
PREFEITUM I.II', ICIPAL DE TXJAS ESTRADAS

PREGÃO ELEÍRôI{ICO J'O OOOI2I2O22
PROCESSO fiTiTI ISTRÂTrVO ro 2294t9pÉsÍ,pL2

Coü|ÍRATO Ne I O@6U 2022- CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAI,I A PREFEITURÁ TIUÍ{ICIPAL DE DI'AS ESTR/DAS E

VIVA DISTRIBUIIX)RA DE PROI'UTOs LTDA., PARA FORNECIT{ENTO CONFORI|TE DISCRIMINADO NESTE

II{sTRUMENTO NA FORTIA ABAIXO:

Pelo presente instrunento particular de contrato, de um lado PREFEITURA I{UilICIPAL DE DUAS ESTRADAS - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne oa.787 .O72/goo1-14, neste ato representada pela
Prefej.ta loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funclonaria Publicâ, residente e domiciliada
nâ Fazenda São Fnancisco, SN - Zona RurâI - Duas Estradas - PB, CPF ne 690.407.5O4-40, Carteira de
Identidade ne 3.570.572 SSP, dorâvante simplesmente CoNTRATAI'ITE, e do outro lado vIvA DISTRIBUIDoRA DE

PROÍXTTOS LTDA. - AVENTDA A, S/N, GALPAO Â, DO4 HELDER CAIIIARÁ, GARANHUNS - PE, CNPI no 2g,OOA.a3ll6OOL-
17, doravante simplesmente CONTRATADA, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o
qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUsULA PRII,IEIRA - DOS FU DÁIiIEÍ{TOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico ne oooa2l2022, processada nos termos da
Lei Federal ne Lg.52O, de 77 de lulho de 2002 e subsidiariamentê a Lei Federal n" 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Complementar ne L2), de 14 de dezembro de 2606; Decreto Federal no 79.024, de 20 de Setenbro
de 2079; e legislação pertinente, consideradas as alteraçóes posteriores das referidas normas.

CLÁUsULA SEGUI{DA - DO OB]ETO:
o presente contrâto tem por objeto: Aquisiçâo parcelada de materiais de expedl.entes diversosr destinados
às diversas secretanias do Município, durante o exercício financeiro de 2022.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo coo as condições expressas neste instrumento,
proposta apresentâda, especificaçôes técnicas correspondentes, pnocesso de licitação modalidade Pregão
Êletrônico ne OOO|2/2O22 e instruçôes do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de tnansc.ição; ê será realizado na forma parcelada.

CL/íUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREçOS:
O valor total dêste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 3.100,00 (TRES l4IL E CEM REAIS).

Cóo. 
'Ts€RITiIxÂcÃo 

TARCA TÍ{ID. QUÂfi. P.TIÍ{ITÁRIO P. TOÍAI
18 classificador cartão duplo aLAPLASÍ Und 3oo 5'gg a.s@'ao
50 Isopor 25 fin FRICÀLoR FIs 25O 5,OO 7.25O,4o
62 Pâpê1 canurça Vl'{P Pct 35O !,oo 3SO 

'OOTotal: 3.\Oo,oo
fi,

CLÁUsULA QUARTA - Ix, REA]USTÂ EI{TO EIí SEÍ{TIDO ESTRITO: ,\\T 
I

o reajuste poderá ser realizado por apostilamento. -\\ \/
os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo perÍodo de um ano. '\§l
Dentro do prazo de vigência do contrato ê mêdiante solicitação do contratado, os preços poderão soffrul
reajuste após o interregno de un ano, na mesma proporção da varlação verificada ho IpcA-IBGE acumulàdd,"
inÍciadas e concluÍdas após a ocôrrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao pnimeiro, o interregno mÍnimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do úItimo reajuste.
l{o caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a

importância calculada pela úIti.ma variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar menória de cálculo referentê
ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferiçôes finais, o Índice atualizado para reajustê será, obrigatoriamente, o definitivo,
Caso o índice estabelecido para neajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nào possa nais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislãção então em

vlgqr.
Na ausência de previsão legal quanto ao Índice substituto, as partes elegerâo novo índice oficial para
o reajustanento do preço do valor renanescente, por meio de termo aditivo.

cLÁusULÀ QUINTA . DA DoTAçÃO:
As despesas correnão por conta da seguinte dotaçâo, constante do orçãmento vigente:
Recursos Próprios do Município:

{"À..otu* :*t:;Ê-,
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ol.oo - 04.].22.roo2.2094 - 300. - 3. 3.94. 30.01;
o2.oa - o4.t22.aoo2.2005 - 500. - 3. 3.90. 30.01;
O2.OO - 04.122.1OO2.2066 - 5OO. - 3. 3.9O.3O. OL t
O3. OO - 04.LZ) -Loo2.2oa9 - Sas. - 3. 3.9o. 30.OLt
o4.og - 12.361.2002,2àL2 - 500. - 3.),90.30.07 t
04.gg - t2.16L.2002.2914 - 579. - 3 - f . 90- 30-01;
64.00 - L2. 36L -26a2 -2015 - 54O. - 3- 3.90. 30. 0l j
64.O0 - L2. 16L.2002.29t6 - 550. - 1.3.90.30.0r;
64 -gO - L2.36L.24O2 - 2OL7 - 5s1. - 3 -3 -9a.3b.Ott
04.og - 12.361.2002.20L9 - 569. - 3. 3,90. 30. 01;
O4.OO - 12. 464 - 2OO2.2O2O - 500. - 3. f . 90- 3O. 01i
o4.oo - L2. 165. 2002. 2022 - 540. - 3.3.90. 30.Or I
a4, 0e - L2, 365.2902. 2023 - 569. - 1.3. 9A,19.O7;
o4.oo - L2 -366 -2002 -2024 - 569. - 3.3.90.10.O7;
05.oo - 27 .4a2.2003. 202s - 500. - 3. 3. 90. 30. 01;
06.00 - 71.192.20o3.2026 - 5Oo. - ].3.9o.3o.o1 i
06.OO - L3.392.2OO3. 2027 - 749. - 3. 3.90.36.01 t
07,og - 10.r22.2a6L.2929 - 602. - 1.3.99-30.01;
07,go - La.30L.2goL.20)o - 500. - 3.3.90.30.6L;
07,oo - 10.391.200t,2032 - 600. - 3.3,9a.30.ari
07.OA - 16.3O1.2bO1.2O33 - 60g. - 3.3.9a.3a.q1i
47, og - 10.392.20a1, 2934 - 6g0. - 3. ).99, 30.9L i
o7.ag - 79.305.20s7.2036 - 6Ag. - 3.).99.30,Ot;
oa.og - 15.451.LOO2.2937 - 56s. - 3. 3. e0. 30. 01;
09.Og - 26.782.2oa2.2019 - 5oo. - 3. 3.9O.)O.gl t
ao.gg - 08.241.2006.2040 - 509. - 3. 3. 90. 30. 61;
Lt.oo - s4.241.20s6.2943 - soo. - 3. 3. 90.30.01;
lt.gg - 04.243.2946. 2544 - 660. - 3. 3.9O. 30.Oli
tL.gg - 08.244.200É. 2945 - 500. - 3. 3, 90. 30.41;
ll.gg - 08, 244.2406. 2046 - 669. - 3. 3.99.30.sLt
1L. OO - Oa. 244.2006. 2047 - 669. - 3. 3. 90.36. A1;
tL, oo - ga. 244.2006, 2g4a - 509. - 3.3.99.39.gLi
lL.Og - OA.2M.2OO6.2949 - 660. - 3.3.9O.3O.OLi
LI.OO - 08.2M.2006.2059 - 660. - 3,3.90.30.01;
71.OO - Oa.244.2OO6.2951 - 660. - 3.3.99.3O.O1t
L2.OO - 20.606.2007.2053 - 500. - 3. 3.90. 38. 01.

CLÁUSULA SEXTA . DO PAGAÍiEÍ{TO:
o pagamento será efetuado n€diante processo regulãn e en observância às nomEs e procedimentos adotados
pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do perÍodo de
adinplemento.

CLÁUSULA sÉTII.tÀ - DoS PRAzOS:
O prazo náximo para a execução do objeto ora contratâdo, que admite pnorFogação nas condiçôes e hipóteses
prêvlstas no Apt. 57, §1', da Lei a.666/93, está abaixo indicado e sená considerado da emissão do pedido
de conpra:

Entrega: 10 (dez) dias.
A vigência do presente contrato será dêtemrinada: 06 (seis) meses, considerada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçõES DO COI{TRATA TE:
a - Efetuar o pagamento relatj.vo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contratoi
b - Proporcionar ao contrâtado todos os meios necessários para o fiel fornecÍmento contratado;
c - NotÍficar o Contnatado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualldade de produto
fornecido, êxêrcêndo a mals amplã ê completa fiscalização, o que não eximê o contnatado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor ê Fiscal deste contrato, nos termos da norma

vigente, especialmênte para acoopanhar ê fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a

contnatação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

ctifusuLA itot{À - DAs oBRTGAçÔES Do CoÍ{TRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na cláusu1a correspondênte do prêsente contrato, dentro
dos melhores parâmêtros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto
contratual, con observância aos prazos estipulados.;
b - Responsabilizar- se por todos os ônus e obrlgaçôes conc€rnentes à legistação fiscal, civil, tributária
e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceinos em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacltado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
representê integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do contratante devendo prestar os
sollcitados;

e esclarecimentosinformes
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e - Será nesponsávêl pelos danos causados diretamente ao Contratantê ou a tenceinos, decornentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o àcompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em pârte, o objeto deste instruDento, sen o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibÍlidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilltação e quallficação exigidas no respectlvo processo licitatório, apresentando ão
Contratante os documentos necessários, sempre quê solicÍtadoj

CUÚSULA DÉCITA - DA ALTERÀçÃO E RESCISÃO:
Este contrato podêrá ser alterado com a dêvida justificativa, unilatêralnente pela contratante ou por
acordo entie as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e sená rescindido, de pleno direito, con+orme
o disposto nos Antigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93,
O Contratado fica obrigado a aceLtar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nas compras, até o respectivo tinite fixado no Art. 65, §1' dâ Lei no 8.666193, Nênhum
acréscimo ou supressão poderá exceder o limitê estabêlecido, sâIdo as suprêssões rêsultantes de acordo
celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉcI A PRIÍ.IEIRÃ - Do RECEBIIE To:
Executado o pnesente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigâçôes pactuadas os
procedimento e prazos para recebêr o seu objeto pelo contrãtante obêdecerão, conforme o casor as
disposiçôes dos Ants. 73 a 76, da Lei n" 8.666/93.

cúusulÂ DÉcÍ44 sE6tr{DA - DÀs pErulLIDADEs:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévla defesa, às seguintes penalldades previstâs nos Arts. 86 e 87 da Lei 8,666/93: a -
advertência; b - []ulta de mora de O,srd (zero vÍngula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato
por dla de atraso na entrega, no inÍcio ou na execução do objeto ora contratado; c - Ínulta de tg% (dez
por cento) sobne o valor contratado pela inexecução totaf ou parcial do contrato; d - suspensâo temporária
de participar em llcitação e impedinento de contratar com a Administ.ação, por prazo de até 92 (dois)
anos; e - declarâção de inidoneidade para licitar ou contratar colÍ a Admlnistração Pública enquanto
pendurarem os notivos determinantês da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabÍveis
fundânentadas na Lêi 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCI}IA TERCEIRÁ _ DÂ co PE sAçÂo FIÍ{A GEIRÂ:
l{os casos de eventuais atrasos de paganento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não
tenha concorrido de algunra forma para o atraso, será admitida a conpênsação financeira, devida desde a

data limite fixada para o pagamento até a dãta correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os êncargos
noratórios devidos em razão do atnaso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula:
EM=NxVPxI,onde:EM=encargosmonatóriosiN=númerodediesentreadataprevistaparaopagamento
e a do efetivo pagamento; VP = vãlon da parcela a ser pagai ê I = Índice de compensação financeira, assim
apurado: r = (Íx/Log) laRDrM MoÍoRAt4A - sÂo losÉ Dos cAHPoS - sP /365, sendo Tx = percentual do rPca-
IBGE acumulado nos úttimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal qu€
o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido pana a conpensação financeira venha a 5er
extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a

ser deterninado pela legislação então em vigor.

CL/{USULA DÉCIÍ'TA qJARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da comarca dê Guarabira,
Estado da Paraíba.

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

Duas Estradas - PB, 05 de )u7ho de 2022.

ÍE STEIIUI,IHAS PELO COI{TRATAÍ{TE

o1 ) \Ás ( í\i_rr Prefeita constitucional
o90.407 .504-40

PELO CONTRATADO

VIVA DTSTRIBUIÍX'RA DE PROOI'TOS LTDA.
CNPJ: 20.008.831/oog!-a7
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