
ESTADO DÁ PANÀÍBA
PREFEITURA IIT.§{ICIPAL DE DI,,AS ESTRADAS

PREGÃO ELETRô ICO NO @4'A212022
pnocEsÍt ADlt${rsTRATrrro xo 220419?Ê0Í,€a2

COiITRATO No : 0ÉÉ,63 12O22-C?L

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRM A PREFEITURÂ IiIUNICIPAL OE DUAS ESTRÂDAS E

]OÃO BATISÍA DA ROCHA RIBEIRO, PARA FORNECII1ENTO CONFORME DISCRII'IINADO NESTE

INSTRUMENTO NA FORll1A ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado PRÊFEITUM iIUI{ICIPAL OE DUAS ESTMDAS - Rua
do Comércio, 2f - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI oe OA.7a7 .OL2/OO01- 10, neste ato representada pela
Prefeita loyce Renally Êe1ix Nuíes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e doni.iliâdâ
na Fazenda São Francisco, SN - Zona Ruraf - 0uas Estradas - PB, CPF ne O99.4O7.5O4-40, Carteira de
Identidade ne 3.570.512 SSP, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado JOÃO BATISTA DA ROCHA

RIBEIRO - RUA ANTONIO PADUA DE VASCONCELOS, 101, CRISTO REDENTOR - ]OÀO PESSOA - PB, CNP] N'
09.632 -133 /AOO7- 08, donavante simplesmente CoNÍRATADA, decidiram as partes contratantes âssinar o
presente contnato, o quô1 se regerá pelas c1áusulas e condições segulntes:

CLÁUSULA PRII4EIRA - DOS FUNDA ENTOS:

Este contrato decorre da Licitação modalidade pregão Eletrônico ne OOO72/2022, processada nos têrmos da
Lei Federal ne LO.52O, de 17 de lulho de 2002 e subsidianiamente a Lei Federal n" 8.666, de 21 de lunho
de 1991; Lei Complementar ns 123, de 14 de dezembno de 2006; Decreto Federal no L9.024, de 20 de Setembno
de 2OI9i e 1egi51ação pertinente, consideradas as altenações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULÀ SEGUiIDA - DO OB]ETO:
o presente contrato tem por objeto: Aquisição parcelada de materiais de expedientes diversos, destinados
às diversas Secretarlas do i\4unicípio, durante o exercÍcio Íinanceiro de 2022.

O fornecimento deverá ser executado nigorosamente de acordo com as condições expreSsas neste instrumento,
proposta apresentada, especificações técnicas cor respondentes, processo de licitação modalidade Pnegão

Eletrônico ne OOO!2/2022 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo pantes
integrantes do presente contrato, independentê de transcrição; e será realizado na Ío.ma parcelada,

CLÁUSULÂ TERCEIM - DO VALOR E PÀEçOS:

o valor totat deste contrato, a base do pneço proposto, é de R$ 35.396,00 (TRINTA E CINCo MIL E TREZENToS

E NOVENTA E SÊIS REAIS).

COD. OISCRIÍNII{AçÃO I1ARCA UNID.

2 Apa}ador para quadro b.ãnco IIaSTERPRINT Und

aO Cãl.uladoaa dê 12 dígitos, com bêteria CBH Und

11 cãl.ulâdorá ÍÍédiâ CBH Und

1t cartolina comum BTGMRDT Und

14 Cartolina dupla face V|1P Und

a6 cartolina laminada vl'lP Und

17 cãrtolina micFo ondulada !?"lP Únd

19 C1ips Salvanizados 2/o cx cl 7OO FERPLAS cx
26 Cola isopor 45O g BÀMBTNI und

2t Corretivo liquido 18 m1 DELTA Und

29 Embôrrâchado IBEL Und

31 Estilete grande MASTERPRINÍ Und

32 Estilete pequeno |íÁSÍERPRINT und

13 Extrator dê Grampo I4ÀSÍERPRINT Und

37 Fitã âdêsiva 12 mm x 40 m durex FITPEL Und

40 Fità crepe largâ tm 25 mm x 50 ín ADELBRAS Und

45 Gnainpeador de mesa para 25 folhãs MASTERPRINT Und

69 Pasta a-z loÍibo fino FRAMA und

72 Pasta c/ aba e1ástica plástlca ofício PoLÍBRÂs Und

80 Perfurador P - capacidade de perfuração para 95 folhas FoSKÂ lJnd

81 pincet de madei.a ne O LEO E LEo Und

a2 pincel de madeira nq 2 LEO E LEo Und

83 pincel de madei.a n, 6 LEo E LEo Und

85 pj.ncel de madei.a ne 16 LÉO E LEo Und

a7 Pistola de cola quente grênde GATTE Und

88 Pnêndedor dê Papel 19 mm, cx com 12 Unidades BRl4l Cx

1AO Tnilhos de plástico pct c/ 50 DELLO Und

QUANT.
750

5à
5â

16gA
15AO

500
5AO

500
250
500

2500
400
30e
20e
200
254
200
3AA

1504
7go

50

50

50
aoo

5A

200

P.UIIITÁRIO P. TOTÀL

3,89 583,50
74,70 7O5,Og
74,7A 735,OO
o,75 75g,OO
o,aa 7.29o,oo
2,15 1.975,OO
4,4A 2.2@,04
1,9O 95O,Og

a4,90 3.725,OO
7,94 979,gs
7,60 2-ssO,OO
7,45 5AO,AO

7,10 33O,OA

7,49 298,04
a,6o 32g,oo
5,96 4.499,OO

a5,3O 3.06O,6O
72,2O 3.660,0A
3,2O 4.4O0,OA

73,A9 1.3O0,OO
2,9O 145,OO

3,AO 75â,AO
2,99 149,54
4,2O 42O,OO

23,60 1-aAO,OO

S,ao a-76o,oo

n 9,60 960,O0/an )ffilue



CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTA'1ENÍO EM SENTIDO ESTRITO:
0 reajuste poderá ser reallzado por apostilamento.
0s preços contratados são fixgs e irreajustávej"s pelo período de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contnatado, os precos poderão sofrer
reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação veri-ficada no lPCA IBGE acumulador
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentês ao primeiro, o interregno Ínjnimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste,
No caso de atraso ou nâo divulgação do Índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a

importância calculada pela ú1tima variação conhecida, liquidando a diÍerença correspondente tão 1o8o
seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálcufo refenente
ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice atualizado pana reajuste sená, obrigatoriamente, o definitivo.
caso o índice estabelecido paFa reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nào possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então eín

vigor.
Na ausência de previsão lega1 quanto ao Índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para
o reajustanento do preço do valor remanescentê, por meio de tenmo êditivo.

CLÁUSULA QUINTA . DA DOTAçÀO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamênto vigente:
Recursos Próprios do Município:
or.oo - 04. 1.22. tooz. 2004 - 509. - 1. 3.96. 30. 01 ;
02.oo - 04,t22.!602.2005 - 509. - 3. ).90.30.O1;
o2.oo - o4.L22.1@@2. 2006 - 500. - 3. 3.90. 30.or ;
o3.oo - 04.12).1002.2009 - 500. - 3.3.90.30.07;
04.oo - 12.361.2A92.2012 - 500. - 1.).90.30.O1;
o4.oo - 72.361.29@2.20L4 - 570. - 3. 3.90.30.O1-;
o4.oo - 72.16!.2902.201,s - 540. - 3.3.90. 30.O1;
o4.oo - 72.36!.2902.20\6 - 550. - ).3.90.39.OL;
o4.oo - 72.367.2002.2@77 - 551. - 3.3.90.30.O7;
04.oo - 72.367.2002.2079 - 569. - 1.3.90.30.O7;
o4.og - t2.364.2AA2.2020 - 509. - 3.3.90.30.@l;
o4.oo - a2.36s.2002.2922 - 540. 3.3.90.30.01;
o4.oo - 12.365 -2002.2023 - 569. - 3.3.90. 30.O1;
04.ao - 12.)66.2002.2024 - 569. - 3.1.90. 30.O7;
05.go - 27.8L2.2A03.2925 - 5sO. - 3.3.90.30.0L;
96.00 - 73.392.2003.2026 - 500. - 3.3.90.30.@l;
06.00 - L3.)92.2093.2027 - 749. - 3.3.99.30.OL;
g7 .oo - 10. L22.200r.2029 - 602. - 3. 3. 90. 30.O)- ;
07 -6A - 10.10L.2A@L.2930 - 500. - 3.3.90.)o.oL;
o7 -oo - Lo.301 -200t.203? - 6ao. - 3.3.90 -30.O7;
a7.oo - 10.3a7.2001.2031 - 600. - 3.3.94.30.O7;
07.oo - 19.302.2001.2034 - 600. - 3.3.90.30.01;
07.oo - 10.3a5.2007.2036 - 600. - 3,3.90.30.8\ ;
08 -oa - 15.45L.1092.20f7 - 500. - 3.3.90.34.0L;
@9.9o - 26.782 -2002.2039 - 500. - 3.3.99.30.OL;
70.oo - oa.241.20a6.2040 - 500. - 3.3.90.)0.o1;
IL.OO - Oa.24) -2906. 2043 - 56A. - 3. 3.90. 30.O7 ;
77.00 - Oa.243.2906 -2044 - 660. - 3.3.99.10.OL;
7\.OO - OA.244.29A6.2945 - 500. - 3.3.90.3@.Ott
rl.oo - oa.244 -2006.2046 - 660. - 3. ).90.30.O1;
Lf .Ag - @a. 244. 2@06. 2047 - 669 - - 3. 3.94 - 3o.oat
!7.0O - Oa.244.2006. 204a - 50a. - 3. ).90. 30.o7 ;
7r.oo - 08.244,2A06.2049 - 66A. - 3.3.90.30.07;
1A -AO - Oa.244 -2006. 2950 - 660. - 3. 3. 9A. 30. 01 ;
1r -a6 - @a.244.2006 -2057 - 660. - 3.3.94.30.O7;
12.00 - 29.606.2007.2As3 - 500. - 3.3.90.)s.o7.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAIIIENÍO:

O pagamento sená efetuado mediante processo regular e em observância às nonnas e pnocedimpntos adotados

peio Contratante, da seguinte manêirai Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de

adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIIi.IA . DOS PRAZOS:

O pnazo máximo para a execução do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condiÇões e hipóteses
pnevistas no Art. 57, §1., da Lei a-666/g3, está abaixo indicado e será considenàdo da emissão do pedido

-.-- "-ie!+l - -riirii,..l

de conpra:
Entnega:10 (dez) dlas.

a vigência do presente contrato sená deterflinada: 06 (seis) mesês, considerada da data de sua assiratura.

qL' ffi-



cúUsuLA oITAvA - DAs oBRIGAçõÊS Oo co TRATÂilTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fonnecimento efetivamente realizado, de acordo con as respectivas
cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobne qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabiu.dades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contratg, nos termos da norma
vigente, especialmentê para acompanhar e fiscalizar a suâ execução, nespêctivamentê, permitida a
contratação de tenceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuiçôes.

cLÁusuLÀ NoirÂ - DAs oBRrG çõEs Do co rRÁTAm:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na C1áusula correspondente do pnesente contrato, dentro
dos melhores parâmetnos de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade nelacionada ao objeto
contratual, com observância aos p.azos estipulados;
b - Respon sabiliza r - se por todos os ônus e obrigaçõês concernentes à legislação fj.scal, civil, tributária
e trabalhista, ben como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquen título, perante seus
fornecedorês ou tenceiros 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 facilitan a fiscalização do contratante devendo prestar os infonmes e esclarecimentos
solicitados;
e - Será .esponsável pelos danos causados diretamente ao Contnatante ou a terceiros, decornentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo ó.9ão interessado;
f - Não ceder, tnansferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimênto e a devlda autorização expressa do Contratantej
g - Manter, 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
contnatante os documentos necessários, sempre que solicitado;

CúUSULA DÉCI',IA. DA ALTERÁçÃo E RÊsclsÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pela Contratante ou por
acordo entre as partes, nos casos pnevistos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme
o disposto nos Artigos 77,78 e 79 da Lei A.666/93.
O Contratado ficã obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que
se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1o 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.

CLÁUSULA DÉCIÍ!íA PRT EIRA - DO RECEBIÍIIENTO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas os
procedimento e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecêrão, conforme o caso, as
disposições dos Ants. 73 a 76, da Lei no 8.666,/93,

CLÁUSULA DÉCIÍ{A SEGIJiIDA . DÂS PEiIALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaçôes assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contnatado,
ganantida a préviã defesa, às seguintes penalldades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a -
advertência; b - flulta de mona de O,5% (zeto vÍrgula cin€o pon cento) aplicada sobre o valor do contnêto
por dia de atnaso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratadoj c - multa de LO% (d,ez
por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d ' suspensão tenporária
de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois)
anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar con a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes dã punição ou até que seja pnomovida sua reabilitaÇão perante a
próprÍa ãutoridêde que aplicou a penãlidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666,/91.

cúusulA DÉcrlrÂ ÍERcErRÂ - DA coiípE]{saçÃo FrMracErRÂ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o contratado não
tenha concorrido de alguma forma pana o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a
data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos
monatórios devidos em razão do atraso no pagamento senão calculados com utilização da seguinte fórmu1a:
EM=NxVPxÍ,onde:EM=encargosmonatórios;N=númerodediasentreadataprevistaparaopagamento
e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = Índice de compensaçâo financeira, assim
apurado: I = (Íx/7oo) IaRDIH lloToRÁrlÂ - sÃo losÉ Dos cÁiíPos - sP /365, sendo Tx = percentual do rPca-
IEGE acumulâdo nos últinos dozê meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo @verno Federal que
o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser
extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utllizado, será adotado, en substituição, o que vier a
ser detenminado pela legislação então em vigor.

CLÃUSULA DÉCIÍiIA QUÂRTA - Do FORO:

Para dirinir as questões decorrentes deste contrato, as partes
Estado da Paraíba.

coíErca de

@
elegem o Foro da Guanabira,



E, por estarem de pleno acordo, foi favrado o presente contrato em a2 (duas) vlas, o qual vai assinado
pelas pa.tes e por duas testemunhas.

Duas Êstnadas - PB, 08 de 3t\7ho de 2022,

TESTEMUNHAS

]OYCE REI{ALLY FELIX iUI{ES.'t J

,r4 CNPI; 09.632.333/qOOYqA

w'

o90.497 .544-40


