe.u(ão, respect ivamente, permitidà a
contratação de te.celros para assi5têncla e subsídio de informações pertineÍrtes a e5sas atrlbui(ões;

CUÁUsULA IIOiUT - DÀS OBRIGÀçÕES DO Cü{TRÀÍADO:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na CIáusuIa correspondente do presente conti'ato,
dos melhore5 parámetros de qualidade estabelecidos para o
<ontratual, cofl obs€rvãncia aos prazos êstipulâdos.;
b - Rêsponsàbilizar-se por todos os ônus e obri8açôes concernentes à legislação fiscal, civi1,
e trabalhista, bem cooo por todas as despesas e coflpronissos assumidos, a qualquer
fornecedores ou terceiros efi rêzão da exe€utão do objeto cgntratado;
c - tlanter preposto capacitado e idôneo, acei.to pelo Cont.atante, quando da execução do contrato,
represente integralmente em todos os seus atos;
d - Pe. itir e facilitar a fiscalização do Contiatante devêndo prêsta. os informes e
solicitado5;
e - Será responsáveL pelos danos causados di.retamentê ao Contratante ou a terceires, decoarentes de
cul.pa au dolo na execução do contrato, Ílão excluindô ou reduzindo essa responsabilidade ã,
ou o aconpanhamento pelo órgão interessado;
f - Não cêder, transfêrir ou sub-contratar, no todo ou em pàrte, o objeto deste instrumento,
conhecínento e a devida autorizaçãq expressa do Contratante;
g - l.lantea, durante ã vigência do contrato, em compatibilidade coo as obrigaçôes assumidiS,
condiçôes de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
contratante os do.uBentos o€cessários, sempre que solicitado;

cUÚsuLA oÉcIIlA - DA ALTERAçÀO E RESCISÀO:

Este .oÍttrato podâtá ser âIterado .om a devida jugtificativa, unilateralmente pela €ontraiante ou

acordo entre as pârtes, nos caso5 p.evistos no A.tigo 65 e será rescindido, dÊ pleno direito,
o disposto nos Arti8os 77,78 e 79 da Lei 8,666/9).
O Contratado fica obrigado a âceitar nas lttesúas condiçôes contratuais, os acréscilttos ou supressóes
se fizêrêm nas compras, até o respectivo liltlite fixedo no Art- 65, §1" da Lei o" a.666/93.
acÉsclm ou suDnêssão podeFá exeêder o llüite estâbelecido, saldo as supl'essõês Pest ltantês dê acg'(p
celeüredo êfitr,e os coÍtratarítes. g E

3E
crlusurr DÉcr a P rEtst - m BBCErffim: €9
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Este documênto íoi assinado digitalmente por Sergio Leocadio Da Silva
Pârâ verificar as assiraturas vá;o site httpsr//www.portaldeâssinaturas.com-br:443 ê utilize o código E599-AF0D-ACB8-59F9.
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Executâdo o pnesente contratô ê observâdâs âs côodi.çó€s de adiírplefiento das obrigações pactuadas os
pro.êdimento e prazos para rereber o seu objeto pelo Contratânte obedecerão, conforme o caso, as
disposi(ões dos Arts. 73 a 76, da Lei n" 8.666/93,

CUÁUsULA DÉCIüA SEGUIDA . DAs P€IALIDADES:
A necusa injusta efi deixap dê (umprir as obrigações assurnidas ê precêitos Iegais, suieitará o Contratado,
ga.antida a p.éviã defesa, às sêguintes pe.ralidades previstês nôs Àrts. 86 ê 87 da Lêi 8.566/9lt â -
adYeatênciai b - multa de morô de o,sx (zero vírgula cinco por .Êntô) aplicadà sobre o ,a1or do .omrãto
por dia de atraso nà entrega, no inicio ou na execuçâo do objeto ora (gntratado; c - multa de 1614 (dez
por cento) sobre o valor contratado peLa in€xêcução total ou parcial do contrato; d - simultanêamênte,
qualquer das penâlidades cabÍvêis fundâmentadas na Lei 8.666/91 e nâ Lei i]6-\7O/02.
se o val.or da multa ou indenização devida não for .ecolhido no prazo de 15 diõs após a coEunicação ao
Contratado, 5erá autonatica ente descontado da primeira pa.cela do pagamento a que o contratãdo vier â
fazer jus, acresci.do de juros íorâtórios de 11 (ufi poi cento) ao mês, otr, quando for o iãio, <oo"aao
jutlitiaTneDte.

clriusul^ oÉcriÂ TERCETRÂ - DÂ coirpENsaçÃo FIMICETRÂ:
l,los casos de eventuais atrasos de pa8ainento nos t€rÍ$os deste instrumento, e dêsde q$e o Contcatado não
tenha concorr'ldo de alBurna forúa para o atraso, será àdmi.tida ê ccírpensêção financeira, devida desde a
datâ Linite rixada pãra g pagarnento até a data coffespondente ao efetivo pagãrnento dê pa,-cela. Os enca.gos
ooratór1os devidos eltt tazão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da,,sêg.rinte fófinulài
E»=NxVpxI,onde:Eltl=encargosmoratôrios;N=núrerodediasentreadataprevistaparaopagamento
e a do efetivo paSanentô.; VP = vã1or da parcel"a ã 5er paga; e f = indice de compensação fiíanceira, assim
apurado: I = {TX/1.OO) l1É9, sêndo ÍX = percêntual do IPCA-IBGE acunulado nos últlnos. dDze aeses ou, na
sua fâ1ta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do rê{erido indi.(e
estabeleci.do para a compensaÇão fínanceira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, se.á ôdotado, eír substituição, o que víe. a ser dêtenírinado pela legislação êntão em vigor.

cLÁusulÁ oÉcrra QrraRTÀ - m Ío«):
Pãra dlrlslr âs guÊítõer dêcorr€fltês daste aortrato, a5 partes elêgêfi o Foro da CüÍnaràà de Guarablrâ, p

3
Ê, por ÊstaÍ.etn dê pleno acordo, fui lavrado o pres€ntê €ontrato em 62(duas) vias, o qual vai assLna{7
pelas partes e por duas testemunhâs. ?

ó
Duas Estradas - PB, OB de outubro de 2o2Ê,-á
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Este documento foi assinado digitalmente por Sergio Leocadio Da Silva.
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