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CSTISSÃb PEN'U EIÍTE DE LICITACâO

PREGÃO ELEÍRÔ{ICO IO âOAe12o2A
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coa{TRATo Na | @0621 2a21-CPL

TERI,IO DE CONTRAÍO QIJE E'''TRE SI CELEBRÂ}'I A PREFEITI'IÂ I{'XTCIPAL DE IIIAS ESÍNÂDAS E

DE]{TEIÉD EQUIPAIE]ÍrOS (m TOLóGICo§, PÀRÁ FORI{ECIIIENTO CC$IFOR}IE DTSCRI}IIMD0 NESTE

INSTRUMENIO NÀ FORITA ABAIXO:

Pelo prêsente instrwrento particular de contrato, de um lado PREFEITURÂ ,HICIPAL DE DUAS ESÍRADAS - Rua

do cooércio, 23 - centro - ouas Estradas - PB, cllPl ne ga.7g7.gl2lg@1-19, neste ato representada pela
prefeita loyre Renally Felix Nunes, Erasileira, Solteira, Funciooarla Publica, resldente e doiticj.liada
na Fazenda são Francisco, sN - zona Run31 - Duas Estradas - PB, CPF ne O9O,4O7.5O4-4Q, C-arteira de

Identidade ns 1-579-572 sSP, doravante sÍrplesmente co TRAlAllÍE, e do outro lado D€|IÍEIEL EQITIPAXEXTOS

CTOTTOLóGICO§ - RUÂ Â,{TONIO GMVÂTÂ, 136, BÊfAr{IÂ - EELO }lORIZOtiÍE - tac, Cl{Pl ne 97.§7.9)9/Wa-OO'
doravante simplesnente CO+{ÍRATÂDA, decÍdi.ram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual
se regerá pelôs c1áusulas e condj,ções seguintês:

CUÁUsULÂ PRI',IEIRA . tx)S FI'ÍIDAXEXTOS:
Este contrãto decorre da licitação modalidâde Pnetão Eletrônico ne WLO/2O21, processada nos temps da
Lei Federal nq 19.520, de 17 de lul,ho de 2082 e subsidiariamente à Lei Federal no E.666, d€ 2f de lunho
de 1993; Lei Complênentar ne 12f, de 14 de dezêmbro de 2096; Decreto FederaL no ao.O24, de 20 de Setenbro
de 2019; e legislação pertiflente, consi.dêradas as alterações posteriores dàs referidas normas.

CUiUSULÂ SEA'í{DA . Ix, OEJETO:
O presente contrato tem por objeto: Aquisição de equipaDento e matenial pe.manente para Unidade Básica
de Saúde - Proposta de aquisição dê equipamento/material pernanente ne da proposta: !7A74.527OàO/ r2OO-
oa.

O fornecinento devêrá ser executado rigorosaDente de acordo (om as condi.ções expressas neste lnstrumento,
proposta àpiesentada, especificações técnicas correspondêntes, processo de licitação modalidade Pregão
Eletrônico ne OWLO|2O21 e instruçôes do contratante, documentos esses que ficam fa-zendo partes
lntegrantes do presente Gontrato, indep€ndente de trênscrição,

cl/ÚsulÂ ÍERCEIiÁ - m VÂLOR É ptÉCOS:
O valor totâl deste contrato, a basÊ do preço pr.oposto, é de Rg 12.191,80 (mZE l,UL E CE Tô E iIOVENTA E
t l RÊaIs E oITE TA CÉNTAVOS).

cóo . Dls{Rrxs{ÁçÂo àÂftca
1 ÂmâlgârÉdor Odontológico - Càrarteristicà FÍsica pXOpRIÁ

Espe.ificação: IIPO CÁPSULÀR rlC)O DE OPERÁCÃO 016IrÀ1.
10 Cadeira Odontológica Co pleta (equipo/ sutador/ pROpRIÂ und

refletor) - CaractêrÍsticâ FÍsicà Especiíicâção:
RÊFLETOR POSSUI;EQiJIPO TIPO CARTiIOCHO
POSSUI;CAAECÊIFIA POSSUI ;SERIiGA TRiPLICE PoSSUI;PEçA
RETÂ POS5Ul;COr{Ífi.Â ÁflGULO PO55UI;ürCRO i{OTOR
POSSUI;CÂÍ{ÊTÂ OE ROÍAçÂO POSSUI;UfiIOÁDE AJXII-IAR
(StjC,Á@A) POS§,JI;CdtAttoo OÀ CÀ)ErRÁ pEDÀL;ctf,
PORCE TÁXA/CERÁIUCA; ÍEn üi,tAls ib rlÍt{lx) 3.

24 lato de girarbonàto - CâracterÍstica Física pROpRIÀ und
EspeciÍi(àção: Co}TSOLE C0 EIITRÁOA OE ÀR, Á6uÀ Ê E
SERVÀTÓRIo D€ BICARBOIIAÍO: 

'CESSORIO(S) 
â1 pÉCA OE lltÀO

PARÁ ]ÀTO OE 8ICÂRBO'IÂTÔ.

uÍ{lD. QUÀIÍT. P.U rÁRIO ' P, TO!ÀL

uod 1 513,08 538,08

7 7t.LO3,30 tL.rg3,ro

2 275,21 sso,42

Ístal, 72.t97,8O

cl/ÁusulÂ QtaRTA - m tEAlUSrÀrEf,TO Élr SEtÍrIm ESTRTTO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de uD ano.
Dentro do prazo de vlgência do cont.ato e rnediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer
reajuste após o lnterregno de um ano, na ílesna proporção da variação veriíicada no IPCÂ-fBGf acumuLado,
tol',ando-se por base o nês de aptesefitàção da 

"espectlva 
proposta, exc-lusiyarrentê parà as obrilações

iniciãdas ê concluidas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao prÍoeiro, o interregno mínimo de um ano sêrá contado a partir dos €fêitos
financei.os do últino rêajuste -



t{o caso de atrôso ou não divu}gação do Índice de neajustam€nto, o Contratante pagará ao Contratado a

importância calculada pela últioa variação coohecida, llquidando a diÍerença correspondente tão logo
sêJa dlvulgado o ÍndLce definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar oemória de cálcu1o referente
ao reaju5tãnento de prêços do valo. rentanescente, semprê que este ocorrer.
ilas eferiçôes finais, o índice atualLzado gara reajustê sená, ôbrigatoriaBente, o definltivo-
caso o índice estabelecido para reajustarento venha a ser extinto ou de qualguer forna râo possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o quê vier a ser dete.ml,nado pela legiilação então en
vigor.
lla ausênciâ de previsão lêgal quânto ao Índicê substitutô, as partes elegerão novo Índi,ce oficiêl para
o reajustan€nto do preço do va}or renanescente, por m€io de têrmo âditivo,
O neajuste poderá ser realizado por apostllamento.

cufusuLÀ eurrra - DÂ rxrraçlo:
As despesas cofferão por contâ da seguintê dotâção, constânte do orçamento vigentê:
RecuÍ.sog de ÉGenda 9arla6entar.:
Do obJeto: ÂQursrçÂo DE EQUrPAlrEilro E nATEÊraL pÊRr{nNÉNÍE paRA UNTDADE BAsrcÂ DE saúDE 2g28oo1o - RÍ
260.000,00 - IOSE HARANHAO

CUÁUSÚLA SEXTA - Íx, PA6A'IETTO:
o pagamento será efetuado Bediante processo regular e em observância às nomEs e procedimentos adotados
pelo ContnatantÊ, da seguíntÊ ÍÍanêlra: Pâra ocorrer no prazo de trinta dias, cgntados dD período de
adinpler.ento. ..-

cuilrsutÁ sÉTrxa - 0o piÁzo E vrGE cra:
o prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses
previstas no Art. 57, §1o, da Lei 8.66619), está abaixo indi(ado e será considerado da emi.ssão do Pedido
de Coopra:
a - Entrega: 20 (vinte) dlas;
A vigência do presênte contrato será deteminada; 3 (três) meses, considerado da data de sua assinâtura,
êncernando-se to día A5/OU2O22.

CLÁUSULÁ oITAvA - DAs oBRIGAçõÊS oo CoíÍRÂTAllTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecim€nto efetivanente realizado, de acordo com ai respectivas
cláusulas do presente contratoj
b - Proporcionar ao Contrãtãdg todos os meios necessários para o fiel fonnecimênto contratado;
( - t{otificar o Contratado sobre qualquêr i..egularidade encontrada quanto à quaudadê de produto
fornecido, exercendo a nais anpla ê coopleta fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representântes con atribuiçô€s dê Gestor ê Fiscal deste contrato, nos ternos da norna
vigentê, especialDente para acoípanhar e fiscallzar a suâ €xecução, rêspectivanente, permitida a
contratação de terceiros para assistência e subsÍdlo de infornações pertinentes â essâs atribuiçôes;

cuúsulA lr(,ta - DAs @RrG çôEs Do coÍrnÂTÀro:
a - Executar devidanente o forne(i.ítento descrito na Cláusula correspondente do presente conttato, dentro
dos melhores parãrEtros dê qualidade êstabelecidos para o ra o de atividade relacionada ao objeto
contratual, com observãncia aos prazos estlpulados;
b - Responsebili zar- se por todos os ônus e obrigações concerneÍltes à legisLaçâo fiscal, civil, tributária
e trabalhista, bem como por todâs âs despesas e comproNlissos assumidos, a qsalquer título, perante seus
fornecêdorês ou te.ceinos em razão da execução do objeto contratado;
c - !'lante. pneposto capacitado e idôn€o, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrêto, que o
represente integralnente ear todos os seus atos;
d - Pemitir e facilitar â fiscalizãção do contratânt€ devêndo prestar os i.nfonres e esclareciDentos
sol ic itadosj
e - Será responsável pelos danos causados diretanente ao Contratante ou a terceiros, decor.êntes de suà
culpa ou dolo na exêcução do contrato, não exclulndo ou reduzindo ersa responsabilidade a fiscalização
ou o acqnpanha!Íento pelo órgão interêssado;
f - Nâo cede., transferj.r ou sub-contrãtar, no todo ou êm parte, o objeto deste instru6êntor :e,r o
conhecirpnto e a devida autorização exp.essa do Contratante;
g - ,lanter, durante a vigência do contrato, em co patibilidade co as obrigações assúlidãs, todas as
condiçôes de habilitação e qualiflcação êxigidàs no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, senpre que solicltãdoj

CLÁI,SULÂ DÉ(TÉA - DA ALTENÂçÃo E RCSGISÀO:
Este contrato poderá ser alterado com â devida Justificativa, unilateralnente pela Contratante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no ArtiBo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme
o disposto nos Artlgos 77,78 e 79 da Lei A,665193.
o contratado fica obrigado a aceitar oas mesnas condiçôes contratuais) os acnésciitos ou supressões que
se fizerem nas {ompnas, até o respectivo linlLte fixado no Ârt. 65, §1" da Lei n' 8.665/93. Nenhum
acrésciDo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, saldo as supressôes resultàntes de açordo
celebrado entre os contratantes.

DENIIMED EAL]|PAMÉNTOs



CLÁuSuLÂ oÉcl A PRI,IEIRÀ - m R€CEBI}IE Ío:
Exêcutado o preseote contrato e observadas as condicões de adimplemento das obrigaçôes pactuadas os
procedim€nto e prazos para receber o seu objeto pelo Cortratante obêdecerão, confoflíe o caso, as
dispôsições dos Ants. 73 a 76, da Lei n' a.666/93.

CUÚSULÂ DÉcIfrÂ SEqTDA - DAs PEIALIoÂI,ES:
Â rêcusa irljusta e dêirar de curnpri. as obrigações ôsSu[i.das e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garântida a prévia defesà, às seguintes penalidades pr.êvlstãs nos Àrts. 86 e 87 da Lei 8-666,t93i a -
advertên(ia; b - ultâ dê oora dê o,5l (zero vírgúla cinco por cento) apli(ada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora (ontratadoj c - multã óe l.a?t (dez
por cento) sobre o vâlor contretedo PeIa inexecução totel ou parcial do (ontrato; d - slmultaneâmente,
qualquer das penalidades cabiveis Íundamentadas na Lei 8.666/91 e na Lei 1O,52àlg2_
5e o valor da nulta ou indenização devida não for recolhido ío prazo de 15 diâs após a cçE8rnicação ao
Contnatãdo, será autoÍatica ente descontado da prifieirà parcela do pagamento â que o Contrátado vier a
fazer lus, acrestido de ju"os moratórios de 7X (un por cento) ao ,rês, ou, quando fo" o czía! cob.ado
judicialÍtlente.

CLÀI.ISULÂ DÉCIliA TERCEIRÂ . DA €OI{PE 5ÀçÃO FI'tÂ CEÍNA:
Nos casos de eventuals atrasos de paganento nos terflos deste instru$ento, e desdê que o Contratado nâo
tenha coírcorrido de alguna forna para o atnaso, será adDitida a coEpensação finaoceira, devida desde a
data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagafiento da parcelji,Oi encargos
noratórios devldos €Ío razão do atraso no pagaDênto serão calculados con utilização da seguintê fórmula:
EM=NxVPxI,onde:El.l=encargosooratóriosil,l=núnerodediasentr€adataprevistapaFaopagamentg
e a do efetivo pagamento; vP = vôlor da parcela a ser pãga; e I = índice de çompens3ção finairÉeira, assim
apurado: Í . (1X/7gO) /a65, sendo TX = percentual do IPCA-I86E acumulado nos últ:i.mss doze mes€s ou, na
suô fa1ta, un novo indice âdotado pelo Govêrno Fêderal que o substitua. Nã hipótesê do rêferido indice
êstabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer foõra não pôisa nais ser
utilizador será adotado, eí! substituição, o que vier a ser determinado pela legislaçâo então em vigo..

cuilrsul-Â DÉcrx cJÀnra - m rono:
Para diriBir as guestôes decoryentes deste contrato, as partes elegem o Foro da CorDãrca de Guarabira.

E, por estarem de pleno acordo, fol lavrâdo o present€ contrato em o2(duas) vias, o qual vã1 ãssinado
pelas partes e por duas t€stemunhas.

Duas Estradas - PB, 15 de Outubro de 2021.
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