
€STÂDO OA PARAÍBÂ
PREFEÍÍUIÀ 

'I'IICIPAI- 
DE N,IAS ESTRÂI'AS

coEssÃo PEtü ,l6ÍÍE DE LICITAçfu

PREGÃg CLETnü{ICO ào sgÚ.lelae,2l
PROCESSO AI)}III{ISTRATTVO ri" 210806pE@O10

cotúTRATO tlat S|2O21-CPL

TERiO DE COIÍTRATO QUE EiITRE SI CELEBRA}I A PREFEIII.IRÂ iIJXICIPÂL DÉ IXIAS E§TRÂDÃS E
(x)ffÍGtED COêIERCIO DE PROT TOS IIEDICO IfSPITALAnES LTIrA , , PARA FORI'IECIÍ.,IENTO
CONFORI{E DISCRÍIIINÀDO I.IESTÊ INSTRUUENTO NA FOR}IÀ ABAIXO:

Pelo prêsente instrunento partÍcula. dê contrato, de um lado PRErEITURA ÍífT ICIPAL DE DUAS ESTúAS - Rua
do Comérclo, 2f - Centro - Duas Estradas - PB, Cl{Pl ne O8.7A7 ,OL2/ÜOO1-19, neste ato rêp.esentada pela
Pnêfeita loyce Ren3lly Felix ilun€s, Brasileira, Solt€i.ra, Funcionaria Publica, residente e dqsiciliada
na Fazenda São Francisco, 5N - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne WO.4O7.5O4-40, Carteira de
Identidade ne 3.579.572 SSP, doravante simpleípnte CoNTMTÀI{TE, e do outro lado oDü{TO'|Éo «IIERCIO DE
Pioâ'TrAS AEDICO ,§PÍÍ^L^kE LIDA. - RUÁ Omru AEZERRA, 76, CEÂlrRO - SOUSA - PB, CNPJ ne O9,478.923/OOO7-
80, doravante si[plesnente CONTMTADA, decidiran as partês contrâtantes assinar o presente contrato, o
qual se Fegerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CUÁUSULA PRIIIEIiA . DoS F6DÀ}IEÍ{TOS:
Êste contrato decorre da licitaçáo modãIldade Prêgão Eletrônico ne @dLO/2O21, processada nos termos da
Lei Fedêral ne !O.52O, de 17 de lulho de 2@2 e subsidia" ia[ente a Lei Federal no 8.666, {rê 21 de ]unho
de 1993; Lei Complenentar ne 123, de 14 de dezernbro dê 2006; oêcreto Federal n" LO.O24, de 20 de Setembro
de 2019; e legisl-ação pêrtinente, considêradas âs alterações posteriores dâs referldas nornas.

CLÃUSULA SEATtr,A - DO OB]ETOI
O presentê contrato tem por objeto: Aquisição de equipamento e material permanente para Unldâde gásica
de Saúde - Proposta de aquisição de êquipamento/material permanente nr da proposta: 17874.827OOO/72OO-
08.

O fornecl ento deyerá ser executado rigorosamente de acordo cofi as condiçõês exprêssas neste lnstrunento,
proposta aprêsentada, especificações técnlcas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão
Eletrônico ne g@!O/2021 e instruçôes do Contratânte, documentos esses que ílaam fa,zendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLíT'sULA TERCEIM - DO VALOR E PREçO§:
o val.or total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 9.895,00 (l{o'vE ttIL E orTOCÊI{Íos E crÍ{co
REAIS) .

cóo. ots(Irrrir çÍl(} inRca ürrD. et ÂraT. p.uür/íÂio P. TorÁr
3 Andador - caracterÍstida FÍsj.ca Éspecifi.açãoi lP cOtERcIo und 2 1@'OO 2oa,m

RODÍZIOS OIAI'ITEIROS NÃO POSSUI; XATÊRIAL DE COiIFÊCçÂO
ÂLt LÍx10,

4 aspirador dê Secreçôes Elétcico ltivêl - Caracte.Ísti<a HR flOSPITALAR und
Física Especificâção: írPoRTE coí RsÍzros PossUI;
VÁLvlJLÀ DE SEGURÀNçA PO6SUI; çRASCO
rÊR opLÁsÍrco/vrDRo; FLUxo DÊ ÀsprRAçÂo DE 11 a 49
LPfi.

7.5)9,@

Àrtoclâve llo.izontal de fiesa {até 75 litr\os) - ÂLT und 7 3.aü;W
caracteristica FÍsicâ EspeclÍicação: cÂ'tÂRA DE ÊQUrP Êlfio
ÉSTERÍLIZAçÂO AçO IrcXIúVEL; }Íx)o DÉ

opEpl.(fu/cAp,r.To,oE/ACEsSÔRrOS DÍ..ÍAL/ AÍÉ 2s LtTkOS/
úo Possu.

3 , O8O,0O

1 1.539,40

6 Braçadeira pa.a In jeção--Cá.actêrística física TUBüíED ünd
Especiflcação: l{ÀTERraL DE COXPECçÍú( ESTRUTUTRA/APOTO
I)o SRÀçO) AçO II{O)GDÁVEL/ÁCO IiIOXIúVEL;ÍIPO PEOESÍAL

ÀLTUM REGULÁVEL-

7 cadeirâ de Rodas Adulto - Carâcterística Flsi.a CDS und
EspecifÍcaçâo: ltaTERraL oÉ coilFEcçÀo,i ÂPoro PÂRA

BNâçOSIÂPOIO PARA: PÉ5IELEVÁçÃO DE PERI{As;AçO OU FERÂO

PII{ÍADO/E5CÂrcTEAVEL/RETOVIVE L/COI{ ELEVAçãO.

9 cadêi.a de Rodas Pedlátrica - càracterÍstica FÍrica cDs uíd
EspecifÍcação: }IÀTERIÂL DE c$'lFEcçÂo/aPol0 PÂRA

8RAçOS/APOIO PARA PÉSIELEVÂçÂO OÉ PERTüS; AçO OI', FÉRRO
pr ÍÂDo/ÉscÂr$TEÁvEL/RErílvwEL/c(x €L€vacÂo.

r zso,oe 25s,oo

s t%,.? 2-sÍ,,@

2 829j@ a.65A,@
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22 Estetoscópio Adulto - CaracterÍstica FÍslca ADVATíIIVE und 4
Espêciflcação: ÍIPO orJpLOi AUSCULTADOn AçO IIOIIOÁVEL.

23 Estetoscópio Infônti1 - Carâcterísti.ca FÍsica ADV,\ITIVE und
Espêcificeção: ÂUSCULÍÂDOR ÂçO nOXIOÁVÉL; TIpO tIJpLO.

25 Lanterna ClÍoica

19,09 16,W

57,90

- Característica ÊÍsica

, 79,@

3 25,W 75,MAK LED ünd
CLINICÁEspeclflcacão: TIPO LED-

Íotâ1: g.ees,@

cl/fu.rsul.A euaRTA - m iEAtusTÂltEüÍo Eit sEtíTrt o E§TRITo!
05 preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo periodo de um ano.
Dentro do prezo de vl8ênciâ do contreto e medj.erte solicitaçâo do Contratâdo, os preços podErão sofrer
reajuste após o interegng de uo ano, na nesfi.r proporção da variàção verificada no IPCA-IBGE a(umulado,
tofiando-se por base o mês de apresentâção dã respectiva proposta, êxcluslvamente para as óbrigações
inlciadas e concluidas após a ocorrência da ãlúâlldade,
I'los reajustes Sub5equentes ao primeiro, o interregno ,Dinimo de uo ano será cgntado a partir dos efeitos
financeiros do úItimo reajuste.
llo caso dê atraso ou não divulgação do índice de reajustàrEnto, o Contratantê pãgará ao Contratadô a
importância calculada pela ú1tima variação conhecídar liquidando a difep€nça coriespondente, tão logo
seja divulgado o índlce definitivo. Fica o contratado obrigado a apresentar mmriria de cáIcúlo referenie
ao reajustamnto de preços do valor retlanescente, sempre que este ocorrer.
,{as afêrições finais, o indice atualizado para reajustê será, ob.igato.iadênte, o definltivoi,
Caso o índice estabelecido para reajustamento vênha a ser extinto ou de quâlquer forma não possã mais
ser utilizado, será adotado, en substituição, o que vier a ser deterEinado pelâ legislação então eíl
v igor".
Na ausência de previsão legal guanto ao Índicê substituto, as partes elegerão novo índicê- qficial para
o reajusta ento do pteço do valor retttanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste pderá ser realizado por êpostilarêrto. ,;.

cLÁJsuLÀ grÍÍrÂ - DA mÍaçÀo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigêÍrte: -..

Recursos de Emenda Parlanentar:
DO ObJEtO: ÂQUISIçÀO DE EQTJIPAI'IENTO E }IATERIAL PER}IÀ}IENTE PARÂ I,NIDADE BÁSICA DE SAIJDE 2O28OO1O _ R$
266.@A,g0 - JO6E IiARA HÁO :i

CLÁT'SULÂ SEXTA . DO PAGÂfiEI{TOI
o paganento sepá efetuado Bledlante procêsso regular e em observância às norrÍas e procedirBentôs adotados
pelo Cortratânte, da seguinte naneira: Paia ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de
adimplemento.

CLÁ,sULÀ 5ÉTII.{Â . DO PRAZO E VIGETIGIÂ:
O prazo Eáxfurc de entrega do objêto ora contratado, que admite prornogação nas condiçõês ê hipótesês
previstas no Art. 57, §1", da Lei A.666/93, está abaixo indicado e será considerado da eEÍssão do pedido
dê Compra i
a - Entrega: 26 (vinte) dias;
a vigência do prêsênte contrato será detenninada:
encerrando-se no día LSlOLl2O22.

CLfuSUtÂ OTTÂVÂ . DÂS OBRIGÀçôES t,o COTTRAÍÂIÚTE:

3 (três) meses, considerado da data de sua àssinatuna,

a ' É+stuar o paganento relativo ao fornecirênto e+etivãnênte realizado, de acordo €on as tespetti.vas
cláusulas do presentê contrato;
b - Proporcionar ao contratado todos os neios necessários para o fiel fornecÍmênto contratadô;
c - Notificar o contratado sobrê qualquer irr€gularidade encontrada quanto à qualidadê de produto
fonnecido, exercendo a nais amplô e completa fiscalização, o que não exime o contratado de suas
responsabilidades contratuais ê legais;
d - Designar representãntes coo atribuições de Gesto. e Fiscal destê contrato, nos terr0os da noroa
vi8ente, especialnente pa.a acoÍítpanhar e fiscalizar â sua exêcução, respe€tivamnte, p€rmitida a

contratação de terceiros para assistência ê subsídio de lnformaçóes pertinentes a essas atribuições.;

a - Executar devidamente o fornecidento descrito na Cláusula correspondente do presente contrator dentro
dos melhorês parâmetros de qualidade estabelecldos para o ramo dê atividade relaclonada ao objêto
contrãtual, com observáncia aos prazos estipulados.;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária
e trabal.hista, b€|!| cotno por todas as despêsas e compronlssos assunidos, a qualquer tÍtul.o, perante seus
fornecedores ou terceiros en razão da exêcução do objeto contratadoi
c - Hanter preposto câpacitado e idônêo, aceito pelo Contratante, quãndo da execução do contrato, gue o

FepresêÍÊe integralnente en todos os seus atosj
d - perllitlr e fa(ilitar a fiscalização do Contratantê devendo prestar os lnfonles e esclarecinentos
solicitados;
e - será rêsponsável pêlos danos causados diretanentê ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou doio oà execução do contrato, não excl.uindo oü reduzindo essã responsabilidade a flscalização
ou o aco[FanhaneíÍto pê1o órgão interessado;
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f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sen o
conhecinento e a devidã autorizeção expr€ssa do Contratante.;
g - t4anter, durante a vigência do contrato, em compatibllidade com as obrigâçõ€s âssunidas, todas as
condiçôes de habili,tação e qualificâção exigidas no rêspectivo processo licitatório, apresentando ôo
contratante os documentos nêcessários, senpre que solicitâdo;

cufusulá oÉcrrÂ - oa aLTERAçÂo E REscrsÃo: --1:

Este contrato poderá ser alterado coo a devida justificatlva, unilateralnente pela corÍtrãtarÍte ou por
acordo entre ãs partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido" de pleno di,ceito, conforme
o disposto nos artlgos 77,7a e 79 dã Lei E.666/91,
0 Contratado fica obrigado a aceitar nas mes$as condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizeren nas coGpras, eté o respêctlvo lifiite fixado no Art. 65, §1o da Lel n" 8-666/93. Nenhun
acréscino ou supr€ssão poderá exceder o limite estabelecldo, saldo as supressôes resultantes de acordo

CúT'SULA DÉCI}IA PIIIIEIRÂ . Do RECEBI ETTO: 
.

Executado o presente contrato e observadas as condiçôes de adimplefiênto das obrígações pactuadas os
procedlDêDto e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, confor.ne q: caso, as
disposlções dos Arts. 7l a 76, da Lei no 8.666193.

cliíusuLA oÉcrHA sEG.tDÀ - t»s PEIIaLIDÂDES. -rlj;,

A rerusa injusta eD deixar de cunprir as obrigações assunidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
gar3ntida a prévia defesa, às seguintes peralldades previstas nos Arts. 86 ê 87 da Lei a.666,,93: a -
advertênciã; b - nulta de írora de O,sX (zero virgula cinco po. ceoto) ãplícada sobre o valor do contrato
por diâ dê âtraso na entrega, no Ínício ou nã execução do objeto ora contratado; c - multa de 1ot4 (dez
pon cento) sobre o valor contratado pela inexêcução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente,
qua1querdaspenal1dãdêscabívei5fundanentada5naLei8.666/93enaLêi1o.92olo2.
Se o valor da nuLta ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao

Contratâdo, será autonaticanente descontado da primeira parcela do pagaoento a que o Contiatado vier a
fazer Jus, acrescido de Juros noratórios de 7% (tfr por cento) ao ,rês, ou, quando íor o c,iéb, cobtado
judicialmente.

CT]íU9'LA DÉCI]}IA ÍÊRCETNÂ . DA COXPEI{SAçÃO FTM CEIRÂ: ::.

Nos càsos de eventuais atrasos de pâganênto nos terros deste instrunento, e desde quê o Cortratado não
tenha concorri.do de alguraa íorfla para o atraso, será admitlda a conpensação íinanceira, déviia desde a

data limite fixada para o pagamênto até a data Gorrespondente ao efetivo pagaúento da parceláÍ'Os en.argos
ooratórios devidos elr razão do atraso no pagamento serão calculados coln utilização da seguinte fómula:
Ell=NxVPxI,onde:Elí=encargosmoratórios;ll=núrerodedia5entreadataprevistaparaopagamento
e a do efetivo pagi ento; VP = valor da parcêIa a ser paga; e I = índice de compensação Íinãnceira, assim
apurado: I = lÍXl]]OO) / 165, sendo TX = percentual do IPCA-ÍBGÊ acumulado nos Ú1tiÍros do2e meses ou, na

sua falta, uf, novo Índice adotado pelo Governo Fêdera1 que o substitua. l,la hipótesê do referido Índice
estabelecido para a compênsação financêira venha â ser extinto ou de quelquer forma nâo pôsia nals ser
utilizado, será adotado, eltl substituição, o que vi.er a ser deteffiiinado pela leglslação então efl vigor.

CUfuJSULÀ DÉCIfiA QUANTA . Ix, FORO:

Para dirinir as questóes decorrentes deste contrato, as partes elegêo o Foro da Coüarca de 6uãrabi.ra.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em O2(duas) vias, o qual' vai assinado
pelas partes e por duàs testenunhas.

Duas Estradas - PB, 15 de &riubro de 2O21.

TESTEI4UNHAS

^J*§hJ 165 Prefeita Constitucional
096 -467 .5A4-40

PELO COTJTRATÂDO

ANDRE LUNA DE

LUCENA:88604381449 *ff;trfiiflt",",*
ffitr,ororro*"a,
LII'A.
cNPl: 09.474.o23l0OO1-84

Àsdo êrdm ôrr. !g116L\r.NeB,eroârl Gra teo rÀ'rd,
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