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COiITRATO Ne | ààe6.3 I 2O2l - CPL

TER}O DE COÍiITBATO QU: ENTBE 5Í CÉLÊBM}í A PiEFEIIUNA 
' 

TC'PÂL DE DIIÂSJ ESTiADAS E

E(pIlrÊD EQUIPA,iCIÍÍOS XEDICOS TOSPTTALARES Llrla., pARÁ FORNECITíEI{TO CO FORAE

DISCRIXINADO NESTE INSTRI.IiET{TO ltlÀ FORITA ABÀIXO:

PeIo presentê lnstrumento particular de contrato, de um lado PREFEITURA üI ICIPÂL OE DUÀs EsÍRÀ,AS - Rua
do Cofiércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CllPl no- Oa.787 .A12/OO01-10, neste ato.êpresentadâ pela
Prefeite Joyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Soltêira, Funcionaria Publica, residente e doípiciliada
na Fazendâ São Francisco, stt - Zona Rural - Duas Estradas - PB, cPF ne o9O.4O7 .5o4-4O, ..Carteira de
Identidade ne 3.570.572 SSP, doravante si.nples!ênte COI{ÍRAÍA,{ÍE, e do outro lado E(pIiED EQUIPAXEXTOS
,|EDIC06 HO§PrÍALAiES LTD . - RUÂ GRÂç,A ARÁtt{A, 875 - BRCÂO 01, SALA E, VÂn6E16RÁ'OE - PTXHATS - pR,

cÍ{Pl nr 38.4o8.899/@91-59, doravante simplesmente COiITRÂTADA, decidit.aí as partes contràtantês assinar
o presente contrato, o qual s€ regerá pelas cláusulãs ê condiçõ€s seguirtÊs:

CUUSULA PRIIEIRA . DOs FI,hIDÂ"iE|IÍO5:
Este contrato decorre da licitação nodalidade Prêgão Eletrônico ne OOOaO/2O2L, processada nos terros dâ
Lei Federal ns 10.520, de 17 de lulho de 2@2 e subsidiariarente a Lei Federal no 8.666, dà 21 dê )unho
de 1993; Lêi Co plementar ne a23, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal no 1:g.O24, de 20 de SeteGbro
de 2979; e leglslação pertinênte, consideradas as alteraçôes posteriores das referidas normas.

cúusuLA sEGl.[aDA - m oB]ETO:
O presente contrato tem por objeto: Aquisição de êquipanento e naterial permanente pâra Unidade Bási€a
de saúde - Proposta de aquisição de equipamento/material penMnente ne da proposta: alaa4.9270€o llzào-
08.

o fornêcimento deverá ser executado rigorosanente de acordo €om as condições expressas neste Ínstrunento,
propostâ apresentada, especificaçôes técnicas correspondentes, processo de li,citação nodalidadê Pregão
Eletrônico ne OOO,;O/2OZa ê instruçõês do Contratãnte, documentos esses que fican fazendo partes
integrântes do presêntê contrato, lndependênte de transcrição.

cuírrsulA TEtcErRt - m v un E PRÉço§:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R{ 4.275,96 (Qt ÂTRO }rIL E tlJZEt{ÍOS E SETEI{TA

E OITO REAIS E qíE ÍA E SEIS CENTAVOS).

cóo. DISúRIiII]{ÂçÂO
18 Detector Fetal - Carâcterística Física Espêcifl.açãô:

TIPO/TECiIOLOGH/DISPLAY PORTÁTIL/DIGIÍAL/FOsSUI.
21 EsfigíarnanôíÉtrc Obeso - CaracterÍsticâ Física

Espêcificâção: TIFO/HÂTERIÂL oE coilFEcçfu DA

BRAçADEIRA AMLóGICO/ifl LOiI.

3g oxiBetro de Pu15o - CaracterÍstica Fisicâ
EspêciJicação: TIPO PORÍÁTIL (DE üÀD) COI 1 SENSOR.

ttatD. QuÂM. P.u{rÍÁito P. TorÀl
und 4 274,99 1.099,96

rÀRcÂ
]UüPER

PREHIUI,I

CREÀTTVE und

5 76,* 3AO,@

i 933,00 2.79s,@

Íotal: 4-274,96

ctÁrrsuLA Quanra - 0o REÂllrsrÀtExro Elt sEiÍÍrm EsTRrÍor
Os pr€ços coot.atados são fixos e irreajustáveis pelo período de um ano-
Oeniro do prazo de vlgência do contrato e mediaflte solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer
reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado,
tomãndo-se por base o rês de apresentâção da respectiva propostâ, exclusivamente para as obrigaçôes
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidadê.
llos reajustes subsequentes âo primeiro, o interregno ninimo de um ang será contado a partir dos efeitos
financêiros do últl o reajuste.
No caso de atraso ou não divulgãção do índice de reajustanênto, o Contratante pagará ao Contratado a

ifiportáncia calculada pela ú1tima variação corhecida, liquidando a dife"ença correspondente tAo logo
seja divulgado o indice defiritivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cáIculo referente
ôo reajustamênto de pr€çgs do vâlor remanescente, senpre que êste ocorrer.
ttas afãriçôes finais, o índice atualizado pãra reajuste será, obrigâtoriamêntê, o definitivo.



caso o Índi.ce estabelecido para reajustanrento venha a ser extinto ou de qualguer forna não possa mais

ser utilizado, será adotado, êm substituição, o que vier a ser detefirlnâdo pela legisla€ão então em

vigor.
Na ausência de previsão legaL quantg ag índice substLtuto, as partes elêgêrão novo indl.e oficidT pàra

o reajustanento do pr.eço do valor refiaoescente, Por melo de te.mo aditivo.
o reãJu5te poderá ser realizado por apostilamento.

cliít sul.r eurxrÁ - oÀ Dor çib:
As despesas correrão por conta dâ seguinte dotação, constante do onçanento vi8€nte:
Recursos de Emenda Parlanentar:
OO ObJEtO: ÂO.,ISIçÃO DÊ EQ{'IPA}IEI{TO E }íÀTERIAL PER}IAT'IENTE PARÂ UNIDADE SÁSICA OE SAÚOE 2028@16 - R$

z@.gao,@ - losE tüRÂNHAo

CUíUsULA strTA - D() PAEÂ}IETTO:
O pagaú€Fto sêrá efêtuado ôediant€ pro€esso regular ê êar obsêrvánciã às noÍ.lras e p.ocedireêtôs adotados
pelo Contratante, da seguinte maneira; Para ocorrer no prazo dê trinta diâs, contados do pe.Íodo de
adimplenento.

CúT,sULA SÉTI'IA - DO PRAizo E vtGE cIÀ:
O pr3zo áxÍrc de êntrega do objeto ora contratado, que admlte prorrogação nas condições e hipóteses
previstas no Art. 57, §1', da lei A.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido
de Corpra:
a - Ertrega: 20 (vinte) dias;
À vigência do presente contrato será deterÍinada: 3 (três) Deses, considerado da data de s!â assinatura,
encerrando-sê no dia 15/0L/2022.

CUiI'SULA OITÀVA . OA5 OBRTGAçôES DO COÍ{TNÁTAIÍTE:
a - Efetuar o pagamento rel.ativo ao fornecimento efetivanente realizado, de acordo corE as respectivas
cláusulas do presentê contrato;
b - Propgrc:"onar ao Contratado todgs os úeios necessários para o fiel fot.nerilrento coritratado;
c - Notificar o Contratado sobr€ qualquer irregularidade eâcontradã quânto à qualidad€ de produto
fonnecido, €xercendo a mais anpla e completa fiscalização, o que não exine o Contrôtado de suas
responsabilidades contratuai5 e legais;
d - Designar representantes con atribuições de Gestor ê Fiscal destê contrato, nos ternros da norma

vigente, esp€cialnent€ para aco panhãr e flscalizar a suâ execução, respectivamente, permitida a

€ontratação de terceiros para assistência e subsídio de infonrações pertlnêntes a essas atribuições;

cr./ir,sul-À na - DAs oinrcÂçõEs m ctrÍ8 T Do:
a - Executar devidaFentê o fornecinento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro
dos nelhores parânetros de qualidade estabelecidos pâra o raúo de atividàde rêlacíonada ao objeto
contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilj.zã n- sê por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária
e trabalhlsta, ben co{|to por todas âs despesas e compronissos assunidos, a quâlguer títulor Perante seus
forneaedores ou têrceiros ent râz5o da €xecução do objeto contrãtãdo;
c - taanter preposto capãcitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o

represente integralmênte en todos os seus atos.;
d - perrtritir e facl11târ a fiscalização do Contratante devendo prêstar os informes e es(Iarecioentos
solicitados;
e - será responsável pelos danos calsados direta[Ente ao Contratante ou a terceiros, d€correntes de sua

culpa ou dolo na exêcução do contrato, não exclulndo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acoírparlhaDento pelo órgão interessado;
f - Í{ão ceder, transferir ou sub-cont.atar, flo todo oü eü parte, o objeto deste instrürento, seú o
conhecimento e a devlda autorização expressa do Contratante;
g - llanter, durante a vlgência do contrato, em conpatibilidade con as obrlgaçôês assumidas, todas as

condiçõ€s de habilitação e qualificâção exigidâs no respectivo ppocêsso licitatório, aprêsentando ao

contratant€ os documentos necessário5, seílpre quê solicitado;

cLÁ,suLA DÉcIItÀ . DA ALTERAçiO E TES(ISfu:
Este contrato poderá ser alterado co a devida Justificativa, unilateralnente pela ContrataEte ou por
acordo entre âs partes, nos casos prgvistos no Artigo 55 e será rescj.ndido, de pleno dirêito, conforne
o disposto nos AitiSos 77, 78 e 79 da Lei a.656193.
O Contratado fica oÚrlgado a aceitar nas ltlesnas condiçôes contratuals, os ecréscimos ou supressôes que

se fizêrem nas conpras, até o respectivo rlmlte fixado no art' 65, §1' da Lei n" 8'666/93' Nenhum

acréscino ou supressão poderá exceder o liDite estabelecido, saldo as suprêssões resultântes de acordo
celebrado entre os contratantes.

CLAJSULÀ DÉCI A Pf,IiiEtNÂ . M RECESIIíEXÍO:
Executado o presente contrato e observadas âs condições de adlmpl.emento das obrÍgações pactuadas os
procedimento e prazos para receber o seu objeto pelo Contratãnte obedêcerão, conforfle o caso, as

dÍsposiçõês dos Arts. 73 a 76, da Lei nô 8.665,193'



CLÂUsULÂ DÉCITIA SEGIiPA - DAS PEXALIDâDES I
Â rêcuse injuste en deixar d€ cumprir âs obrigações assumj.das e preceitos legais, sujeitará o contratãdo,
garantlda a préviâ defêsâ, às sêBuintes penalidades prevístas nos Arts. E6 e E7 da Lei 8.666/91i a -
adventênciã; b - Dultã de !!0râ dê O,SX (ze"o vÍrgula cl.nco por <ento) apllcada sobre o valor do contrato
po. dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - rulta da tg% (dea
pon cento) sobnê o valor contrãtãdo pêIâ inexêcução total ou parcial do contratoi d - sirultaneaí0ente,
gualquê. dãs pênalidãdês cabívêis fundanentadas na Lei 8-666/93 e nã Lel fO.529/92.
Se o valor da nulta or indenizôção devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao
Contratado, será autoraticâmentê dêscontado da primeira parc€la do ?aga ento à que o Contratado vier a
fazer jus, acrescldo de Juros moratórios de Í[ (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado
judicialnente.

CUII'SULÀ DÉCTrtA ÍERtÊINÂ . DA COI4PEIISÀCfu FT A{CEIRA:
Nos casos de êventuai.s atrasos de pâganento nos teFnos deste instpumênto, e desde que o Contratado não
tenâa concorrldo de àlguna fofia pa"a o atraso, será adlitida ô cqrp€nsaçâo financeira, devlda desde a
data limite fixada para o pagaiEnto até a data correspondente ao efetivo pagailento da parcela. os encargos
morató.ios devidos em razão do atraso no pagaílento serão calculados colll utllização da seguinte fórmula:
Ell=NxVPxI,onde;EU=encargosmorâtórios;N-núr,erodediaseÍrtrêadataprevistaparaopagamento
e a do efetivo paganento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = Índice dê cmpensação íinanc€ína, assim
apurado: I = (ÍXiaOO> /365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últfurcs doze meses oü, na
sua falta, un novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do re+ãrido índice
êstabelecido para a conpensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer fomla não possa mais ser
utilizado, será adotado, €m substituição, o que vier a ser deteÍrinado pela legislação então em vigor.

CLÁUsULA DÉCIfiA qUARTA . Do FORO:

Para dirinir as questões decorrêntes deste contrato, as partes elegem o Foro da Cqllarca de Guarabira.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em A2(duas) vías, o qual vai assinado
pelas pãrtes e por duas testemunhâs.

Duas Estradas - P8, 15 de Outubro de 2021-

TÊSTEÍ{UNHAS
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