
ESTAIX! DA PARAÍBA
PREFEITURA nI{ICIPAL DE I'I'AS ESTRÁDÂS

PREGfu ELETRô'{ICO XO gi,âjl'.12â22
PROCESí) AIxlI ISTRATIVO NO 22O&PEaÍ,Í,II

cír TnATo ,te:. wAl2022-cPL

TERTO DE COÍ{TRATO QUE EÍ{ÍRE SI CELEERA}! A PREFEITURÂ II'Í{ICIPAL DE ÍI'/TS ESTR/U'As E

LTrcIA O TRAIAT$ DE SOUSÂ, PARA FORÍ{ECIJiiEiITo COí{FoR|4E DISCRIJ,,IIMDO trlESTE INSTRtfitEÍ{TO
tJA FORI'{A ABATXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de uD lado PREFEITURA xlLIcIPÂL DE lruas ESTRAIras - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne OB.787.OL2|OW1-1O, neste ato representada pela
Prêfeita foyce Renally Felix Í{unês, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e dooiciliada
na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - P8, CPF ne O9O.4O7.5A4-4O, Carteira de
Identidade ne 1-579-572 SSP, doravante sinplesmente CONTRATAIITE, e do outro lado LUCfAfü, TRÂlÂ10 DE SOITSA

- RUA IOSE FELIPE, 213 - CEitÍRO - DUAS ESTRÁDAS - PB, CNPf ne 05 .997 .54OlO@1-05, doravante simplesmente
col,lTRATADA, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas
e condições seguintes:

CTJúJSULA PRIIEINA - Ix)S FIIDAI.IEI'ÍOS :
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico ne W!712O22, processada nos termos da
Lei Fedêral ne LO.52O, de a7 de f,ulho de 2OO2 e subsidiarianente a Lei Federal no 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Conplementar ne 123, de 14 de dezenbro de 2906; Decreto Federal no !O.O24, de 20 de Setenbrc
de 2oL9i e legislação pertinente, consideradas as alteraçôes posteriores das referidas normas.

CLÁJSULA SEqf,{DA - Ix, (»]ETO;
O presente contrato telll por objeto: Aquisição parcelada de matêriais de construçôes diversos, destinados
à secretaria de Infraestrutura mediante requisição diária e/ou periódica devendo a entrega ocorrer nos
locais determinados pelo Setor Conpêtente, durante o exercÍcio financeiro de 2022.

O fornecinento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condlções expressas neste instrumento,
prroposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão
Eletrônico ne O@IU2O22 e instruções do Contratantê, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcriçãoj e será realizado na forfla parcelada.

cLiítsuLA TERCEIRA - m VÂLOft E PREçOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de Rt 21,650,00 (VINIE E tE4 t{IL E SEISCETúIO§
E CIÍ'IQUENTA REÂTs).

oIscRIltIMçÃo

de esgoto 1Oo mn

CUíT'sULÂ QUÂRTA - Íx) REA]USTA E!{TO EII SEITTIDO ESTRITO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de um ano, exceto para os casos previstos
no Art. 65, §§ 5e ê 6e, da Lei 8.6,66/93.
ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
paÍtes pa€tuaram inicialoente, nos termos do Art, 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.665/93, mediante
cqlprovação docunental e nequerifiento exppesso do Contratado.
Dentro do prazo de vigência do contrãto e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer
Peajuste após o interrêgno de um ano, na nesma proporção da variação verificada no IPCA-fBGE acumulado,
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao prim€iro, o interregno mínino de um ano será contado a paatir dos efeitos
financeircs do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustanento, o Contratante pagará ao contratado a
Ímportância calculada pela última variaÇão conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulSado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar nenória de cálculo refêrênte
ao reãJusta ento de preços do valor re[anescente, senpre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice atualizado para reajuste será, obrigatoríamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nâo
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislaçãq
vagor.



Na ausência dê previsão legat quanto eo índicê substituto, as partes elegerão novo índice oficial para
o reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de terflo aditivo.
0 reajuste poderá ser realizado por apostilamênto.

CLiíUSULA QUII{ÍA . DA t)oTAçÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente;
Recursos do HunicÍpio de Duas Estradas:
08.@ - 15.451.1902.2037 - 5@. - 3.3.90.)O.OL

CLÁUSULA SEXTA . DO PÀG'I'4EiITO:
o pagãmênto sêrá efetuado na Tesouraria do contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira:
Mensalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contãdos do pêrÍodo de adimplenento de cada parcela.

CLÁJSULÂ SÉTITTA . Íx)s PRAzo§:
0 prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condiçôes e hipóteses
previstas no Art. 57, §1o, da Lei a.666193, está abaixo indicado e será considerado da assinatura do
Contrato:

Entrega: 5 (cinco) días.
A vigência do presente contrato será determinada: 8 (oito) meses, considerada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA . DAs oBRIGAçõES Do co TR,ITA TE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo con as respectivas
cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os eios necessários para o fiel fornecifiento cont.atado;
c - ilotificar o Contratado sobre qualquer inregularidade encontnada quanto à qualidade de produto
fornecido, êxencendo a mais anpla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidadês contratuais e legais;
d - Designar representantes con atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norÍna
vigente, especialmente para acofipanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a
contratação de terceiros para assistência e subsídio de infonEções pertinentes a essas atribuições.

cuíusuLA oirA - DAs oBRrcÂçõEs m coÍ{TRÂTAn:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro
dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto
contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à legislação fiscal, civil, tributária
e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros efl razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integnalmente em todos os seus atos;
d - Penmitir e facilitar a fiscãlização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitadosi
e - 5êrá responsável pelos danos causados diretamente ao contratante ou a tenceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acoopanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou en parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratantê.;
g - l'lanter, durante a vigência do contrato, em compatibili.dade com as obrigações assuúidas, todas as
condições de habilitação e qualÍficação exigidâs no respectlvo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

cL.&rsuLA DÉcrra - DA aLTERAçÃo Ê REscrsÂo:
Este contrato poderá ser altenado con a devida justificativa, unilateralnente pela Contratante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será resci.dido, de pleno dirêito, conforme
o disposto nos Artigos 77,78 e 79 dã Lêi a-666/93-
O Contratado fica obrigado a aceltar nas mesmâs condiçõês contratuãis, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1" da Lei n" 8,666/93. Nenhum

acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, saldo as supressões resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes.

cúUsULÂ DÉcIiIA PRI EIRÂ - m RECEBITTE]{To:
Executado o prêsente contrato e observadas as condições
procedinento e prazos para receber o seu objeto pelo
disposiçôes dos Arts. 73 a 76, da Lei n" 8.666/93.

cúUsuLA DÉcIiIA SEq.iI,A - DAS PETIALIDADES:

de adimplemento das obrigações pactuadas os
contratante obedecerão, conforme o caso, as

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaçóes assumidas e preceitos legais, sujeitará o
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.
advertência; b - multa de mona de 9,5% (ze,^o virgula cin€o por cento) aplicada sobre o valor do
por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de
por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou pancial do contrato; d - suspensão

:-



de participar em licitação e impedimênto de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois)
anosi e - declaração de inidoneidãde para licitar ou contratar con a Administração Pública ênquanto
Perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja pronovida sua reãbilitação perante a
própria autoridade que aplicou à peoalidade; f - sirrultanêanente, qualguer das penatidades cabíveis
fundanentadas na Lei 8,666/93.

CUíUsUUT DÉCTTIA TERCEIRÁ - DA coIPEI{sAçÃo FIIIA CEIRÁ:
Nos casos dê eventuais atrasos dê pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não
tenha conco.rido de alguma forma para o atraso, será admitida a conpensação financeira, devida desde a
data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo paganento da parcela. os encargos
moratórios devidos êm 

"azão 
do atraso no pagamento serâo calculados com utilização da seguinte fórmula:

EM=NxVPxI,onde:EIl=encarSosmoratórios;N=númerodediasêntreâdataprevistaparaopagamênto
e a do efetivo paganento; vP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de cofipensação financeira, assim
apurado: I = (Íxlag6t1165, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. ila hipotêse do refêrldo índice
estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa nâis sêr
utilizado, será adotado, ett substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então en vigor,

cuÁusuLA DÉcrira QUÂRTA - m FoRo:
Para dirilÍiF as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira,

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato e o2(duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testenunhas.

Duas Estradas - PB, 12 de tlaio de 2022.

TESTEI4UNHAS

r.-ü"
§5{.165 ]OYCE RE ALLY FELIX ['{ES

Prefeita Constitucional
690.407 .SO4-40

PELO CONTRATADO

{g\_

ilr 674.&4 4 LUCIÂN) TRA]A'IO DE

CNPT I 05.997 .5401O


