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CoNIRATo frot OOOIO /2022

d.Àrrsur,À sEG[n[DÀ - Do oBarBIo:
O presêntê contrato, têm por
digitaÇão e inse!Ção de dados
Municipio dê Duas Estradas -
financêiro de 2022.

Pelo prêsênte -instrumento particu.la! de contrato, de um lado PREEEIqTRÀ I{InECIPÀ3 DE DIrAS
ESTRÀDÀS - Rua do Comércio, 23 - Cêntro - Duas Sstradas - PB, CNPJ no 0A.7A'7-012/0001-10, neste
ato rêpresêntada pela Prefeita Joycê Renally Felix Nunes, Brasilêira, Soltêira, Funcionaria
Publica, residêntê e domiciliada na Eazenda Seo Eranciscô, SN - Zona Ruraf - Duas Estaadas -
PB, CPI' n" 090.407.504-40, Carteira dê Identidadê n" 3.51A.5'72 SSP, doravantê simpfesmente
CONTRÀTANTE, ê dO OUTTO TAdO i'OSE ÍRII{ÀI.DO GÀBRIEL BÀIÍsTÀ 059693814{5 - RUÀ }iAITON NUNES DÀ
SILVÀ, 59 - CENTRO - ÃRÀÇÀGI - PB, CNPJ ^o 44.242.'71L/0001-48, doravantê simplêsmênte CONTRÃTÀDÀ,
decidiram as paltês contr.atantes assiÍiar o p!êsênte contrato, o qual se regrêlá pêlas cláusulâs
ê condiÇões seguintes:

CLi{UEI'I,À PRIMEIRÀ - DOS !'UNDàI.tBNIOS:
Este contrato decolre da Dispênsa dê Licitação Do AAAl0/2022t processada Dos termos da Lei n"
a4.133/2A21, Dêcreto Municipal no 6'7/2022; e leqislaÇão pertinente, consideradas as alteraÇõês
postêriorês das rêfêridas normas, às quais os contratantes estâo sujeitos coúo taÍüém às
cláusulas deste contrato.

ESTÀDO DÀ PÀPÀÍBÀ
PREETI?T'RÀ MI'IIICIPÀ& DE DUÀ.s ESIRÀDÀS

No !1.133/2O2L

TERMO DE CONTRÀTO QUE ÊNTRE SI CELEBRÀM A PREFEITURÀ MT]NICIPÀI DE
DUÀS ESTRàDA§ B ,rOSE IRMÀr.DO eABRIEL BATTSTÀ 05969391,146, PÀxÀ
EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORI4E DISCRIMI}JÀDO NESTE INSTRUMENTO NA EOR].IÀ
ASÀIXO:

objêto: ContrataÇão de empresa êspecializada em serviÇos dê
no Programa HORúS do Ministério da Saúde na Farmácia Básica do
PB e Qualifar-Sus do Ministério da saúdê, durantê o exercicio

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiÇões expressas neste
instÍumento, proposta apresêntada, espec-ificações técnicas correspondentes, processo dê Dispensa
de LicitaÇão i" 00010/2022 Leí n" 14-733/2021 e insiruÇões do Contratante, docunêntos êssês quê
ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcriÇão; e sob ô
rêgimê dê emprêitada por preço unitário.

cü(usl,I,À TERCETRÀ - Do vÀraR E PREçOS:
O valor tôtâl deste contratô, a base do preço proposto, é dê RS 12.500,00 (DozE MIL E QUINHENTOS
REAIS) -

Rêprêsêntado pof: 5 x R$ 2.500,00.

cóDIGo DIscRTxnBçÃo
0t Exêcuçâo de serviços de digitação e inserÇão de

dados do PiogranB HORUS do tltinisaéiio da Saúde na
trarmácia Básica do l,lunicÍplo de Duas Estrâdas - PB
e Oualifar-Sus dô Ministério da Sâúde, durante o
exercicio financeiro de 2022 -

UNIDÀDE QUÀNIIDÀDE P.I'IETÀAIO P. TOITÀI

Mês 0s 2.500,00 12.500, 00

rôta1 72.

NO IPCÀ-
para as

cLifursur.À e(,ÀRTÀ - Do REÀ.rrsrÀtGNto EM sElrÍIDo EsrRrro:
os prêÇos contratados são fixos e iraeajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigênciâ do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços
sofrer reajustê após o intêrregno de um ano, na mesma proporÇão da variaÇão verificada
]BGE acumulado, tomando-sê po! basê o mês do orçarnênto estinrado, excfusivâmente

poder

obrigaÇõês iniciadas e coacluidas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intêrregno mínimo de um ano será contado a partir dos
êfêitos financêiros do úftimo leajuste.
No caso de atraso ou nãô divulgaÇão do indice de reajustamento, o Contrâtanlrê paqará ao Contratado
a importância ca-Iculada pela última variaÇão conhecida, Iiquidando a difêrença corrêspondente
tão l-ogo seja divutgado o indice definitivo. r.ica o Contlatado obligado a apresentar mêmória de
cá1cu1o referente ao reajustamento de prêÇos do valor renanescentê, semprê que este ocoiÍer.
Nas afêriÇôes finais, o indice utilizadô pala rêajuste sêrá, obrigatoriâmêntê, o definitivô.
Caso o indice êstabelecido para reajustamênto ventla a ser extinto ou dê qualquer forlna não possa
maia ser uti.L.izado, será adotado, êm substj-tuiÇão, o que viêr â ser deteminadô pêIa legislaÇâo
entáo em vlgor.
Na ausência de prêvisâo legaf guanto ao indicê substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para rêajustamênto do preÇo do vâ1or remanêscente, por meio dê termo aditivo.



o realuste podêrá ser realizado por: apostilamento.
o prazo para rêsposta ao pêdido de restabêlêci&ênto do equilibrio econôBico-financêiro, quando
for o caso, será dê atá 1 {um) mês, contado da data do fôinecimênto da documentaÇão comprobatória
do fato imprêviêíve1 ou prêvisívet dê conseq-úência incalculável, obsêrvadas as disposiçôês dos
Àrts. 124 a 136, da Le1 1,4-133/21

cÍ.i{u§u.À QUrNTÀ - DÀ DOÍÀÇÃO:
As daspesas ccrrerão por conaa da
Recursos P.ópr.ics do Municipir de
Cl.Ollj i 0 . 3 0 I . 2 0 0 r . 2 C 3 t-, 500.

sêquirrte dotaÇão. co.rstante dô ôrÇê]nênto vigêntê:
Duas Estradas:
3.3.90.39.01.

CLiiUSUtÀ SE:(IÀ - DO PÀGA}ÍENEO:
O pagamento será efêtuado mediante processo regular ê êm observância às normas ê procêdjÍrêntog
adotados pelo Contratante, bêm como as disposiÇóes dos Arts. 141 ê 146 da Let 14.1'33/2L, da
seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias. contados do periodo de adimplenento.

qÁIrsuÍ,À sÉrnlÀ - Dos pRÀzos E DÀ wGÉNcrÀ:
Os prazos náximos de inicio de etapas de execuÇão ê de conclusâo do objêto ora contratado, quê
admitêm prorrogação nas coildiÇões e hipóteses previstas na Lêi 14.133/2O2L, esteo abaíxo
indicadôs e serão considerados da assinatura do Contrato:
a - Iníclo: Imediato;
b - Conclusâo: 05 {cinco) mêsês.
A vigência do presente contrato será determiDada: após 05 (cinco) meses, considerada da data de
sua assinaturai podendo sêr prorrogada. nas hipôtesês e aos texmos dos Arts. 105 a 114, da Lei
14 .733 / 27.

cLiiusul,À orTÀ\rÀ - DAs oBRrGÀçõEs Do colÍrRÀTÂtÍlE:
a) - Efetuêr ô pagamênto rêlatívo a êxecuÇão dos sêrviÇos efetivamêntê rêalizados,
com as respectivas c1áusu1a5 do contralo;
b) - Proporcionar ao Contratado todos os mêios necêssários para a fiêl execuÇão dos
contratados i

de acordo

serviÇos

c) - Natificar o Contratadg sobrê qualquer
§erviÇos, exêrceDdo a mai§ ampla e comp-leta
responsabilidades contratuais e legais;
d) - Dêsiqnar rêpresêntantes com atribuiçôês de Gêstor ê I'iscal deste contrato, nôs termos da
norma vlgente, especialmentê para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamênte.
permitida a coni:rataÇão de tercêiros para assj-stêacia ê subsídio de informaÇões pertinentês a
essas atribuiÇões.

cüilrsúr.À NotrÀ - DAs oBRreÀÇõEs Do coNTRÀ,:rÀDo:
a) - Exêcutar dêvidalrênte os serviÇos descritôs no objêtô supracitado. dentro dos melhores
parâmêtros dê qualidade estabelecidos para o rano dê atividadê relacionada ao objeto contratual,
com observância aos prazôs êstipulados;
b) - Rêsponsabili zar-sê por todos os ônus e obrigaÇôes concêrnentês à 1eqíslaÇão fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as dêspesas e compromissos assunidos, a qualquer
titulo, perante seus fornêcêdorês ou teacêiros eú razão da execuÇão dô objeto contratado;
c) - MaÊter p!êposto capacitado e idônêo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇao do
coÍrtrato. quê o represente intêgralmêntê. êm todos os seu§ atos;
d - PêrIrlitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contratantê dêvêndo prestar os informes ê
êsclarêclmê'}tos solicitados;
ê) - sêrá responsáwe1 pefos danôs causados dlreta:nente ao CoDtratante ou a têrceiros, decorrentes
de sua culpâ ou dolo na êxêcução do contrato. não êxcluindo ou reduzindo essa rêsponsabilidade
a fiscalização ou o acompaatrarnento pêIo órgão intereasado;
f) - Nãô cêdêr, transferir ou subcontratar, Íro todo ou eE parte, o objeto deste instrÜmento,
sem o conhecimento ê a devida autorizaÇão exprêssa do Corttratante;

irreqiularidadê encootráda quaÊto à qualidade do§
fiscalizaÇâo, o quê não êxime o Contratado de suas

qi) - Manter, durante a vigência do contratô. em compâtibilidade com as obriqaçôes asaunidag
todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificação êxígidas no respectivo procêsso licitatóri
aprêsêntando ao Contlatante os documentos neces§áriôs/ selnprê que so1ícitado.

cLÁu$II"À DÉcrráÀ - DÀ Àr.TERàÇÃo E ExrrNçÃo:
Este contrato podêrá ser alteradô com a dêvida justificat,iva, unllateralmente pê1o Contrataotê
ôu pôr acordo êntre as partês, nôs casôs e condições prêvlstas nos Àrts- 124 a 136 e sua
exLinÇão, formalmente motivada nos êutos do prôcesso, asseqmrados o contraditório e a arnpfa
defesa, ocorrêrá nas hipóteses e disposiÇôes dos Arts, 13f a 139, todos da Lêi 74.133/2021.
Nas alteraçõês urlilaterais a que sê refêre o inci§o I. do caput do tr^l:L. a24, da Lei 14.133/2021'
o Contratado será obrigado a acêiaar, naa fiesrnas condições contratuais, acréscimôs ou supressôes
que sê fizêrem nos serviços, de até o rêspec1-ivo linlit'e fixado no Â-rt- 125, do mesmo diploma
lêgaI, do valor inicial atuafizado do contrato. NenhurE ac.éscimo ou supressão poderá excêder o

limitê estabelecido, safvo as supressôe§ aêsultantes de acordo cefebrado entrê os contratantes.

CLifu'$,I,À DÉCI}A, PRI}'ETRA - DO RSCEBI}íEIÍIO:
Executada a presente contrataÇáo e observadas as condiÇões de adimpfêmênto das obrigaÇões
pactuadas, os procedimentos ê condiÇões para rêcêbêr o seu objeto pelo Contratante obedêceráo,
confomle o caso, às disposiÇõês do Art. 140, da Lei 14.L33/202L.
por se trâtar de serviço, a assinatura dô termo dêtalhado de recebimênto proviSório, sê dará
pelas partês, quando verificado o cumprimento das exigências dê caráter técnlco, até 15 {quinze)

,^;ÚIj,,



d.ias da comuoicação escrita do Contatado. No caso do têrmo detalhado de recêbimento definitivo,
sêrá emitido e assinatura pel"as partes, apenas após o decurso do prazo de observaÇão ou vistoria,
que co!trprave o atendi-mento das exigências coDtratuais. não podenêo esse prazo ser superior a 90
(ooventa) dias, sal-vo em c.asos excêpcionaj.s, devidamente justificados.

cráEst tÂ DÉCDA gacl,GÀ - Dls pnÊrlDlDls:
O Contratado será responsabilizado administrativa&ente, facultada a defêsa no plazo legal do
interessado, pê1as infraçôes previstas 'to Àxt. l-55, da Lêj- 14.133/2021 e se.âo aplj-cadas, Da
forma, condições, reqÍras, prazos e procêdioêntos dêfioidos !1os Àrts. 156 a 163, do nesmo di-ploma
lega1, as segllnte§ sanÇôes: a - advertêncj.a aplicada exclusivamente pela infraÇão administxativa
de dar causa à iDexêcuÇâo parcial do contrato. guando não se justificar a iRposição dê penalidade
mais glave; b - Eulta de nora de 0,5* (zero vlrgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do
contrato, por dia de atlaso injustificado na execuÇão do objeto da contrataÇãoi c - multa de
108 (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infraçóes add.nistlativas
previstas no referido À!t, 155, d - impediroento de licltar e contata! no âBbj-to da Àdministração
Pú.b1ica dirêta e indireta do entê fêderativo que tiwêr ap.licado a sanção, pêIo prazo dê dois
anosr aplicada aô reaponsável pel.as inflaÇões adainistrativas previstas nos incisos II, III,
IV, V, VI ê VII do caput do referido Art. 1.55, quando não se justificar a iEposiÇão de pena.lidade
mais gravei e - declaração dê inidoneidade paxa licitâr ou contratar no áúbito da ÀdtEinistraÇáo
Pública direta e indj-reta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco ânos, aplj-cada ao
responsável pelas infraçôes aôlinietrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput
do referido Àrt. 155, bem como pelas inflaçóes adni"nistrativas previstas nos incisos ÍÍ., lI1,
IV, V, VI ê VlI dô caput do úê,sao artiqo guê justifiquêe a leposição de peoafidade nâis grave
que a saDÇâo referida no S 4o do referido Art. 156r f - aplicaçâo creu1ada de outras sanções
prêvistas na Leí 1,4.733/2021.
Se o valor da oulta ou indênização devi.da não for recolhido no plazo de 15 dias após a coBurrlcaÇão
ao Contratado, será autobatica.Eente descontado da primej.ra parcela do pagaDento a que o
Contratado vier a faze! jus, aclescido de juros [oratórios de 1g (r!E por cento) ao !lês, ou,
quando for o caso, coblado judiciafeente.

c&Áusul.À úcDa rERcaInà - Dr colDEí'sAçÃo ErxrtrÍcErRÀ:
Nos casos de e?eÍttuais atrasos de paga&ento nos tertrros deste instrumento, e desde que o Contratado
náo tenha concorrido de algrrma forma para o atraso, será admítida a colt|pensaçãô financêira,
devlda dêsdê a data lirnite fixada paxa o paqamênto até a data correspondeote ao efetivo pagamênto
da parcela. os eDcargos Eoratôai.os dêvLdos eD razão do atraso no pagatnento serão cafculados coe
utilízaçâo da sêguinte fórmuIa: Eu = N ,( vP x f, onde: El9l : encargos moratóriosi N - núúero de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efêtivo paga!Àento; lrP - valor da parcela a
se! paga; e I = indice de coEpeDsaÇão financêira, assinl apurado: I = (TX + 100) + 365, §endo TX
- p'ercêntua1 do IPCÀ-IBGE acumulado nos úItiEos dozê oêsês ou, na sua falta, rD novo lndice
adotado pelo Governo Eêderal que o substitua. Na hipótese do refelido indice êstabelêcldo para
a compênsaÇáo finailceira venha a §er extinto ou de qua-Iquê! forma não possa Irlais ser ut.ilizado,
será adotado, êt0 substituiÇão, o que vier a ser deteminado pêIa leg.islaçáo elrtão em vigor.

crÁDstn a »Écna oulere - Do r<tRo:
Para diri-rdir as guestões decorrentês deste contrato, as partês elegiem o Foro da Comalca dê
Guarabira, Estado da Paraíba.

E. por estareo de pleno acordo, foi lavrado o presêÀte contrato en 02 (duas) vias, o quaf vai
assinado pelas partês ê por duas testemunlas.

Duas Estradas - PB, 10 dê Àgosto de 2022.

ÍESTEMUNHÀS PE],o coNtR'tAilTb

JOICE AEXCàII;I EELIE XSXES
PÍefêita
090.407.504-40

PEI,O CONTRÂTADO
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GAERIEL BÀTISIÀ 05969381{1 6

PJ n" 44.242.'717 / Oo01-49


