
ESTÂDO DÁ PAMÍBÁ
PREFEITURÀ I'IUI{ICIPAL DE DUAS ESÍRADAS

CO}IIS5ÀO PERI'IÂNENTE DE LICITAçÀO

PRE6ÃO ELETRONICO NO OOOTL/2A21.
PROCESSO AOMINISTRATIVO N" 21O8O6PEOO611

CONTRAÍO Net OOO59 / 262L-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A PREFEITUM MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
E ADOVANDRO LUIZ FMPORTI, PARA FORNECÍI4ENÍO CONFORI'1E DISCRIHINADO NESTE
ÍNSTRUMENTO NA FORí4Á ABAIXO:

Pelo presênte instrumento parti.ular de contrato, de um lado PREFEITUM MUNICIPAL DE DUAS ESTRÀDAS -
Rua do Comércjo, 23 - Centro - Duas Estradas - P8, CNPI ne OA.787 .0L2/00A1- 14, nestê ato representada
pela PneÍeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteina, Funcionaria Publi(a, residente e
domiciliada na Fazenda São Francisco, SN - Zona Ruraf - Duas Éstradas - PB, CPF ns OgA.4O7.5O4-4b,
Carteira de Idêntidade ne 3,57o.572 ssP, doravante simplesnente C0NIRATANTE, e do outro lado ADovA DRo
LUIZ FRAPORTI - ESTRADA oOS IMIGRÀNTES, 467 - LÀMBARI - ENCANÍADo - RS, CNPI ns 47. SS4.943/ôao1-05,
donavante simplesmente CoNTRATADA, decidiram as pantes contratantes assinar o presente contrato, o quã1
se regerá pelas cIáusulas e condiÇões seguintes:

CLÁUSULA PRIIIEIRA - DOS FU DAMENTOS i
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão E1êtrônico ne OOALL/ 2021, processada nos termos da
Lei Federal ne 7O-52O, de 17 de lulho de 2002 e s ubs id iarÍ amente a Lei Fedenal nô 8.666, de 21 de lunho
de 1993j Lei Complementar ne 123, de 14 de dezenbro de 2006; Decreto Federal n" 7O.O24, de 2ê de
setembro de 2079i e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas notmas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OB]ETO:
0 p.esente contrato tem por objeto: Aquisição de equipamento e material permanente de uso
administrativo para equipar a Unidade Básica de Saúde - Proposta de aquisição de equipamento/material
permanente ns da proposta: 7\874.527OOO/ f2OO-08.

0 fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo coÍr as condições expnessas neste
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas conrespondentes, processo de licitaÇão
modalidade Pregão Eletrônico ne OOO77/2027 e instruções do Contpatantej documentos esses que fÍcan
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição,

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREçOS:
O valon total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 4.220,OO (QUAÍRO MIL E DUZEiITOS E VINTE
REÂrS).

P . UI{IT/íRIO P. TOTAL

Caracteristica Fisica Especificação: 394,
DE coNFEcCÂo/Ía|1ANHo/RoDÍzros Âço

pêrâ obeso - CaracterÍstica
ficação: ESTRUTURA/F1ATERIAL

ÁçO OU FERRO PINTI
POSSUI.

CLÁUSULA QUARTA . DO REA]USTAfiEI{TO EI'I SENTIDO ESTRITO:
Os preços contràtados são fixos e lrreãjustáveis pelo perÍodo de ur ano,
Dent.o do prazo de vigência do contrato e ínediante solicitação do ContratadoJ os preços poderáo sofrer
.eajuste após o lnterregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no ÍPCA-lBGE acumulado,
tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivaflente para as obrigaçôes
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mÍnimo de un ano será contado a pantir dos efeitos
finãnceiros do ú1timo reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do Índice de reãjustamento, o Contratante pagará ao Contratado a
impôrtância calculada pela ú1tima variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão lggo
seja dívulgado o índlce definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cá1cu1o
aeferente ao reajustamento de preÇos do valor remanescente, sempre quê este ocorrer.
Nas aferições finals, o Índice atualizado pana reajuste será, obri gator iafient e, o definitivo,



caso o Índice estabelecido para neajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em

vigon.
Na ausência de prevlsão legel quento ao Índice substituto, as partês êIegerão novo Índiçe oficial para
o reajusta[ento do preço do valor renanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA . DA DOTAçÀO:
As despesas cornerão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos de Emenda Parlamentar:
DO ObJEtO: AQUISIçÃO DE EQUIPMENTO E MATERIAL PERMANET.ITÊ PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 2A28OO1O - R$
260.000,0A - IOSE I.|ARÂNHAO

CLÁUSULA SEXTÀ - DO PAGÀÍIIÉ§ÍO: I
O pagamento será efetuado nediante processo .egulãr ê ên observância às nomas e procediDêrtos adotados
pelo Contratantê, dâ seguinte mãnêira: Pana ocorrer no prazo de trintâ dias, contados do perÍodo de
adimplenento.

CLÁUSULA SÉTIÍ'IA - DO PRAZO E VI6E CTA:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorogação nas condições e hipóteses
previstas no Ant. 57, §1", da Lei a.666/93, está abaixo indicado e será considerado dairemissâo do
Pedido de conpna:
a - Entrega: 20 (vinte) dias;
A vigência do presente contrâto será detêrminada: I (três) meses, considerado da data de sua
assinatura, encerrando-se no di.a O8/A7/2O22.

CLÁUSULA OITAVÀ - DAs oBRIGAçõES Do CoNTRATAI{TE:
a - Efêtuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivâs
cláusulas do pnesente contrato;
b - Ptoporcionar ao Contratado todos os ireios necessários para o fiel fornecimento coírtratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecldo, exercendo a mais ampla e conpleta fiscalização, o que não exlme o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legãis;
d - Designar representantes com atribuiÇôes de Gestor e Fiscal deste contrato, nos t€rÍros da norma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamênte, permitida a
contratação de tercêiros para assistênci.a e subsidio de informações pertinentes a essas atri.buições;

CLJíUSULA A . OAS OBRIGAçõES DO COí{ÍR/[TÂDO:
a - Executar devidamente o fornecimento descrlto na CláusuLa correspondente do presente contFêto,
dentro dos melhores parânetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao
objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fÍscal, civi1,
tributária e tnabâlhista, ben como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualguer título,
perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integnalmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitâdos;
e - Sená responsável pelos danos causados diretamente ao Contratantê ou a tenceinos, deconrentes de suã
culpa ou dolo íra execução do contrato, não excluindo ou reduzj.ndo essa responsabilidade a fiscali.zaçâo
ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - l{ão ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrunento, sen o
conhecimento e a dêvldâ autorização expressa do contratante;
g - Manter, durante a vigênciê do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas ês
condições de habilitação e qualificaçâo exigidas no respectivo processo licitâtório, ãpresentãndo ao

contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

CLÁUSULA DÉCIÍíÂ . DA ALTERÁçÃO É RESCISÂO:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unifateralmente pela Contratante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme
o disposto nos Arti8os 77, 78 e 79 da Lei A.666/93,
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que

se flzenem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1" da Lei n" 8.666/93. Nenhum

acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, saldo as supressões resultantes de acordo
celebrado entre os contrãtantes.

CLÁU5ULA DÉCIüA PRIIíEIRA - DO RECEBII,IEÍ{TO:

Executado o presente contrato e observadas as condiçôes de âdlmplemento das obrigaçôes pactuadas os
procedimento e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, as

disposiçôes dos Arts. 7) a 76, da Lei n" 8.666/93.



CLÁUSULA DÉCIHA SE6UÍ{DA - DAS PET,IALIDADES:
A rêcusa injusta em deixar de cumprir as obri8ações assumÍdas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidadês previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
8.666/93: a - âdvertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o
valor do contrâto Por dia de atrâso na entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado; c -
multa de 76"Á (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
si.nultaneamente, quaLquen das penaLidadês .abÍveis fundamentâdas na Lei 8.666/93 e na Lei tA.S2O/A2.
se o valor da multa ou indenização dêvida não fon recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao
contratado, será autonaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o contratado vier a
fazer jus, acrescido de juros moratórios de lU (um por cento) ao mês, ou, quando fon o caso, cobrado
judicialmente.

CLÁUSULA DÉCI!.IA TERCEIRA - DA coI..IPÊt{sAçÃo FITUTNCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde quà'o contratâdo não
tenha concorido dê algwa Íorna pa?a o atraso, será adnitida a cofipensaçào financeira, devida desde a
data llmite fixada para o pagamento até a data coFrespondente ao efetivo pagamênto da parcela. Os
encargos moratórlos devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte
fórrlula: EM = N xVP x I, onde: EI1 = encargos monatóri.osi N = nútrero de dias entre a data prevista para
opagamentoeadoefetivopagamento.;VP=valordaparcelaaserpaga;eI=Índicedecompensação
financeira, assim apurado: 7 = (TX/aOO) /365, sêndo TX = pencentual do IPCA-IBGE acumulãdo nos úItimos
doze meses ou, na sua fa1ta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua.-'t{à hipótese
do refe.ido índlce estabelecido para a conpensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vien a ser determinàdo pela
legislação então em vigor.

CLi{USULA DÉCIIiIA QUARTA . DO FORO:
Pana dirinir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira.

:.

contrato em o2(duas) vias, o qual vai assinado

Duas Estradas - PB, 08 de Outubro de 2421.

Prefeita Constitucional
o90.407 .504-40

PELO CONTRATADO

ADOVANDRO LUIZ Âssinàdo deforma disitãl

F R Ap aRr t :07 5 54e 4 ffi â3f,", â)i,11TJã.,
3000105 05

AÍ'O'AI{DRO LUIZ FR'TPORTI

Cl'lPl : 07. 554. 943 IOOOI-OS

E, por estarem de pleno acondo, foi lavrado o presente
pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS PEtPELO CONTRAÍANTE

oFj.?(s,69!-
&t ^r, 'r",.{- ?.^J^


