
ESTADO DA PARÁÍBA
PREFETÍURÂ Í,&rÍ{rCrPAL DE DIrAS ESTRÂDAS

PREGÃO ELETRô ICO NO OOOI2/2922
PROCESSO ADüIÍ{TSTMTTVO }to 2204L9PEaÍ,Í,I2

CoI{TRÂTO NeZ 0@5912022- CPL

TERMO DÊ CONTRAÍO QUE ENTRE SI CELEBRM A PREFEITURA T{JÍ{TCTPAL DE DUAS ESTR'DAs E

f,osú{ÂLm @xçÂLvEs DE BRITO 75955276§7, PARÂ FoRNÊCI}1ENTo CONFORI1E DISCRII4INADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORTIA ABAIXO:

Pelo presente instrumento partlcular de contrato, de um lado PREFEITUM I'IUNICIPAL DE DUAS ESTRIDAS - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPJ ne OA.7A7 .Oa2/OOO1-10, neste ato representada pela
Prefelta loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionâria PubLica, residente e domiciliada
na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne O9O.4O7.5O4-4O, Carteira de
Identidade ne !.570.572 SSP, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado IOSIIIALDo @I{çALVES DE

BRITO 7s956276487 - RUA BOM IESUS, SN, CENTRO, lOÃO PESSOA - PB, CNPI no 3L.356.399/OA01-71, doravante
simplesmênte CONTRATADÂ, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá
pelas cláusulas e condições seguintes:

CúUSULÂ PRIÍ'IEIRA - ms FLhDATEiTÍos:
Este contrato decorne da licitação modalidade Pregão Eletrônico ne OOOa2|2922, pnocessada nos termos da
Lei Federal ne 1a.92o, de 77 de lulho de 2002 e subsidianiamente a Lei Federal n" 8.666, de 21 de lunho
de 1993j Lei Codplementar ne 123, de 14 dê dezembro de 2006; Decreto Federal no tO,O24, de 20 de Setembro
de 2g!9i e legislaçâo pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

cúuSuLA SEGU DA - Do oBJETo:
O presente contrato tem por objeto: Aquisição parcelada de materiais de expedientes diversos, destinados
às diversas Secretôrias do Município, durante o exercício financeiro de 2O22.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condlções expressas neste instrumento,
proposta ap.esentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitâção modalidade Pregão
Eletnônico ne O@L2/2922 e instruçõês do Contratante, documentos esses que ficam fazêndo partes
integnantes do presente contrato, independente de transcriçâo; e será realizado na forma parcelada.

Cúu5ULA TERCEIM - Do vALoR E PREços:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 132.560,00 (CENTO E TRIÍ{TA E DOIS fiIL E

QUINHENTOS Ê SESSENTA REAIS).

cóo. orscRrit {ÀCÂo ÂRca tr{ro. Qtxtxr.
4 Bastões de colâ quente e grossa TEKBOND Und IOOO
5 Bastôes de cola quente grande e fina TEKBONo Und 75OO

7 Bola de sopro, co.es variadas pct c/ 50 lnd PIC PIC Pct 2geT
8 Caixa arquivo poliondã POTIBRAS Und 5OO
15 Cartolinã tuãche VtlP lJnd aSOO
34 Fita adesiva, colonidá tm 45 mm x 50 m FIÍPÊL Und 3gO
38 Fita adesi.va 45 x 50 PVC ADELBRAS Und 3OO

39 Fita crêpê 1a.ga tm 48 ,rn x 50 m ADELBRAS Und 2SO
47 fsopon 10 mn FRICALOR FIs 1SO

48 Isopor 15 mfl FRICALOR Fls L5O
49 Isopor 20 mm FRICALOR FIs 15O
51 Lâl|linà pàra e5ti1ete, rêfil com 10 und GOLLER Refll 35e
52 Lápis de cor madeira c/ 12 cores grandês LEo LEo Cx 15OO
5l Lápis graflte ns 02, sem ponteirê pct c/ 11t4 ECO Cx 15a
S4 Lápis hidrocor c/ 72 co"es LEo LEO Cx 350
55 Lápis nêtroprojetor cores variadas BRli Und 9@
59 l.lalêta plástica com aIçâ (plásticâ) loíibo 4 de cores POLIERAS Und I Z5O
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67 Papel 6OK grãoatura 180 I formêto A4

63 Papel celofane
64 Papel crepom
65 Papel laninado
71 Pasta L

74 Pasta plástica Iombo 3
75 Pasta plástica Iombo 4
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Pasta coír alça 4 cm

Pâtta suspensa fiaamorizadã
Pen drivêr 64 68
Pin.êI dê mãdêirâ hc 12
Tinta spray cores variadas 350 ml
ÍNT estampado (êstanpas diversas) rolo com 10o m.

INT rolo com 100 m de cores variadas
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24,97 72.485,00
3,28 2.296,@

50,74 5.074,00
3,17 )a7,go

27,77 2.777,gO
469,99 23.499,50
249,99 24.999,00
Total: 732.560,@

cuÁusuLA QUARTA - m REAIUSTÁriE TO EÍ{ SE Trm ESÍRrTO:
O reajuste poderá sêr reallzado pon apostilanento.
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo perÍodo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratadg, os prêços poderão sofner
reajuste após o interFegno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acuÍnulado,
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajustê.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o índice definitivo. Fica o contratado obrigado a apresentan memória de cáLculo referente
ao reajustamento de preços do valor reman€scente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice atualizado pãra neajuste será, obnigatoriamente, o definitivo.
Caso o Índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser uti.lizado, será adotado, efl substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em

vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo Índice oficial para
o reajustamento do preço do valor rehanescente, por meio de ter o aditivo.

cúusul eur TA - oa mraçÃo:
As despesas correrão por conta da seguintê dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Írlunicipio:
ot.oo - 04.722,7002.2004 - 500, - 3. 3.90, 3g.g!;
o2.oo - o4.a22.aoo2.20gs - 500. - 3.3.90. 30.o7;
o2.og - 94.122.1à02.2096 - 500, - 3. 3. 90. 10.01;
03.OO - 04.723.rO02. 2609 - sOO. - 3.3.9O. 30.OLi
O4.OO - L2. 36L. 2OO2.20L2 - 5OO. - 3.3.9O. 30.OLi
o4.go - 12, 36L.2092.20L4 - 570. - 3.3.99.30.91t
g4.oo - 12. 361. 2002.20Ls - s40. - ).1.90, JO.OL t
o4.go - L2. 36L, 2002.20L6 - 5sO. - 3. 3.90. 30.Or t
g4.gg - L2.36L.2002.2017 - 551. - 3.1.90,30.Oa;
o4.oo - a2.161.2002.2079 - 569. - 3.3.90.30.0L;
94. 00 - L2.364.2002.2020 - sOO. - 3, ).90. 30.9L;
g4.og - 72.365.2002,2022 - 549. - 3,3.90.30.01;
04.oo - 12.365.2002. 2023 - s69. - 3. 3.90.10.07 ;
o4.go - 12.366.2002.2024 - 569. - 3.).90.30.01;
05.go - 27.4L2.2003.2925 - 500. - 3. 3.90. 30.01;
06,go - 73. 392.2903. 2026 - sOO. - 3.3.94.30.O1 t
g6.0g - 13. r92.2003. 2027 - 749. - 3. 3.90.30.07 ;
07.OO - ro.l.22.2OOL.2O29 - 602. - 3.3.9O.3O.O1t
07.go - to. 30L.2901. 2030 - 500. - 3. ).99.10.o1,
07.oo - tg. 30t.2001. 2032 - 600. - 3.3.90. 30.o1 ;
g7.oo - Lg. )oL.200L. 2033 - 6g0. - 3.3,96, 30.OL i
g7.oo - L9.302.2091-.20)4 - 600, - 3.3.90.39.Or;
07.oo - a9.305.209L.29)6 - 60a, - 1.3.90.39.oL;
O8.Oo - Ls. 451- -L602 -2037 - 5àO. - 3. 3.9O.3O.OL|
09.og - 26.752.20s2.2939 - sOO. - 3.3.90.30.01;
ao.oo - oa.24L.2006.2049 - 5@. - 3,).90.30,0L;
Lr,og - 94.241.2096.2943 - 500. - 3,3.90.39.O!;
aL.go - 9a.243.2006.204Á - 660. - 3.1.90.30.01;
Ll".gg - 94.244. 2096.2945 - 500, - 3. 3.90.30.4t;
1:r.@ - 04.244.2096.2946 - 660. - 3.3.99.30.0r;
17.OO - 94.2M.2006,2047 - 669, - 3,3,99.30,94;
a7.oo - oa.2$.2006.204a - 500. - 3.3.90.30.0L;
tt,go - oa.244.2006.2049 - 669. - 3.3.99.30,07;
aL.oo - o8.244.2096.29so - 660. - 1. 3.90. 30.0L;
aL.oo - oa. 244.2006. 2057 - 660. - 3. 3.95.34,57 ;
72.90 - 20.606.2007, 2053 - 500. - 3. 3,90.30.97,

SÉXTA - Do PAGAÍ'iÊ TO
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O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimêntos adotados

pêio Contnatante, de seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trintâ dias, contados do período de

adimplemento.

cúusuLA sÉTrilÂ - ms PRAzos:
o prazo máximo para a execução do objeto ora contnatado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses
previstas no Art. 57, s1", da Lei 8:666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão do pedido

de compra:
Entrega: 10 (dez) dias.

A vigênciã do presente contrato será determinada: 06 (seis) meses, considerada da data de sua assinatura.

CLÁUsULA OITAVA - DAS OBRIGAçõEs DO CO TRATA TE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respêctivas
cláusulas do presente contrato.:
b - Proporcionar ao Contratado todos os neios necessários para o fiê1 fornecimento contratado;
c - Notificar o contratado sobre qualquer irnegularidade encontrãda quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fÍscalização, o gue não exime o contratado dê suas
nesponsabilidades contratuals e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma
vigente, especialmente para acompanhar ê fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a

contratação de terceiros para assistência e subsÍdio de lnformaçôes pertinentes a essas atribuiçôes.

cliíusuLÂ M) A - DAs oBRrcaçôEs Do coirrRATADo:
a - Executar devidamênte o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro
dos melhores parámetros de qualidade estabelecidos para o rano de atividade relacionada ao objeto
contratual, corÍ obsêrváncia aos prazos estipuladosi
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária
e trabalhista, ben como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tÍtulo, penante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
d - permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os Lnformes e esclarecimentos
solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou êm parte, o objeto deste instrumento, sem o

conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - llanter, durante a vigênciã do contrato, en conpatÍbilidade com as obrigações assumidas, todas as

condiçôes de habilltação e qualificação exigidas no respectivo processo licltatório, apresentando ao
contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

cúusulÁ DÉCI.'IA - DA ALTERÁçÃo E RESCISÀO:
Este contrato poderá ser âIte.ado €om a devida justificativa, unilateralmentê pela Cont.atânte ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de plêno direito, conforme
o disposto nos Artigos 77, 7a e 79 da Lei A.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que

se fizeren nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1" da Lei n" 8.666,/93. Nenhuíl

acnéscimo ou supressão poderá exceder o tlmite estabelecido, saldo as supressôes resultantês de acordo
celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIÍ.TA PRINEIRÁ - OO RECEEIiIEI{TO:
Executado o presente contrato e obsêrvadas as condições de adimplenento das obrigações pactuadas os
procedinento e prazos pana receber o seu objeto pelo contratante obêdecerão, conforme o caso, as. i,
disposiçôes dos Arts. 73 à 76, da Lei no 8.666193. §
CL}íUSULA DÉCIiIA SE6IJ DA - DÂS PEMLIDADES: \\
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legals, sujeitará o Contratado, N
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666193: a - I

advertênciaj b - multa de Ítora de O,5% (ze?o vÍrguta cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato
pon dia de attaso na entrega, no lnício ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de fO% (dez
por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária
de participar em licitação e impedimento dê contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois)
anos; e - declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Públlca enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade.; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabÍveis
fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSUUI DÉCI A TERCEIRÁ - DA CoIIPEÍ{SÂçÃO FTMUCEIRÁ:
Nos casos de evêntuais atnasos de paganento nos ternos deste instrunento, e desde que o Contratado não
tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeita, devida desde a



data limite fixada para o pagamento até a data conrêspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos
moratórios devidos em razão do atnaso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fónmuIa:
EM=NxVPxI,onde:Ell=encargosmoratórios;N=númêrodediasentreadataprevistaparaopagamento
e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e f = índice de conpenseção finan.êirâ, assin
apurado: I = (TXlfgO) IARDIM MOTORAIqA - SÃo lo5É DOS CAIIPOS - SP /365, sendo TX = percentual do IPca-
ÍBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índÍce adotado pêlo Governo Federal que

o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido pana a compensação financeira venha a ser
extinto ou de qualquer forma não possa nais ser utilizado, será adotado, em substituição, o quê vier a

sêr detenmlnado pela legislação então em vigor.

CUíUSULÂ DÉCIÍiTÂ QUARTA . OO FORO:

Para dirimir as quêstóes decorrentês dêste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira,
Estado de ParaÍba.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai assinado
pelas pa.tes e por duas testemunhas.

ouas Estradas - PB, 04 de lulho de 2022.

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

.õSJ \6S ((\i-r\

04/ q44 Vâ404

Pnefeita constitucional
o90.407 .50'4-49

PELÔ CONTRATADO

CNPI: 31.156.399/OOO7-1L


