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PREFETÍURÂ i{"{ICIPAL OE IX.ÍAS ESÍRÂDÂS

C(IIISSiO PEITtAf,E 
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DE LTCITAçÃO

PIEGfu ÊLETnT ICO No @tzl2g2t
PROCESSO ADIiIINISTRATIVO NO 2TTOs4;PE@pl.3

C( TIÂTO N2t W69l2e2t -CPL

TERIO DE CohÍTRATO Q|JE ENÍRE SI CELESBÁfi A PREFCTÍURÀ tt Í{ICTPAL DE ot ÂS ESTEADAS E

CI NGICÂ IÍ)IÚÍEBELLO LTDA., PARA FORNECIÚEIÍTO COI{FORIIE DISCRII{INADO NESTE
INSTRU}IEITO tÂ FORltA ABAIXO:

PeIo presentê instrumento particular de .ontrato, de um lado PREFEITURA ttllttICIPAL OE Dl,rAS ESTRADÁS - Rua

do Coúércio, 23 - Centro - Duãs Estradas - PB, C PI ne OA.7A7 .O12/OOO1-1O, neste ato rep.esentada pela
Prefeita loyce Renall.y Felix Nunes, Brasileira, soltêira, Funcionaria Publica, residente e domiciliada
na Fazenda São Francisco, 5N - Zona Ru.al - Düas E5tradas - PB, CPF n. O9O.4O7.594-4O, cartêi.a dê
Identidade ne 3.570.572 SSP, doravantê simpleslent€ CO{TRAÍÁr{TE, e do outro lado CfRrnGfCA T,ITEBELLO
LTDÀ. - RUA CO6fiOnAflA, 77O - úA yIAGEX - RÊCfFE - PE, Cl{Pf ne Oa.674.752,/OOOI-4O, doravaate sirrPlesnente
CONTRATADA, decidiraD as partes contratàntes assinar o prêsênte co.trato, o qual se regerá pelas cláusulas
e condlçõ€s seguintes:

CLiiUSULÁ PRIIIEIRÂ . Ix)S FUIIDÂ,IENTOSI

Este contrato decorre da licitação odalidade Pregão Eletrônico ne W73|2O2L, processadã íos ternos dâ

Lei Federal ns !O.52O, de 17 de lulho de 2OO2 e subsldiariamente a Lel Federal n6 8.666, dé 21 de lunho
de 199f; Lel Co,lplênentar nq 123, de 14 de dezenbro de 2006; Decreto Federal no 1o.O24, de 20 de Setembro
de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas norías.

CUiUSULA SEGT,Í{DA - tx, OB]ETOi
o presênte contrato tem por objeto: aquisição Parcelada de Eateriais médicos diversos, para âtêndêr as

necessidades diárias do Fundo tíunicipal de Saúde e suas demals entidades vinculadas, mediante requisição
diária e/ou perlódlca, devendo a entrega ocorner nos locais dete.[inados pelo setor .ompetente deste
llunicípio.

O fornecirÍento deverá ser executado rlgorosamente de acordo coú as condições expressas neste instrunento,
proposta apresentada, espêcificâçõê5 iÉcnicas correspondentes, processo dê licitàção Ítodâlidade Pregão

Elêtrônico n9 O@7112O2L e instruções do Contratante, docunentos esses que ficam fazendo partês

integrantes do presente contrato, independente dê trânscrição; e será realizad9 na forma parielada.

clÁlrsuLÂ ÍEncErRA - m vÂLoi E PREçOS:

o valor totat deste contrato, a base do preço pnoposto, é de R$ 2.408,00 (DOIS l4IL E QUATROCETITOS E OITO

REArS).
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cuiusuLÀ qrÂrTA - DO REAIUSTi tExÍo Êlr §E ÍI0o ESTRITO:

ót p""çot 
-.ont""tados 

são fixos e lrreaJustáveis pelo período de um ano'

Dentro do prazo dê vlgêncta oo -Ã""tí e rnedXanie soiicitação do contrâtado, os preços poderão sofre'
o"jurt. .É, o lnterr-egno ae uo. ino, na êsEit proporção da variação verificada no rPc -r.8GE ôcuourado'

to[ando-se por base o mes Oe 
-apresáÍtação 

da 
'reipectiva proposta, excfusivanente para as obrlgaçóes

iniciadas e concluídas ãpó5 a ocor.êrcia da ãnualldade'
tlos rêajuste5 subsequentes "" ;;i;il; 

o intêrregno riniro de ÚÍ ano será contado a partir dos ef€itos
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financeiros do úItlmo reajuste.
L,o caso de atraso ou não dlvulgação do índice de reajustanento' o contratante p'C""á :?--lolt:::"qt^-:
irp".tãn.i" <alculada peJ.a últina vãFieção conhê'idâ,, liquidãndo ," 1'-l::"1:1.:::""t:o::.0::I^";:l. ;;;ü#;-i"Jt.J o"]riri*o. Fica o contratadô obrisado a ap.esentan m€úória dê cá1çu1o

ao reajustánento de prêços do valor reDânescente, sempre que este o(orrer'
Has a+áriçoes finais, o índic€ atualizado para rêajuste será, obrigatorianente' o
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Côso o índiç€ estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forfia não possa mais
ser utilizado, será adotado, eo substituição, o que vier a ser determj.nado pela legislação então em
vigor.
Na ausêncla de previsão 1egal quanto ao Índice substituto, as partes elege.ão novo índice oficial pára
o l-eajustanento do preço do valor remanescentê, por neio de tenio êditivo,
O rêajuste pode.á ser realizado por apostiLaÍnento.

cuírrsur.Â QUIÍúÍa - oÂ mTrcÀo:
Às despesas cor€rão por conta dâ seguinte dotação, cgnstante do orçamento vigente:
Rêcursos Própnlos do t'tunicÍpio de Duas Estradas:
07.os - 10.)0t.2@2.2029 - 2A4eÉigg.O1 - 1,3.90.36.01;
o'1 .oo - 10.30t.2092.203A - 27rOW.g7. - 3.t, ,30.Or,

CUiUSULA SEXTA . OO PÂGA''IEiÍÍO:
Ô paganento sêrá efêtuado uediante pÍ.ocesso rêgular. ê eo observãncia às nornas e procedisêntos adotados
pelo Contratantê, da seguinte maneira: Para oco.rêr no prazo de trinta dLas, contados do período de
adimpl"emento.

CLÁUSULÂ 
'ÉTIÍ'IA. 

DO PR/IZO E VIGETTCIAI
o pràzo máxlmo de entrega do objêto ora contratado, que ad[ite prorrogaçâo nas condiçôes e hipóteses
preYi5tas no Art. 57, §1', da Lei A.666/9r, está abaixo indicado e será considerado da enissão do Pedido
de compra:
a - Entrega: 10 (dez) dias;
A vigência do prêsente contrato será detenDinada: 2 (dois) meses, .onsiderado da data de sua assinatura,
encêrrando-se no dia 76/0\12022.

CL/ÚSULÂ OIÍAVÂ - DAs (»RIGAçôEs OO CO ÍNAÍÂ'ÍÍE:
a - Efetuar o pagaDento relativo ao fornecinento efêtivanente realizado, de acordo com as respectivas
cláusulas do prêsente contràtoj
b - Proporcl.onar ao Contratado todgs os nelos nêcessários para o fiel fornecinento contratado;
c - Notiflcar o Contratado sobrê qualquer irrêgularidade encontrada quanto à qualiqade de produto
fornecido, exercendo a nais ampla e complete fiscalização, o que não exi,Dê o Contratado de suas
responsabilidades contratuaj.s e legaisj
d - Deslgna. representantes con atri.buiçõês de 6€stor e Fiscal deste contrato, nos teruros da nofina
vigente, especialoente para aco panhar e flscalizar a sua execução, respectivanentê, peinitida a

contratação de terceiros para a5sistênciã ê subsídio de inforrações pertinentes â essas atribúições;

CL/fu'SULÂ N(I'A . DÀ5 OBüGÀçÕES Úo COITRAÍÂDO:
a - Executar devidanente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do preseíte cgntaato, dentro
dos [elhores panánetros de qualldade estabele€ldos para o rano de ativldade rêlaclonada ao objeto
contratual, com obsêrvância aos prazos estipulados;
b - Respon sãbÍIizar- se por todos os ônus e obrtgaçôes concernentes à legislação fiscal, clvil, tributária
e trãbalhista, belr corno por todas as despe'as ê coítpro[issos assunridos, a qualguer título, perônte seus
fornecedores ou terceÍros e razão dá êxêcução do objêto contratado;
c - lGnter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do çontrato, que o

representê Íntegralmente elll todos os seus atos;
d - pemitlr ê facilitar a fiscalizâção do Contratante devendo prestar os infoÍtltês e es(lai"êcimentos
solici.tados;
e - Será rê;ponsável pelos danos causados dlretâDente ao Co.tratante ou a tercelros, deco1refltê§ de §uà

culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou; ôcoltpanhamênto pelo órgão inte.essado;
f - Í{ão ceder, transferir oü 5ub-.ontratâr, no todo ou êtn parte, o objeto de§te instrs ento, sem o

conhecinento e a devida autorização expressa do Contratantê;
g - nanter, durante a vigência do contrato, en coopatibilidade cqt| as obrigações assuúidas, todas as

iondtções áe habilitação e qua).ificação exlgldas no .espe.tivo proces'o licitàtórlo, apr€§êrtãndo âo

contratante os docutnentos necessários, §enpre que solicitado;

CLÁUSULA DÉCII{Á - DA ALTENÂçÂO E RESCÍSÃOI

Este contrato poderá sêr alte.ado corÍ a devida Justificativa, unilateraÜnente pela contrãtante ou por

acordo entre as partes, nos casos prevlstos no aftigo 65 e será rescindido, dê plêno dlreito' conforn€

o dispÕsto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lel 8'666/93.
O Contratado flca obrigado a aceitar nas mesínas condiçôês contràtuais, os acréscimos ou supressões que

se fizerem nas coop"ai, até o Pespectivo llmite Ílxado no Art' 65, §1" da Lei n" 8'656'/93' Nenhultt

acréscirao ou supressão poderá exceder o limite êstabelecido, saldo a5 supressões resultantes de acordo

cêlebrado entre os contratantes.

CLAEI'LA DÉCTIiÀ DTITEIRA - u, RECESIIIEXÍO:
Exe€utado o prêsente contrato e observadas ãs condições
p.ocedimento ê p.azos pana receber o seu objeto pelo
disposições dos Arts. 73 a 76, da LeÍ n" 8.666,/93-

de adlmplelrento das obrigações
Contratante obedecerão, ca50,

os
a5



CLÁUS,LÀ DÉCt T sEemA - DIs PE rLItrA,Es:
A recusa lnlüstã etr deixar de curprir ãs obrigaçõês âssrrridas e precêltos legals, sujeltará o Contratado,
ganantlda ã prévi.a def$a, às sêguiíÍtes penalidadês preyiítas nos arts. 86 e 87 da Lel q.656/93: a -
adYertência; b - Irolta dê mr'â dê 9,5U (zeno vÍFgul,a €inco por cento) apll(ada sobre o valdr do contrato
pon dla-de atraso na eítargâ, no início ou na execução do objeto ota contrãtâdo; c - iultâ de td ldezpor c€oto) sobre o Yalor cüttrfiâdo PeIe ilrêxecuçào tstãl ou parcial do contrato; - rl. = s.igrltaaearente,quâlquer dâs p€nalidad€5 cabíveis fuadarentedas na Lêi a-666/9J e na L€l 1f..t2aft:2. : -
5e o. valor da lulta ou inalenização devida não for aêcolhido no prazo de 15 dlas ap|Ss a c rnicação âo
coÍÍtratado, 

'erá 
âutfiatlca ente descontado de prireipa pãrcela do pagarênto a güe o -Coítratado yier a

falI. i-üs, ãcrescldo d€ Júros noratórios dê u (uE por certo) ao nêsl ou, qr"rt i* ;tt"to, cobrâdo
JudlciabeÍlte.

cúrrsuÁ DÉcrüa TÊicEtia - oa «xpaElclo FlraracErnÂ: ::;'

os casos de eYentuais atrasos dê pag*'lto nos têÍ s dests inst.uÉnto, e desde quê o Contrãtâdo não
t€nha €o,rco.rido de alguta €gr,E Wra o atraso, se!-á a&itidà ã co.!pe'|sação financeiB, .devlda d.esdê a
data l{n{te +íxada prrã o paga[êrÍto ãté a data corrtspondente âo efetivo pag*rao da paicela. os êittargos
Eratórlos devidos elr razão do atraso no pagaúento sêrão calculados co utlllzação da setuinte fórüuià:
Elt=xx\rPxI,orde:Ell . encarSos rcratórlos; l{ = nrinero dê dias efltre a data pr.evi5ta para o pagat ento
ê e do efutivo pãga;ento; VP = valor d3 parcela a sêr pata; e f = índice de cqensação firianceira, assim
apürado: I = (TXILAA, /365 ' sendo TX =. pêr€eÍÍtual do IPíÂ-ISGE acuoulado nos últiÉs doze uese: ou, na
sua falta, ur novo índice adotado pêlo Goyerno Federal que o substitua. t{a hip.átesê do refi+ido indice
êstab€Iecido para a cqtDênsãção Íinanceira yeDha a ser êxtlrto ou de qualquer fofnâ não 0ô!§a nais ser
utiuzado, será adotado, er substitqição, o que vier a ser deteÍrinado pela ]êgl.slação então eD vigor.

CTÍ.lsl,L  DÉCI,ll QUTRIA . D FIOIO:
Parâ dlritli'. as questôes decorrEotes destê coÍtrato, as parter êlegeo o Foro da Cooarca de Guarablra.

E, poi estaÍ'eü d,e plêno ãco.do, foi lavrado o preserte coÍt.ato €rl o2(duas) ylâs, o qual val ôssinado
pelês pãrtes e por duas test€ürnhas.

ÍÊsÍEnuflAs

lhas Estfadas - PB, 16 dê ovàrbro de 2421.
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