
É5TIOO DÀ PIRÂÍ8À
PREFEIÍT'R/I II'{ICIPAL DE TT',AS ÊSTRÂÍYTS

coírssfu PERttar{EITE DE LrCrTÁ[lO

PREGiO ELÉTRÔ|rCO )a. g,,rc,l2e21,
PROCESSO ADiíII{ISTRATÍ\0 Nô 210806P800010

COiITRÂTO Í{r: 6Oâ61I2O21-CPL

TER''O DE COiITRATO QUE E TNÊ SI CELÊBRA}I A PiEfEIIlNA ,IíICIPAT DE I'T.l45, EsTfilt'As E

BRI'IED COTERCIO ATÂEÂDIsTA E }TÂIlt'TE çÂO DE EQUIPÂTTETÍO TOSPITALÁNEs EITELT, PÂRA

FORNEC1IíENÍO CONTORHE DISCRI I|{ADo NESTE INSTRIJITENÍO lú FORITA ÀBAIXO:

Pelo piesênte instrumênto particular de contrato, de um lado PREFEfTUM nUalICÍPÀL DÊ DUAS ESTRAITAS - Rua
do Comérci.o, 23 - Centro - Duas Êstrâdas - P8, Cl{Pl ne Oa.7a7 .612/A001-10, neste ato representada pela
Prefeita foyce Renally Felix Nunes, Srasileira, Solteira, Funcionaria Publica, resideftte ê do iciliadâ
na Fâzenda São Francisco, 5N - Zona Rural - Duâs Estradas - P8, CPF ne A9O.4O7.504-4A, Carteira de
Identidade É 3.570.572 SSP, doravante siúples ente COi{TRATArTE, e do outro Lado BRUTED CüíEICIO
aTACÁDI5TA E 

'ütrrÍErCÃO 
DE EqjrpÂ,lEr{Tí}s I{TSPTTALÀnE5 ETRELT - nUA ZEFÊRrI{O DrÂSr 997 - Sâf,ÁiEr - poRro

ALEGBE - R5, CNPI ne 37 -770 .65A/@01-rto, doravant€ sinplesoente CONÍRÂTADA, decidiram as pãrtes
contratantes assinar o presente contrato, o qual sê regerá pelas cláusulas ê condiçôes seguintes:

CLÂJSULA PRIIIEITA - Í)oS FLhDÂ'{EiIÍO5:
Este cortrato dêcorre da licitação Eodalidade Pregão Eletrônico nc WaO/2O21, processâda nos termos da

Lei Federàl ns 14.520, de 17 de lulho de 2Bo2 e subsidiariatrente à Lei Federal no 8.666, dê 21 de lunho
de 1993.; Lei Co plenentar ne 123, de 14 de dezeflbro de 2906; Decreto Federal n" 1e.O24, de 20 de Sete bro
de 2019; e legisLação pertinente, consideradas as alteraçôes posteriores das referidas nornas,

CUÍUSULÀ SEGIJIIDA - DO OB]ÉTO:
O presênte contrato teín por objeto: Aquisição dê equipamento e material pernânente para Unidâde Básica
de Saúde - Proposta de aquisição de equipaoento/mãteríal pêrÍanente ns da proposta: 77A74 '527W0/ 72@-
oa.

O fornecimento deverá ser executado rlgorosanente de acordo coo as condições expressas neste instru ento,
proposta ôpresentada, especificações técnicas (orrespondentes, processo de licitação modãlldãde Pregão
Eletrônico ne âOOLOI2O2L e lnstnuções do Contratantê, documentos esses que fican fazendo partes
lnteBrôntes do presente contrato, lndependente dê transcrição.

cuiusulÂ TERcEIia - m vau)n E PREçO§:

O valor total deste contrato, a base do
SESSEITTA REAIS).

cóo. orscn$utugÃo
2 Adipôletro - Carâctêristica Fisi(â

ÍIPO/ÍEC'OIOGIÂ ÂÍ{ÀLÓGÍCO/CTÍ ICO;
coaiFEcçÂo r.DtÂs DE ,'IETAL.

preço proposto, é de R$ 1.460,@ (rRÊs 
'{L 

Ê QUÀTROCEI{TOS E

74 Central de ,têbulizâção - CaracterÍstica FÍslca h. und
E5pecificãção: TIPo/ s 06 saÍoAs/gJPoRTÉ c(}r noÍzros
COiMESSOR/DE 3 À 4 SÀÍDAs/POSSUI; POÍÊTCIÀ RINIüO DE

7/ A DE HP.
77 DeflEtoscóplo - Cêraaterística FÍsj"ca Espêci+lcação: nikatos und

ILUHTMCÃO/ÁIIiEÍ{TO t EDI1O X.
Íota1i 1 .460,gO

cLÁJst LÂ QuÂRÍA - m lElllrsrÂnEl{ro Et sExTrDo ESTRTTO:

os preço5 contratados são fixos e irreajustáveis pelo periodo de um ano.
Dentro do prazo de vígência do contrato e mediante solicitação do contratado, os preços poderão sofrer
reajuste após o ínteri-egno de um ano, na mêsma proporção da variação verificada no IpCÂ-IB{it acumulado,

tomándo-se por bã5e o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obnlgaçóês
iniciadas e cqncluídas após a ocorrência da anualldade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o inter.egno nínimo de um ano será contado a gartir dos efeitos
financelros do últlmo reajuste.
No câso de atraso ou não divulgação do índice de reajustanento, o Contratante pagará ao. Contratado a

importância calculadã pela últina variação conhecida, liquidando a diferença correspondênte tão logo
sêja dtvulgado o índice definitivo, Fica o Contratado ob.igado a apr€sentãr m€lmrla de cálculo referente
ao rêajustamento de preços do valor relEnescênte, sempre que este ocorrer-
I,tas afericões íinais, o índice atuali.zado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivÔ-

taRcÂ uNrD. qjÂllÍ. P. ut{rriíÂro p. ToÍaL
cescorp und 2 2AO 'bO 560,g9Isp€clficação:

}IATERIAL DE

2 t.ooo,@ 2.@o,@

L §g,@ w,ü



Caso o indice estabelecido pôrô ieajustallleBto venha a ser êxtinto ou de quâlquer Íorma não possa mais
set utilizãdo, será edotádo, em substituição, o que vier a ser detemrinado pela legi5lação entâo eír

Yigor.
Na ausência de previsão legal quanto âo índice substitutô, as pertês êlegel"ão novo indice oflcLal para
o reãjustamênto do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo'
o reajuste poderá ser nealizado por apostilamento.

cL/furulA QU$ÍrÀ - DÂ DoÍrcib:
As despesas (orrerão por conta dâ seguinte dotação, constãnte do orçalEnto viSente: :
Recunsos de EEenda ParlaBentar:
DO ObJEtO: ÂQUISIçÃO DE EQUIPAIENTO E Ii'IATERIAL PER}IANENTE PARÂ UNIDADE BA5ICÂ DE sAÚDE 20280€10 - R$
26O.O66,M - IOSE |{ARÂNHAO

CLÁUSULÂ SÉXÍÂ . DO PÂ6ÂTE[TO:
O pagãaento será efetuado mediantê processo regular e em observância às nomas e procedidentos adotados
pelo Contratãnte, da seguinte naneira: Para ocorpêr no prazo de trinta dj.as, cofltados do perÍodo de
adinplell|ento.

CUÁUSUUI SÉÍITTA . Do PRÁzo E VIGEÍICIA:
O prazo máxlmo de entrega do objeto orà contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses
previstas no Ârt, 57, §1o, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será <onside.âdo da eflistão do Pedido
de co pra:
a - Entrega: 20 (vinte) diâs;
A vigência do presente contrato será detertrinada: 3 (três) neses, considerado da data de sua assinatura,
encerrando-se no dia 15/gl/2o22.

cdUsULA oÍTAvÂ - DAs oTRIGAçÕES Do coffTRÁTÀfiTE;
a - Efetuar o pagàmênto relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo cdn as nespêctivas
cláusulas do prêsente contrato;
b - Pnoporcionar ao Contratado todos os Feios necessários para o fiel fornêcireÍÊo .ortrãtaóo;
c - tlotificar o Contratado sobre qualqqêr irêgularidade encontrada quanto à qualidãd€ de pmduto
fornecido, exercendo a flais ampla e coNEpleta fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Oeslgnar rêpresentart€s com atribuições de Geston e Fiscal destê contrato, nos te.[os dâ normô
vigente, especialoênte para âcompanhar e fiscalizar a sua execução, respêctlvamente, Permitida a
contratação de terceiros para assistência e subsídlo de j.nforneçõ€s pertinentes a essas atrÍbuições.;

cu ,sulÂ ur a - DAs o8tl6Â(6És tx) Co|TRATADO:
a - Executar devidamente o forneciDento descrito na Cláusula corespondente do pnesente contrâto, dêntlo
dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos pãra o ramo de atividade relacionâda ao objêto
contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar- sê por todos os ônus e obrigaçóes conce.nentes à legislação fis(al, €ivi1, iributária
e trabãlhista, be corio por todas as despesas e conpr.oflissos assumidos, a qua].quer titulo, pêrante seus
fornecedores ou terceiros êl! razão da execução do objeto contratado;
c - ilanter preposto capàcitado e idôneo, acêito pêIo Cont.atante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscâlização do Contratante devendo prestac os informes e esclarecimentos
sollcitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentÊs de sua
culpa ou dofo na exêcução do contrato, não êxclulndo ou reduzindo essa responsabilidade a.fiscalização
ou o acoopanhamento pelo órgão intêressado;
Í - Não cedê., transferir ou sub-cont.atar, rlo todo ou eú paite, o objeto deste instrorento, sen o
€onhecimerto e a dêvida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, dunarte a vigêncià do contrato, em compatibilidade com as obriSaçô€s assunidas, todas as
condições de habílitação e qualiíicaçâo exigidas no iespêctivo pro(esso llcltãtório, apresentando ao

contratantê os documentos necêssários, seírpre que solicitado;

CUiT,§I,LA TÉCIXA . OA ALTERÂCiO E RÊSCISÃO:

Este contrato poderá ser alterado coo a dêvida justificativa, unilatÊrâlnente pela Cortratante ou por
acordo entre as partês, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforíre
o disposto nos ArtiSos 77, 78 e 79 da Lei A.666/93.
O Contratado fica obrÍgado a acel.tar nas mesmâs condiçôes contratuais, 05 acnéscimos ou süÉl"e§sõês que

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

acréscino ou supressâo poderá exceder o limite estâbelecido, saldo as supressões resultantes de acordo
celebrado entre o5 contrataotes -

CúUSULA DÉcIitA PRI,|EIRÂ - D0 RECEBIÍiEITO:
Executado o presênte contrato e obsêryadas as condlçóes de adinplemento das obrigações pactuâdas os
procedinento e prazos pata recêber o seu objeto pelo Contr.tante obedecerão, conformê o caso, as

disposiçôês dos Arts. 71 a 76, óa Lei n" 8.666/93.



CTÂI,sUI.À DECI}TÀ SiIIJIIDÀ . DÀ5 PETIAL]DADES:
a recusa injurta em deixar de cump.ir as obrigaçóes assumldas e preceitos 1egals, sujeitará o Contratado,
gârantida a prévia dsfesa, às seguintes penalidades previstas flos Art5. 86 e 87 dô Lei 8.666/91: â -
adv€rtência; b - úulta de mora de O,5% (zero vírgula cinco por cênto) aplicedâ sobre o vãIor do contrato
por dia de atraso na entrega, no i.nicio ou na execução do objêto ora contratado; c - multa de ,Ox (dez
por cênto) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parciâ1, do contrâto; d - sittlultaneamente,
qualquer das pênalidades cabíveis fuíldanrentadas na Lei t.666/93 ê ne Lei LO,,ZO|OZ.
Se o valor da Dultâ ou indenlzecão devida não for recolhido no prôzo de 15 d1a5 após a conunicação ao
€ontrãtâdo, será âuto!êticamente descontado da priÍr€irâ parcelâ do pagâ ento â que o Contratado vier a
Íazer jus, ãcrêscido de juros moratóríos de lU (u por cento) ao íÉs, ou, quando for o caso, cobrado
judicialmente.

CLÃUSULÂ DÉCIXÀ ?ErcETRÂ . DÀ «'IIPE§AçÃO FI"ÀITEIRÀ:
l{os côsos de eventuais àtrasos de pagamento nos têrmos deste instruneoto, e dêsde que o contretado não
tenha concorrido de alguaa Íorúa gara o atràso, será adnitida a cclIÃ?ensaçào fToanceirq, devida desde a
data limite fixada para o pagamento até a data correspondênte ao êfetivo pagamento da parcela. Os encargos
moratórios devidos em râzão do atraso no pagaoento serão calculados com utilÍ2ação da s€gulnte fónmula:
El'l = il x VP x I, onde: Etl = encargos noratórios; t{ = oúnero de dias entre a data preyista para.o pagaDento
e a do êfêtivo paganento; vP = valor da parcela a sêr pãga; e I = indicê de compensação finànceirã, assim
apurado: I = (Tx/7@)/165, sendo Tx = percentual do IPCÀ-IBGE acumúlado nos últinos doze oe5es ou, na
sua falta, ut novo indice adotado pelo @verno Fedêral que o substitua. tlã hipótese do ré+erido indice
estab€lecido para a compensação financ€irâ venha a ser êxtinto ou de qualquêr forna não posia nais ser
utilizado, será adotado, en substituição, o que vier a ser detemrinado pela legislação então eíi vigor.

cLÁusrrlA DÉcrltÂ QuÂtra - m FoRo:
Para diriEír as questõet decorrente5 deste contrato, as partes elegem o Foro da CoDarca de Guarabira.

E, 9or estarem de pleno acordo, foi lavrado o presênte contrato em O2(duas) vias, o qual vai assinado
p€Ias partes e por duas testeBunhas.

Duas Estradas - PB, 15 dê &rtubro de 2021.

TESTEIIUNHAS

L4\.L^-i^- t qrr,\^,v^ ?.-u
§Fr) +69

&
6 $!- J r Pre+eita Constitucional

690.407 .904-40

PELO CO{TRATADO

ERUMEDCOMERCIO
AÍAcADrsÍAÉMANUrErlcroflo]|flflnoj'j§f o''o'
DE EQUIPÂ:31770650000140 eoulPn,tr n oosooo r-ro

@or
EQUIPÂ'IEIITO§ HOSPITALARES EIRCLI
CNPT i 31.77O. 650 I OOOI - 40

Àrsinõdo de Í.]{m digital pd SruM@

PELO COI'IÍRATANTE

33s. 684.


