
ESTATX) DÀ PÀNÂÍ8À
PREFEITURÂ ru ICIPAL DE OUÂS ESTRÀDAS

coÍíIssÃo pER rÂxEürE DE LICTTAçÀo

PREGÀO ELETRô'JICO NT ã?F.LO/ 2à2!
PROCESSO ADI.IINISTRÀTIVO NO 2TaAââPEOOOLO

ao ÍRÂTo e| w65/202t-cPL

ÍEiI,,o DE COIJTRÁTO QUÊ ÊNÍRÊ 5I CELEgRÁ,,' A PREFEITURÂ |iJXICIPAL DE DT,As fSTMDÁ5 E
SILVÀXDRO OIE@ DE ALB!,IQUERQUI FÉRREIRA, PARA FORNECIüEI{TO CO+IFORI4E OISCRIHINAOO
NESTE INSTRUIíEMTO NA FORI'A A8AÍXO:

Pelo prese.te instrumeÍlto pa.ticul-ar de contrato, de um lado PREFEITURÁ LIttrIfCIPAL DE DUAs EsTRÀDAS - Rua
do Cooércio, 2l - Centro ouas Estradas - PB, CNPI ne AA.7a7 .O12 /gàg1- 10, neste ato representada pela
Prefeita loyce Reoally Felix Nunes, Brasilej.ra, Solteira, Funcionaria publica, residcote e donriciliada
na Fazenda 5ão Fnancisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - pB, CpF nç O9O.40?.5ô4-4A, Carteira de
Identidade ns ).519.572 SSP, doravante simpl€snente COI,TMTANTE, ê do outro lado SILVÀIDRO DIE@ OE
ALBIQUEÊ$TE FERnÉfiÁ - RUÁ D@4 fOSE, 258, 5Ar{TO ANTOi{IO - GÂRANHUNS - PE, Ct{pl í1e 13,6a3.876/Oo$l-62,
dorôvante simplêsmente Cü,ITRATADÀ, decidiran as pa,'tes contratantes assinar o preseflte contrator o qual
se regêrá pelas cláusulãs e condições seguintes:

cúusulÂ Pnrr4ÊrM - ms Ft r0afiE Tos:
Este contrato decorre da licitação modalidêde P.egão Eletrônico ie OWLO/2921, processadâ nos têrmos dà
Lei Fedenal ne 10.524r de 17 de lulho de 2â92 e subsidiariamente ô Lei. FÊderal n" E.666, dé 21 de lunho
de 1993; Lei Complementar np 123, de 14 de dezembro de 2606; Decreto Federal no lO.O24, de 2A de Setembro
de 2019; e legislação pertinente, ronsideradas as alterações posteriores das.eferidas normas,

cuiuslrta sÉ6r.hDA - m oBlETo:
o presente .ontrato tefi por objeto: Aquisiçâo de equipamento e material permanente pana Unidôde Básica
de Saúde - Proposta de aquisição de equipôDento/materiàl permaúente ne da proposta; LI8\4. S27600 / 12oo-
08.

O fornêcimento deverá sen executado rigorosamente de acordo com as cqndiçôes expressas neste lhstrumento,
pnoposta apresentada, especificaçôes técnicas correspondentes, processo de licitação rpdalidade Pregão
Eletrônico n9 O@7O/ 2O2l e instruções do contratante, documentos esses que fican fazendo partes
integrantes do presente (onrrato, independênte de transcrição,

cúusulÂ TERCÊIRA - m vALOi E mEçOs:
O vã1or totat deste €ontrato, a base do preço proposto, é de RS 7.361,sO (SETE HIL E ÍREZE TóS E SESSENTA

E rjn REÀIs).

clÁusuLÀ QIJARÍA - DO REAlUSrAltEt{TO Étl SE]{TIm ESTRITO:

os preço5 contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de um ano.
Dentro do prazo dê vigência do contrato e mediante solicitação do Contratãdo, os preços poàbrão soÍrer
reajuste após o interregno de ufl! ano, na mesma proponção da variação verificada no IPCÀ-I8GE acumulado,
tomando-se por base o mês de apresentação da respertiva proposta, excl-usivaoente para as obrí8açôes
ini€iadas e concluidãs àpós a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de un a.lo sená contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste -

Nô caso de atràso ou não divutgação do Índice de rêajustanento, o Contratante pàgará ao:tqotratado ã

importán{ia calculada pelà ú1tina vatiaçeo conhêcida, liquidando a diÍerença coffespondente tâo logo
seja divuTgddo o ifldice definitivg. Ficd o aontratado obrigado a apresentâr ner,ória de cálcu1o rêferente
ao reajustamento de preços do valor renanescente, sernpre que este ocorrer.
Nas aÍeriçôes finais, o Índice atualizado pôra reajuste será, obrigatoria ente, o definitivo,
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Caso o Índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizadô, será adotado, em substÍtuição, o que vier a ser dêterminado pela legislação êntão em

vigor.
l,ia ausência de previsão LegaI quanto ao Índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial par6
o reajustamênto do prêço dg vàlor rêranescênter por neio dê ter$§ àditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostÍIaúento.

cúusulÂ QljrlIÍÂ - oÂ mTAçÃo:
As despesas correrão por corta da seguinte dotação, constante do oic.amento vigente:
Recursos de Enênda Parla,nentar:
DO ObJEtO: AQUISIçÃO DE EQ{JÍPÂHÊNTO É I'IATÊRTAL PERI{ANENTE PARÂ UNIDADE
269,040,09 - losE }tAÀÂÀ]HAo

8Ásrca DE sÂúDE 2o28aarg - R$

.:

cúusulA sExÍa - m PA6Â[íE To:
O paga§ênto seeá efetuado sediantê pcocêssot"e6ular e e(ll observàncià às no.mãs e g.ocedi-6êr\toá adôtados
pelo aontrãtante, da seguinte marreira: Para oco.rer no prazo de t.inta dias, .ontados do perrodo de
adiírplenento.

CLÁUSULA SÉTII,IÂ . DO PRAZO E VIGETKIA: 
I

O prazo oáximo de entnega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipótesps
previstas no Àrt, 5?, §1", da Lei 8.666/93, está abaixo indicêdo e será considerado da êmissãq do Pedido
de conpra:
a - Entregâ: 20 (vinte) dias;
A vigência do presente contrato será deter inada; 3 (três) ne5es, considerado da datô dê sua assinatsra,
encenrando-se no día L5/OLl2022.

CLÀT'sULA OITAVA - DAS OBRIGAçõEs DO C(»TRÂTÂIITE:
ã - Eíetua. o paga$ento relativo ào fornecimento efetivameote realizado, de acordo com a5 respectiva5
cláusllas do present€ contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecínento contratãdo;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregulôridade ençontrada quanto à qualidade de p.oduto
fornecido, exencendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;

de adinplerr€nto das obrl8açõe5 pãctuadãs os
contratante obedecerão, cgnforme o caso, as

d - Designar representantes con atribuições de Gestor e Fisca-L deste contrato, nos termos da norma
vigente, especlalmente pêna acoflpanhãr e fiscalizar a 5ua exê.ução, respectivarnente, pe.mitida a

contratação de terceiros para assi5tên(ia e subsídio de informações pertinentes a essas atnibuiçôes;

CLÁUSULA ]IffÂ . DAS O8RI6ÂçôES DO CO{TRATÀDO:
a - Êxecutar devidamente o fornecimento desc|-ito na Cláusr:la correspondente do presente contmto, dentno
dos melhores parâmetros de gualidade estabelecidos pa13 o ramo de atividade relacionada ào objeto
contratual, €om observâocia aos prâzos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária
e t.abalhista, beo como por todas as despesas e coílpromissos a5sumidos, a qualquer titulo, pêrante seus
fornecedores ou terceiaos em razão da execução do obieto contratado;
c , llanter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando dâ execução do cdntrato, que o

represente integralmente em todos os seus atos;
d - pêr,ritir e facilitar a fj.scalização do Contratante devendo p.estar os infol^mes e es€laFeciÍrentos
solici tados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contrêtante ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo na exêcuÇão do coctrato, não excluindo ou aeduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o aconpanhamento pelo órgão inteaessado;
f - Não ceder, transferir oi./ sub-contratàr, no todo ot] eltl parte, o ottjeto de5te instrufiento, sem o

conhecimento e a devida autotização expressa do Contratantei
g - Hanter, durante a vigência do contrato, em compatibllidade com as obrigações assumidas, todas as

iondições àe habilitação e qualificação exi.gidas no respectivô processo licitatório, apresêntando ao

contrãtante os docuírentos necessários, senpre que solici.tado;

cLÁUsULÂ DÉCI}TÀ - OA ALTEUTÀO E RESCISÃO:

Êste contrato poderá ser alteaado com a devida Justificativa, unilateralmentê pela Cóntratãotê ou ,or
acordo entre as partes, nos (asos p.evistos no artigo 65 e será rescindido, de pleno dirêito, conforme

o disposto nos Artigos 77,78 e 79 da Lei a.666/93.
O Contratado ficê obrigado a aceitar nas nes,t]as condições contratuais, os acréscimos ou ÉUpressôes que

se fiz€.em nas .o,np"ai, até o nespêctlvo linite fixado no Art. 65, §1' da Lei n" 8.666/93. Nenhum

acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, saldo as supresSões resultãntes de acordo

celebrêdo entre os contratantes -

CúUSULÂ DÉCITA PNIüEIRÂ - Í}o RECEBIIIETITO:

Executado g presente contrato e obse.vadas 3s coídições
pro€edimento e prazos pôra re(eber o seu objeto Pelo
disposiçôes dos Àrts. 73 a 76, da Lei no 8'666/93. SILVÂND8O assitudDdêt,rúà

DTEGoDE í:i;lf#"".".",
ALBUQUERQUE,uguournoLrr
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çLÁUsULA DÉCI}IA SEoI'TIDA . DAs PENALIDADEs:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaçõês assumidãs e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garântida ã prévia defesa, às seguintes penalÍdades pievistas nos Àrts, 86 e 87 da Lei 8.666/93: a -
advêrtêôcia; b - nulta de rnora de 0,5% (zero vírgula cinco por ceflto) aplicada sobre o valor do contrato
por dia dê straso na entrega, no iflÍcio ou na êxêcução do objeto ora contratado.; c - multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor contratàdo pels inexecução total ou parcial do contrato; d - sinultaneamente ,
quã1quer das penalidades cabívei.5 fundamentadas nd Lei 8.666/93 e na Lei aO-52O/02-
Se o valo. da multa ou indenização dêvidã nâo for recolhido ro prazo de 15 dias após â comunicaÇão âo
{ontratado, 5erá autortaticamente dêscontado da primêira parcê1a do pàgamênto â que o [antratado vier a
fâzep jus, âctêscido de juros moratórios de 1g (um por cento) ao nê5, ou, quando for o caro, cobrado
judic ialrnente.

CúUSULA DÉc TA TEf,cEIRA . DÀ co}TPEi§AçÂo FT'UucEIf,Â:
Nos caso5 de eventuais ataasos de pagaolento nos te.tllos deste instrumento, e desde que o Contratado não

tenha concorrido de alguma forma parâ o atraso! se.á admitida a coGpensaÇão financ€iFai'áeviàa desde a

data limite fixada pêna o paÉamento até a data corrêspondente ao efetivo pâgamento da parcela, Os êncargos
moratórios devidos en razão do atraso no pagamento s€rão cal.ulados com utilizacão da seguinte fórmula:
El4=t'lxVPxI,onderElil-encargosnorató.ios;N=númerodediasentreadataprevlstaparaoPagamento
e a do efetivo pagamento; VP = vãIon da parcela a ser paga; e I = lndice de conpensação Íinancei.a, assim
ãpurado: 1 = (ÍX/l@)1365, sendo TX = percentual do fPCA-IBGE ãcumulado nos últimos doze meses ou, na
sua fa1ta, um novo índice adotado pelo 6ove.no Federal que o substj.tua- tla hipótese do réFerido índice
estabelecido para a conpensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer fo.ma não flossa mêis ser
utilizado, será õdotado, em substituição, o que vier a ser determinado peLa 1egi.51ação então em vigon.

CúUSULA DÉCI A QI,ARTA - DO FORO:
para diriírir as questões de.g.rentes deste contrãto, as partes elegêm o Foro da Conarca de Guarabira,

E, por estarem de pleno acordo, fôi làvrado o presente contrato e,i o2(duas) vÍas, o qual vai êssinado
pelas partes e por duas testemúnhâs-

Duas Estradas - P8, 15 de Outubro de 2o2i.

TESTEMUNHAS

?"JL
Prefêita Constitucional
090.407 .504 40

PELO CONTRÁTÀDO

,,

SILVÁXDf,O
DIE@DE -*rxrcffiõ

SILVÂNORO DIEGO DE ÂLBI&,,ERQUE FÉRNE!§A

Ct{Pl: 33.613,8761AA0!-62

PELO COI,ITRATANTE

oFl.t( 5 6$tt-:r

Sjx" êxl -ça


