
ESTÀDO DÂ PARAÍBA
PREFEITURA I.{J ICIPAL DE IUAS E§ÍRÀDÀS

PREGÂO ELETRô ICO NO MT2O22
PR(rcESSO AI»I|{ISInATIITO No 120LL4.pEOâO04

COí{IRATO ,{et OOO15/2O22- CPL

TER|YO DE CONTRATO QUE ENTRE 5I CELEBRAM A PREFEITURÀ I.{JI{ICIPAL DE DUAS ESTRADÂS E

PAULO ]OSE I,IAIA EsI,IEMLDO SOBREIM, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORI"IA ABA]XO:

Pelo presente instruÍíênto particular de contrato, de um Iado PREFEITURA ii,!UNICIPAL DE DUAS ESÍRÂDAS - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne A8.7a7 .072/0601- 16, neste ato representada pela
Prefelta Joyce Renally Fe1j.x Nunes, Brasileira, Solteira, Funciona.ia Publica, residente e dofliciliada
na Fazenda São Francisco, 5N - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ns O9O.4O7.5O4-4O, Carteira de
Identidade ne 3.57O.572 SSP, donavante simplesmente CoNTRATANÍE, e do outÍ'o lêdo PAULO IOSE l.lAIA ES!,IERÁLDO
SOBREIRA - AV SEVERINO CORDEIRO, 402 - JARDIM OASÍ5 - CAIAZEIRAS - PB, CNPI ne 09.210.279/OgOl-9@,
doravante simplesmente CoNTRATADA, decidiram as partes contratantês ôssinar o presente contrato, o qual
se regerá pelas cláusulas e condições seguintês:

CLÁUSULA PRIIíEIRA - DOS FU DAIíENTOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico ne OO,O4/ 2022, processada nos termos da
Lei Federal ne 70.520, de 17 de lulho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal no 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Complementar ne L23, de 14 de dezembro de 2006j Decneto Federal n" 7O.O24, de 2â dê Setembno
de 2019; e legislação pertinente, consideradas as altenaçôes posteriores das refêridas normas.

CLÁUSULA SEGUNDÀ . DO OB]ETO:
0 presente contnato tem por objeto: Aquisição pancelada de materiais Médicos, Hospitalares, Fármacos e
odontológicos di-versos, pôna atender as necessidades do Fundo lllunlcipal de saúde e seus demais órgàos
[vinculados], ,nediante rêquisiÇão diária e/ou periódica, devendo a entre8a ocorner nos focais determinàdos
pelo Seton CoÍrpetente deste flunicipio.

0 fornecimento devêrá sen executado rigorosanente de acondo com as condiçôes expressãs neste instrumento,
proposta apresentada, especificaçôes técnicas corrêspondentes, processo de licitação modalidade Pregão
Eletrônico ne OOAO4/2@22 e instFUções do Contratante, documentos esses que ficãm fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de t.ansc.ição; e se.á realizado na forÍa parcelada.

CLÁUSULA TÊRCEIRA - DO VALOR E PREçOS:
0 valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 1.433,40 (MIt E QUATRoCENTOS E TRINTA E

ÍRÊS RÊATS E QUARÊNÍA CENTAVOS).

c00. DISCRTi{ItllAçÂO üÁRCA UNID. OUÂ"T. P.uNrÍrínro P. TOTÂI
22 }ETERGENTE ENZII'IATTCO C/ TâOO]'L PROLIN( lÍ 64. 19,99 1-799,42
34 FRALDA DESC. GERIATRICA TAM },I C/9 i4Âx coNFoRT PCT 2Á 9,75 234,02

Total 7-4)3,42

CLÁUSULA QUARTA . DO REA]USTÀÍIIÉNTO EI'I SEITIDO ESTRITO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo perÍodo de um ano, exceto para os casos previstos
no A.t. 65, §§ 5e e 6e, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômi co - finan ce iro do contrato, poderá ser restabelecÍda a relação que as
pantes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, A1Ínea d, da Lei 8.666/93, medj.ànte
comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer
reajuste após o interregno de ufi ôno, na mesma proporção da variação venificada no IPCA-lBGE acumulado,
inlciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos neajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de uo ano será contado a partir dos efêitos
financeiros do ú1timo reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do indice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a
impontância calculada pela últlma variação conhecida, liquidando a diferença cor, espondente tão logo
sêja divulgado o índice definitivo- Ficâ o Contratâdo obrigado a ãpresentar memória de cálcufo referente
ao reajustamento de preços do valon remaoescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferiçôes finais, o índice atualizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o Índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possà nais
ser utilizado, será adotado, eÍr substituição, o que vier a ser deterhinado pela legislação então en
vigor.
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Na ausência de previsâo legã1 quanto ao Índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para
o ieajustamento do preço do vafor remanescente, por meio de termo aditivo.
0 reajuste poderá ser realizado por apostilamento,

CLÁUsULA QUINTA - DA DOTAçÀO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
P- .u ". ôs F-oFr i o. d. Y .r ' 'o.Lo :

67 . O6 - LO. 30r -260L - 2039 - 500. - 1 -3.90.15.9a.

CLÁUSULA s€xTA . Do PAGAiIENTo:
o pagamento sená efetuado na Tesourania do contratantêj mediantê processo tegular, da seguinte maneira:
Paaa oconner no prazo de trinta dias, contados do período de adimplêmento.

CLÁUsULA 5ÉTIÍ{A . Dos PMzos;
O p.azo fiáxino para a execução do ôbjêtô ora contratado, que adnite prorrogação hâs condições e hipóteses
previstas no Art- 57, §1", da Lei A-666/93, está abaixo indicado e sená considerado da emissão do pedido
de compra:

Entrega: 15 (quinze) diàs.
A vigência do presente contnato será determinada: 19 (dez) meses, considerada da data de sua asslnatura,

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçõES DO CO ÍRATANTE:
a - Efetuâr o pagatnento relativo ao fornecimento efetivamente nealizado, de acordo com as respectÍvas
c1áusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos 05 fieios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobne qualquêr i.regularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecj.do, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exime o contratado de suas
ne spon s abilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e FÍsca1 deste contrato, nos termos da norma
vigente, especialmente pana acompanhar e fiscalizar a sua execução, .espectlvamente, permitida a
contratação de terceiros pana assistência e subsÍdio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUsULA NO A . DAs OBRIGAçÔES DO CONTRATADO:
a - Exêcutar devidãflente o fornecimento dêscnito na Cfáusu1a correspondente do presente contrato, dêntro
dos nelhores parâmetros de qualidade estabêlecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto
contratual, com obsenvância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária
e trabalhista, ben como por todas as dêspesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fonnecedores ou terceiros em razão da execução do objêto contratado;
c - l4anten preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratãnte, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
d - Penmitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;
e - Será nesponsável pelos danos causados diretanente ao Contaatante ou a têrceiros, decoanentes de sua
culpa ou dolo na execução do contnato, não excluindo ou reduzindo essa nesponsabilidade a fiscal.ização
ou o acofipanhaÍrento pelo órgão inte.essado;
Í - Não ceder, transferir ou sub-cont.atar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o

conhecimento e a devida autorlzação expressa do Contnatante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, en compatibÍlidade com as obrigações assunidas, todas âs
côndiçôes de habilitação e qualificação exigidas no respectivo procêsso licitatório, apresentando âo
contratante os documentos nêcessários, semprê que soli.itado;

cLÁusUI.A DÉCI'1A - DA ALTERAçÃo E RESCISÂO:
Este contrato poderá ser alterado con a devida justlficativa, unilatenalmente pela Contratante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será nescindido, de pleno direito, conforme
o disposto nos Artigos 77,78 e 79 da Lei A.666/93.
0 Cont.atado fi.a obrlgado a aceitar nas nesmas condições contratuals, os acnéscimos ou suprêssôes quê
se fizerem nas compras, até o rêspectivo limite fixado no Art. 65, §1'da Lei no 8'666/91. Nênhum

acréscimo ou supressão poderá ex.eden o limite estabelecido, sâ1do as supnessões resultantes de acordo
cel.ebrado entae 05 contratantes.

CLÁUsULÂ DÉCI A PRIÍIIEIRA - DO RECEBI E TO:
Executado o presente contrato e observadas as condiçôes de adimplemento das obrigar;ões pactuadas os
procedinento e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, confonme o caso, as
disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei n' 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIT4A SEGUNDA . DAs PEiIÂLIDADES:
Â .ecusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantída â pnévia defêsa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666193: a -
adve.tência; b - multa de mora de a,5% (ze.o vírgula cinco por cento) ãplicada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na entrega, no início ou na execuÇão do objeto ora contratado; c - multa de lo% (ôez
por. cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspênsão temporánia
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de particlpar em licitação e inpedimento de contratar com a Administraçãor por prazo de até A2 (dois)
anos; e - declaração dê inidoneidade para licltar ou contratar con a AdminÍstração Pública enquanto
perdurarem os motivos dêtêminantes da punição ou ãté que sêja promovida sua reabi.litação perante a

próprla eutoridade que aplicou â penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidâdes cabÍveis
fundamentadas na Leí a,666/93.

cLiÚsULA DÉCIüA TERCEIRA - DA COüPEÍ{SAçÃO FI AÍ{CEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos dê pagamento nos termos deste instrunento, e desde que o Contratado não

tenha concorrido de alguma forma para o atiaso, será admitida a conpensação financeira, devida desde a

data limite fixada para o pagâmento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos
oratórlos devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula:

Ell=l{xVPxI,onde:EM-encargosmoratórios;Í{=númerodêdiasentrêadataprêvistapâraopagamento
e a do efetivo pagamento; vP = valor da parcela a sen pagaj e I = índice de conpensação financeira, asslm
apurado: I = (ÍX/ 1ag) /365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, ra
sua falta, um novo Índicê adotado pefo Governo Federal. que o substitua. Na hj.pótese do rêfêrido Índice
estabelecido para a compensação financê1ra vênha a ser extinto ou de qualquer foflra não possa mais ser
utilizado, será adotado, en substituição, o que vier a sêr dêterminado pela lêgislação então em vigor.

cLÁusuLA DÉcrÍÍÂ QUARrÀ - DO FORO:

Para dlrlmlr as questôes decorrentes dêste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira.

E, por estarem de pleno âcordo, foi lavrado o presentê contrato êm o2(duas) vlas, o qual vai assinado
pelas partes e po. duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 25 de l4arço de 2922.

Prefeita constltucional
999.407 .sg4-40

PELO CONTRATADO
PAULÔ IOSÉ MAIA
FSMFRÂIDO

S0BRErRÂí92r0219@

ôâi t6s (g'q-lj PAULO ]OSE ÍiIAIA EsÍ'íERALDO SOBREIRA
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