
ESTADO DA PANAÍBA
PREFEÍTURA I{,, ICIPAL DE IX',AS ESTRA)AS

PREGÃO ELETRo TCO No Wa2l2O22
PROCÉSSO ADüII{ISTRATM |6 2204]I9PÉO@a2

COI{TRATO Ne | @S6O/2O22-CPL

TERMO DE COIITMTO QUE ENTRE 5I CELEBRM A PREFEITURA I{'I{ICIPAL DÊ ÍX'AS ESTRADAS E

ORUIIürc BARACTIO DE SüJZA, PARA FORNECIMENTO COIIFORI4E DISCRIIíINADO NESTE INSTRUMENTO
NA FORl,lA ABAIXO;

Pelo presente Lnstrumento particular de contrato, de um lado PREFEITURA i[J ICIPAL DE Duas ESTRAI,aS - Rua
do Comérclo, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, Cl'lPl ne 08,787 .Oa2/OOO1-10, neste ato representada pela
Prefeita loyce Renally Fe1ix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionarla Pub1ica, residente e doÍriciliada
na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne O9O.4O7.5O4-40, Carteira de
Identidade ne 3.570.572 SSP, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro tado OR!âI{X) BARAC}() DE SOT ZA
- RUA ALFREDO CHAVES, 203, CENTRO, LAGOA DE DENTRo - pB, CNpl n" 79.A26.841/O001-63, doravante
simplesmênte CONTRATADA, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá
pelas cláusulas e condiçõês seguintes:

CúUSULÂ PRIüEIRA , Íx)S FUiIDÂI{E TOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônlco ne ooo!2/2922, processada nos termos da
Lei Federal ne aa.52g, de L7 de lulho de 2AO2 e subsidiariamentê a Lei Federat no 8.666, de 21 de lunho
de 1993i Lei Complemêntar ne 123, de 14 de dezenbro de 2906; Decreto Federal n" 7O.O24, de 20 de Setembro
de 2gL9; e lêgis1ação pertinente, considêradas as alterações posteriores das referidas normas.

CU{UsULÂ SEGUÍ{DA - DO OB]ETO:
O presente contrato têm por objeto: Aquisição parcelada de materiaÍs de expedientes diversos, destlnados
às diversas Secretarias do Município, durante o exercício financeiro de 2922.

0 fornecinento deverá ser executado rigorosãmente de acordo com as condições expressas neste instrumênto,
proposta apresentãda, especificaÇôes técnicas correspondentes, processo de licitação modalidadê Ppegão
Eletrônico ne OOOL2/2O22 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

CúUSULA TERCEIRÁ - DO VALOR E PREçOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 2O2.4AO,50 (Dt ZENTOS E DOIS l4IL E

QUÂTROCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
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cLíusuLA QUARTA - m REAIUSTÂIiÊiÍÍO E SEiTTIm ESTRIÍO:
0 reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
Os preços contratados são fixos e irreajustávêis pelo período de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer
reajuste após o lnterregno de um ano, na mesma proporção da variação verifícada no IPCA-IBGE acumulado,
iniciadas e concluÍdas após a ocorrêncla da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financ€iros do ú1tino reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do Índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a
importância câ1culada pela últina variação conhecida, liquidando â diferença conrespondente tão logo

\_ seja divulgado o índice definitivo. Fíca o Contratado obrigado a apresentar memória de cá1culo referente
ao reajustamento de preços do valor remanescente, semppe que este ocorrer.
Nas aferÍções finais, o índlce atualizado para reajuste será, obrlgatoriamente, o definitivo.
Caso o Índice estabelecido para reajustanento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vler a ser deteníinado pela legislação então em
vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo Índice oficiat para
o reajustamento do preço do valor remanescente, pon meio de temlo aditivo.

CúUSULA QUII{TA . DA Ix)TAçÃo:
As despesas corerão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do MunicÍpio:
O7.Ag - O4.r22.!@2.29O4 - 50à. - 3.3.99.3O.91,t
o2.oo - 94.122.1@2.2995 - 509. - 3.3.90.10.0L:
o2.go - 04.722.1@2,2006 - 500. - 3.3.90.30.Ort
o3.og - o4.r23,1@2.29o9 - 509, - 3.3.99.30.9!t
g4.Og - 12.36r.2002.2012 - 5Og. - 3.3.9O.3O.O1"'
94. oo - !2. 361. 2002. 20L4 - 570. - 3.3.90.30.9L;
o4.oo - t2.367.2002.2915 - 540. - 3.3.99.30.OL;
O4.gO - 72.361.2OO2.2OL6 - 5so. - 3.3.9o.36.Ott
O4.Oo - t2.361.2OO2.2917 - 551. - 3.3.9O.3O.OL|
94. go - 12. 36L. 2002, 20L9 - 569. - 3. 3.90. 30. OLi
g4.go - 12.364.2902.252O - 5gg. - 3.3.99.1O.Ort
g4.OO - 72.365.2002.2022 - 54O. - 3.3.90.30.OL|
g4.gg - L2.365.26O2.2O23 - 569. - 3.3.9O.3O.O!,
o4.go - 12.366.2902.2024 - 569. - 3.3.90.30.OL;
o5.oo - 27.4L2.2001,2025 - 500. - 3.3.90.30.0!;
06.g0 - 13.392.2903.2026 - 5Og. - 3.3.9O.3O.O1 i
06.00 - 13.392.200f .2027 - 749. - 3.1.90.39.01 ;
07.Og - tO.r22.2OOt.2O29 - 602. - 3.3.99.3O.9Lj
07.go - 70.301.200t.2030 - 5gg. - 3.3,99.30.oLi
o7.oo - to,30t.2gor.20r2 - 600. - 3,3.94.30.07 t
07.go - to.3gL.2goa.2033 - 6g0. - 3.3,90.30.oLi
g7.OO - LO.3O2.2OOL.2O14 - 6g0. - 3.3.99.1O.O!i
97.gO - lO.3g5.2OOL.2g36 - 6O0. - 3.3.99.3O.Oat
oa.oa - L5.451.too2,2037 - 5go. - 3.3.90.30.0r;
g9.OO - 26.742.2002.2939 - 5gg. - 3.3.9O.3O.OL|
Lo. gO - OA. 241. 2906. 2O4O - 5Og. - 3. 3.99. 30. OLt
tl.oo - 04.243. 2096.2043 - soo, - 3.1.90. 30.o7i
1L. OO - oa. 243. 2996. 2044 - 660. - 3. 1. 90. 30. 07 t
IL.OO - 0A.244.2906.2045 - 5gO. - 3.3.9O.3O.O1 t
LL. OO - OA. 244. 2006. 2046 - 660. - 3. 3. 9O. 34. 01 l
7!.OO - OA.2M.2OO6.Zo47 - 669. - 3.7.9O.3O.94t
lr.Og - SA.2M.2AS6.2O4A - 5OO. - 3.3.9O.3O.Ort
7L.60 - 94.244.2096.2049 - 660. - 3.3.90.)9.07;
ar.go - 94.2M.2096.2950 - 660. - 3.3.90.30.0!;
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rL.oo - oa.2$.2006.205r - 669. - 3.3.90.30,9Li
L2.OO - 20. 606.200?.2053 - 5gO. - 3.1.90.30.OL.

CLifuSULÂ SEXÍA . Íx, PÂ6,ÂIIETTO:
O pagamento será êfetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados
pelo Contnatante, dê sêguinte manei.ã: PaFa ocorreF no prazo dê trinta dias, contados do período de
adimplemento.

cLÁusuLA sÉTrr.ta - trcs PRÂzos:
o prazo máximo para a execução do objeto ora contrãtado, que admite prorrogação nas condiçfos e hipóteses
previstas no art. 57, §1", da Lel a.666193, está abaixo indicado e será considerado da emissão do pedido
de compra:

Entregà: 10 (dez) dias.
A vigência do prêsente contrato sêrá determinada: 06 (seis) meses, .onsiderada da data de sua âssinatura.

CL/ÁUSULÂ OITAVA - DAS OBRIGAçõES DO CON{TRATA'{TE I
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efêtivamentê realizado, de acordo com as respe.tivas
cláusulas do presente contrato.;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fonnecimento contratado;
c - Notificar o contnatado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de p.oduto
fornecido, exetcendo a mais ampLa e completa flscalização, o que não exime o contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes cotr atribuiçôes de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da nontE
vigente, especialmente para aconpanhar e fiscalizar a sua execução, respectivanente, permitida a
contratação de tenceiros pana assistência e subsÍdio de informações pertinentes a essas atribuições.

cúusuLA oirA - DAs oBRÍcaçõEs Do coÍ{TMTADo:
a - Executar devidanente o fornecimento descrito na Cláusu1a correspondente do presente contrato, dentro
dos nelhores parâmetros de qualidade estabelecÍdos para o ramo de atividade relacionada ao objeto
contratuãI, (om observância àos prazos estidutados;
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 qualquêr tÍtuIo, pêrante seus
fornecedores ou terceinos em razão da execução do objeto contratadoj
c - Mantêr pneposto capacitado e ldôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuçâo do contrato, que o
represente integralmentê em todos os seus atos;
d - Penmitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os infornes e esclarecimentos
solicitados;
e - será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a tercêiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou neduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado.;
f - Não ceder, tnansferir ou sub-contratar, no todo ou em pante, o objeto deste instnumento, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante.;
g - Íilanter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

cúUsULÂ DÉcI A. DA ALTERÁçÃo E REscIsÃo:
Este contrato podená ser alterado com a devida justificativa, unilatêralmente pela contratante ou por
acondo entre as partes, nos casos pnevistos no Antigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme
o disposto nos Artigos 77,78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que
se fizerem nas compnas, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1" da Lei no 8.666/91. Nenhum
acréscimo ou supressão poderá exceder o limite êstabelecido, saldo as supressóes resultantes de acordo
celêbtado entre os contratantes.

cúUsutÂ DÉcIi{A PRIÍiEIRA - Do RECEBI,4E To:
Executado o presente contrato e observadas as €ondições de adimplemento das obrigaçôes
procedimento e prazos parã receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme
disposiçôes dos Arts. 73 a 76, da Lei n" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉcTÍI.IA sEGuiIoA - DAs PENALTOADES:

o c450,

A recusa injusta em deixar de cumpnir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contnatado,
gãrantida a pnévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.566/93: a -
advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero víngula cin.o por cento) aplicada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na entrega, no lnício ou na execução do objeto ora contratado.; c - multa de 1o% (dez
por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão tenporária
de participar em licitação e impêdimento de contratar com a Administração, pon prazo de até 02 (dois)
anosj e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratan com a Administração PúbIica ênquanto
perduraren os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente,
fundamentadas na Lei 8,666/93.

cabÍveis



clÁusuLÂ DÉcr A TERGETRÂ - DA coitpEl{sÀçÃo FrMrcErRA:
Nos casos de eventuais atrâsos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não
tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a conpensação financeina, devida desdê a
data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagaírento da pancela. Os encargos
moratórios devidos êm razão do atraso no pagômento serão calculados con utilização da seguinte fórmula:
Eil=NxVPxI,onde:EM=encargosmonatórios;N=númêrodêdiasentrêadataprevistaparaopatamento
e a do €fetivo pagamento; VP = valor da parcela â ser pagaj e I = índi€e de compensãção financeirà, assim
apurado: I = (ÍX/ ]rOO) laRDltvr ríoToRAt'ra - SÃO IOSÉ DOS CAtllPOS - Sp /)65, sendo TX = percentual do IPCA-
IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua fa1ta, um novo índice adotado pêIo Governo Fede.al. que
o substitua. Na hlpótese do referido Índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser
extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizâdo, será adotado, em substituição, o que vier a
ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIÍIIA QUARIA - DO FORO:
Para dirimir as questôes decorrentes dêste contrato, as partes elegem o Foro da comarca de Guarabira,
Estado da ParaÍba.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 92 (duas) vias, o qual. vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 04 de lulho de 2O22.

IESTEMUNHAS PELO CONÍRATANTE

oSl \(S 6$'+ -tl Prefeita Constitucional
090.407.so4-40

PELO CONTRATADO

,vq oq CNPI : 10.826.843/OOOL-O3

JOYCE REMLLY FELIX


