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PROCESSO À0üINISÍRAÍrVO N. 219806pE0O011

CoilTRÁÍO Nei OOO58 / 2OZ7-CPL

TERIIO DE COÀITRÀTO QI.,,E EI{INÊ SI CELEERÂI{ Á PREFETTI,'RÂ I{'IIICIPÂI- OE IXJÁ§ ESTRÁDAS Ê
THottas losE BELTRÂo DÊ ÂRAúlo ÁLBUqtJERqJÊ - rtE, paRÁ FoRr.lEcrHENro co$lFoRME
orscRÍtíÍÍ(ÁDo ÍrlÊslÉ IN5ÍRI i{ENTO A FOR{A A8AIXO:

Pelo presente instruDento partlaulan de contrato, de um lado PRÊFEIÍUM H.NICfPAL oe úlAs rSrmOlS - nu"
do Coíércio, 23 - Centro - Duas Estradas - pB, Ct{pl ne Og.1g7 .O!2/O@1- 10, neste ato represêntada pela
Prefeitã f,oyce Renally Felix Nunes, grasilej.ra, solteira, Funcionaria publica, residente e doúiailiadâ
na Fazenda 5ão Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - pB, CpF ne OgO.4O7.3O4_4O, _ Cartei.a de
Idêntidade ne 3-579.972 SSP, doravantê sirDplesnente COàITRÂTANTE, e do outro lado Ttl(,a(AS :OSl Aef-fnÂO Oe
ÀRÂIi]O ALBUqUEiQUÉ - IAE . RUA BRUI{O üÀÍA DE HELO, 81 - MANGÀBÊlRÀ . ]OÃO PÊSSOA - PB, CNP] NS
f9.9L8.9@5/OAo7- 73, doravãnte sinplesúente COB{TRATADA, decidiram as partes contratant€s assinar o
presente contrato, o qual se rêge.á pe1a5 c1áusulas e condiçóês seguintes:

CLÁJSULA PRIIIEIIA . DOs FI,'iOAIIEIJTOS:
Este contrãto deconre da licitação modalidad€ Pregão Eletrônico ne OOBLL/2O21, p.ocessada nos termos da
Lei Federal ne 1o.92O' de 17 dê lulho de 2go2 e subsidiariamente a Lei. Federal n" 8-666, de 2.!. de lunho
de 1993; Lei Cofiplemêntar ne 123, de 14 dê dezêmbro de 20A6; Decneto Federal n" ag.O24, de 2â de Setêmbro
de 2019; e legislação pertinente, consideradâs as alteraçõ€s posteriores das .eferidas norúas.

CL]ÁUSULÂ 5E6t.iÍ)Â . Do OB]ETO:
O presente contrato tem por objeto: Aquisição de equipãmento e naterial pernanente de uso admiristrativo
para equipar a Unidãde Básica de Saúde - Proposta de agui.sição de êguipamento/mãterial permanente na da
proposta : 11A14 , 5270@ / l?oa-ga .

O Íornecínento deve.á ser executado rlgorosamente de acordo coí! as condlções expressas neste instrumento,
proposta âpresentada, especificações técnicàs correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão
Eletrôni(o ne OOO77/2O2L e i.ístruçôes do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrlção.

CLÁJSULA ÍERCEIRÂ - DO VÀLOR E PREçOS:
O vôlor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 50.267,00 (CINQUENTA ltIL E DUZENTOs E

SESSENÍA E SETE REAI5).

cúusuLÂ QUARÍÀ - OO REAIUSTA}IEa{TO Er SENTTDO ESÍRrrO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo perÍodo de u ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Cqntratado, os prêços poderão 5ofrer
reajuste após o interregno de un ano, na mesma proporção da vàriação verificada no IPCA-IBGE acumulado'
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to.nando-se por base o rê5 de apresentação da respectivâ proposta, êx(lusivasente para as oilrigáções
iniciadas e conclüídas âpós a acorrência da ânualidade.
Nos reajustes subseq§entes ao primeino, o i.nterregno flínimo de um ano será contàdo a partir dos efeitos
fiíãnceiros do ú1ti0o reajuste.
No caso de âtraso ou nâo dlvulgação do índice de .eajustamento, o contratante pãgârá ao contratado a
importância calculada pela última variãção conhecida, liqui.dando a difêtênça coriespondente tão logo
sêja divulBado o Índi<e defi.nitivo. Fica o Contratado ôtrlgado a apresentar &ÀDó.ia de (álculo referente
ao reajústamento de preços do valor renanescente, senpre que este ocorrer.
ilas aferiçóes finais, o indire atualizado papa reaj!ste será, obrigatoriã,rentê, o defiritivo.
caso o Índice estãbelêcido para reajustamento venha a ser extínto ou dê qualquer forma não possa nais
ser utilizado, será adotado, êm substltuição, o que vien a 5er determi,nãdo pela legislaçãô êntão €o
vigor"
Nã au§énciã de Previsão legà1" quanto ao Índice substituto, as partes elegerão novo indice oficiat pàra
o reajustameoto do preço do valor renanescente, por meÍo de terno aditivo,
o reajuste poderá ser rea)i2ado por apostiTanenlo.

clfu5ut"a q.JIITA - DA DoraçÃo:
As despesas correrão por conta dã seguinte dotação, constante do orçanento viBentÊ:
Recunsos de Êmenda Parlamentar:
Do objeto; AQUrsrçÂo DE EQUrpaxENÍo E MATERTaL pEBtilar{Er{TE PARA L,njrDADE BÁsrca DE saúDE 202g@1o - RS
260.000,00 - IOSE ritaRÂNHAo

cúusuLÂ sExTÀ - Ix) pÁ6ÂÍiÊ[Toi
O paganento 5erá efetuado oediante pnocesso regular e em observância à5 no.nãs e procedimentos adotados
pelo Contrãtante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do pêriodo de
adimpleÍrento.

CUíUSULA 5ÉÍIíÂ - m PRAzo E VIGENCIÂ: 
:I

O prazo máximo de entrega do objeto ora cont.atado, que adnite prorrogação nas condições ê hipóteses
previstâs no Art, 57, §1", da Lei a.666/93, está abaixo indicado e será considerado da ehÍssâo do Pedido
de Compra:
â - Entrega:20 (vinte) dias;
A vi.gência do presente contrato será detêrmj.nada:
encerrando-se no día 08/OL/2022,

cuiusuLÂ olÍavÂ - oas oBRrGÂçõEs Do co rRATÂIÍTE;

I (três) neses, .onsiderado dâ dâta de sua assinatura,

ê - Efetuar o pa8ailento .elativs ao forneci.ítento eÍetivafi€nte reãli.zado, de acordo coi$ as respectivas
cl-áusulas do presente aontrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o Íiel fornecimento contratado;
c - taotlficar o Contratado sobre qualguer j.rregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
forne<ido, exercendo a Ínài5 ampla e coínpleta fiscalização, o que não exine o Contratado de suas
responsabilldades contratuais ê legais;
d - Designar representantes cofi ataibuições de 6êstor e Flscâ1 deste contrato, ngs ternos da norma
vigente, esperialiEnte para aconpanhar e fiscalizar a sua exêcuçâo, respectivamente, permitida a

contratação de tercêiros para assístência e subsidio dê iníonnaçôes pertinentês à essas atribuiçóes;

CLÁJSULÁ IIO'IÂ . OAS OBRIGACõES oo CO$ÍRÂTAIX):
a - Executar devidaÍrente o fornecimento descrito na Ctáusula correspondente do presentê contiatoJ d€nt.o
dos melhores parãmetros de qualidade estabelecidos para o rama de 3tividadê relacionada ao objeto
contratual, coo observáncia aos prazos estlpulados;
b - Res ponsabilizar - sê por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à legislação fis€âl, civi1, tnibutária
e trabêIhista, beo çolno por todas as despêsas e coopromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus

forneçedores ou terceiros en razão da execução do objeto contrâtado;
c - t'lanter prêposto capa€itado e idôneo, aceito pelo Contratãnte, quando da execução do contrato, que o

rêpresente integralmêÍtê efl todos os Seus atos;
d - pemitir e facilita. ô fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e es(la.e.1inêntos
solicitadosj
e - Será responsável pelo5 danos causados diretanente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua

cufpa ou dol.o nô execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidãde a fiscalização
ou a acompanhamento pelo óngão interessãdo;
f Não ceder, transferir ou 

'ub-contratar, 
no todo ou en Pa.teJ o objeto deste instrumento, selTr o

conhecimento e a devida autorização expressa do Contrãtante;
g - Hante., durante a vigência do cont.ato, eo coflpatibilidade coít1 as obnigaçôes assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licj.tatório, apresêntando ao

contratante os docuBeotos necessários, 5êílpre que solicitãdo;

cUiUSuLÂ DÉCINÁ - DÂ ALTÉRÂçÃO E RESCISÂO:

Este contrato pgderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pe1ô Contnatante ou por

acordo entre as partes, nos casos previstos nO Artigo 65 e sêrá rescindido, de pleno diaeito, conÍoflÍe
o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei a.666/9).



o contratado fica obrigado a âceitar nas ipsnas condiçóês contratuais, os acréscimos ou supressões quê
se fizerem nas corpras, até o respectivo limite fj.xãdo no art. 65, §1' da tei no 8.666/93. enhum
acréscimo ou supressão poderá exceder o llmite estabelecido, saldo as supressões resultentês de acordo
celebrado entne os rontratartes -

cLiúJsuLÂ DÉcrlta pRrxErRA - m REcEB[tEÍ{To:
Executado o presente contnato e observadas as condiçôes de adimplefiênto das obrigações pactuadas os
procedlmento e prazos para receber o seu objeto pelo CoÍrtratante obedece.ão, confoÍírê o caso, as
disposiçôes dos Àrts. 73 a 76, da Leí n" 8.666/93,

crríu$rlÂ DÉcüÂ sEo.mA - oÂs pE ÂLroAIrEs:
Â recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações ãssurri.dâs ê preceitos legais, sujêitará o Cgntratado,
garantida â prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 ê 87 da Lei E.666,/93: a -
advertência; b - multa de nora de 0,5X (zero vÍrgula cinco por cento) aplicada sobre o vâlor do contrêto
Por dia de atraso na entre8e, no inÍcio ou ne execução do objeto ora contratãdo; c - rulta de.lo% {dezpor cênto) sobne o valor contratado pela inexecução total ou pârcial do contrato; d - simultareaslente,
qualquer das penalidades cabiveis fundaftentadas nâ Lêi 8.665/93 e na Lei Lg.52g/O2.
Se o vâlo. da [ulta ou lndênização deyida não for recolhido no piazo de 15 dias após a coounicação ao
Contratâdo, será autmaticalente descootado da primelrô parcela do pagôoênto a que o Cootratado vier a
fazer Jus, acrescido de juros noratórios de 1X (uD çlor cento) ao oês, ou, quando fo. o caso, cobrado
judicialnente.

cuirJsuLÂ DÉc$rA ÍEncErRA - oa c(xrpEÍ{saçio Fr ar{cErRA:
Itlos casos de eventuais atrasos de paganeflto nos têrÍos deste instrumênto, e desde que o Contratado não
tenha concorido de alguna fonna para o atraso, será admitida a compensação financelra, devida desde a
data limite fixada para o pagaítento até a data correspondente ao efetlvo pagamento da parcela. Os encargos
rloratórios devidos efi razão do atraso oo pãganento serão calculados con tÍti1iz.ção da segulotÊ fórüula:
Elt=l{xVPxI,onde:Ell=encargosmoratórios;Í{=nút|erodediasentreadataprevlstapaÍtâopaganênto
e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = Índice de coopensação finan(eira, assim
apurado; I = (lx/7?e) 1f65, sendo ÍX = percentual do IPCA-IBGE acunulado nos últiros doze môses ou, na
sua falta, um novo índi.ce adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótesê do referido índice
estabelecido para a colpensação financeira venha a sêr extinto ou de quâlquer forma não possa mais ser
uti.llzado, será adotado, êm substituição, o que vier â ser determinado pêla legislação Êntâo em vigor.

CTÁ,SUTA DÉCII.IA G'ÂnTA . DO FORO:

Para dirimlr as questôes decorrentês dêste coÍrtrato, as partês êlegen o Foro da Cooarca ds Guarabira.

E, por estaren de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em O2(duas) vias, o qual vai assinado
pelas pãrtês e por düas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 98 de Outubro de 2021.

ÍESTE UN}IAS PELO CONTRATANTE

?^J,
Prêfêita constitucional
o90.401 .504-40

PELO CO{TBATADO
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