
PREFEITURA Íi{JI{ICIPAL DE DI,AS ESTMDAS

PREGfu ELETRô'{ICO NO W!6/20,22
PRoCESSO ÂDrrirrsrnATllro ito 220803PE0oo16

CoÍ{TRATo Ne | @O74 I 2522- CPL

ÍERI4O DE CO{TRATO QUE EI'ITRÉ 5I CELÉBRAI'I A PREFETTURÂ I,IUTIICIPAL DE UJAS ESTRADAS E

ÍíIitas solucoEs Ell ÍttPREssÂo LTDÂ., pÀRA FoRNECTMENTO CONFORME DTSCRTMTNADO IESTE
II{STRUÍiIEiITO Í{A FORI,IA ABAIXO:

PeLo presentê instrumento particular de contrato, de um lado PREFEITURA IIIJ ICIPAL OE IXrAS ESTRÂDÂS - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI Ío oA.7A7.Ol2/9O01-1o, neste ato representada pela
Prêfeita Joyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e domiciliada
na Fezenda São Francisco, 5N - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF na 99O.4O7.5O4-44, Carteira de
Identidade nc ).570.572 SSP, doravante sinplesmente CONTMTANTE, e do outro lado ltIttAS SOLUCOES Et't

IIIPRESSÀO LTDA. - RUA ATALYDES I'íOREIRA DE Sü)ZA, L472, SALA 32, CIVIT I . SERRA - ES, CNP] N"
]9.619.A3710602- 34, doravante slnplesmente CONTRAÍADA, decldlram as partes contratantes assinar o
presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas € condições seguintes:

CLÁUSUIA PRI ETRA . DOS F[ DA'{EÍ{TOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico no oool6/2q22, processada nos termos da
Lei Federal ne l0.52g, de 17 de lulho de 2OO2 e subsidiariamente a Lei Federal n" 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Complementâr ne 123, de 14 de dezenbro de 2906; Decreto Federal no 1O.O24, óe 20 de Setenbro
de 2019; e legislação pertinente, consideradâs as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGU DA . Í» OB]ETO:
O pnesente contrâto tem por objeto: Aquisições de computadores destinâdos ao Fundo Municipal de Saúdê do
Municlpio de Duas Estradas - PB.

O fornecimento deverá ser executãdo rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrurEnto,
proposta apresentada, especificaçóes técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão
Eletnônico ne 0g016/2622 e instruçôes do Contratante, documentos esses que ficanr fazendo partes
integrantes do pnesent€ contrato, independente dê transcrição.; e será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIM . DO VÂLOR E PREçOS:
o valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ !2.764,10 (DozE MIL E SETECENTOS E

SESSENTA E QUATRO REATS E DEZ CEiITAVOS).

c(b. DrscRr.rrr{ÂcÃo
2 Inpressora Tj.po Laser monocro[áticã, co garantia de

A1 ãno ou superior.

grarÍ. P.u rT/íRro p. ÍoTAL
5 890,82 4.454,10

6 1.385.00 8.170,OO

Total. 72.764,7O

t{ÂRca
BROTHER

t Í{rD.
UiID

3 Imprêssora Tipo Laser MuLtiíuncional nonocronática, BROTHER Ut{D

con gàrantia de 01 ano ou superior,

cLiíusuLA QUARTA - DO REAIUSÍA,,IEi|TO Ei! SErÍIDO ESTRIÍOr
os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo perÍodo de un ano.
Dêntro do prazo de vigên.iâ do contrato e mediante solicitacão do Contratado, os pneços poderão sofrer
reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado,
lniciadas e concl.uídas após a ocorrência da anualidade.
ilos reajustes subsequentes ao primeiro, o intemêgno nÍnimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não dtvulgação do Índice d€ reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a

importância calculada pela últlma variação conheclda, liquidando a diferença corespondente tão logo
seja divulgado o índice deftnÍtlvo. Ficâ o Contratado obrigado a apresentar mênória de cálculo referente
ao reajustamento de preços do vãlor remanês.ênte, sempre quê este ocorrer.
Nas aferições finals, o índice atualizado para reajuste será, obrigatoriâmente, o definitivo'
Caso o índice estabelecido para Feajustanento venha a ser extlnto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substitulção, o que vier a ser detemrinâdo pela legislação então em

vigor.
Na ausência de prevlsão legal quanto ao índice substituto, âs partes elegêrão novo Índice oficial para
o reajustaDento do preço do valor remanescente, por meio de tenmo aditivo.
O rêajuste podêrá sêr realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUIÍ{TÀ . DÂ MTAçfu:
As despesas corr€rão por conta da seguintê dotação, constante do orçamento vigente: 
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Recursos Próprios do Munl.ípio;
o7.o0 - 19,10!.2001, 1015 - 500. - 3.3.90.52.OL;
o7 .Oo - lo.3o7.2so7.to75 - 607. - 3.3.9o.52.o1't
o7.oo - 16.3a7.2ao7.79L5 - 631. - 3.3.90.52.01.

CUÚSULA SEXTA . DO PÀGAüE TO:
O pagamento será efetuado nedÍante processo regular e em obsêrvância às norías e procêdimêntos adotados
pelo contratante, da seguÍnte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do perÍodo de

adlmplemento.

CLiíIJSULA 5ÉTIlIA - DO§ PRAZOS;
O prazo máximo para a êxecução do objeto ora contratado, que admite prorogação nas condições e hipóteses
previstas no Art. 57, §1", da Let 8.666191, está abaixo lndlcado e será considerado da emissão do pedldo
dê compra:

Entrega: 15 (quinze) dlas.
A vigência do presente contrato será determinada: 03 (três) meses, considêrada da data de sua assinatura.

cL/iuSuLA OTTAVA - DAs OBRT6AçõE5 DO COiTTRÀTA TE:
a - Efetuar o pagamento rêlativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;
b - Propopcionar ao Contratado todos os meios necessários pôra o fiel fornecimento contratadoi
c - ilotiftcar o Contratado sobre qualquer irrêgularidade encontrada quanto à quãlidade de produto
fornecido, exercendo a mais anpla e completa fiscalização, o que não exime o contrãtado de suas
responsabilldades contratuals e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Flscal deste contrato, nos termos da noflia
vlgênte, êspeclalmênte para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectÍvaflente, permitida a

contratação de tercelros para assistência e subsídio de inforínaçôes pertinentes a essas atribuiçôes.

CL/ÚSULA NOiIA - DAS OBRIGÀçõES DO COirIRÀTAI'O:
a - Exêcutar devidamênte o fornecimento descrlto na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro
dos melhores parâmetros de quâlidade êstabelecidos para o ramo de atlvldade relacionada ao objeto
contratual, com observância aos prazos estipulâdos,
b - Responsãbllizar-se por todos os ônus e obrigaçóes concernentes à legtslação fiscal, civil, tributária
e trabalhista, ben como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tÍtulo, perante seus
fornecedores ou terceiros en razão dâ êxecução do objeto contratadoi
c - llãnter preposto capacitado e idônêo, aceito pelo Contrâtante, quando da execução do contrato, que o
represente integrâlmente e todos os seus atos.;
d - permitir e facllitâr â fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;
e - será responsávêl pê1os danos causados diretamente âo contratânte ou a terceiros, decorrentes de sua
culpã ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa rêsponsabilidade a flscalização
ou o âcompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contrâtar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorização expressã do Contnatante;
g - t4anter, durante â vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes assumidâs, todas as
condições de habilitação e quàlificâção exigidas no respectivo processo Licitatório, âpresentando ão
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

CLÁI'SULÂ DÉCIXÂ . DA ALTERAçÂO E RESCISfu:
Estê contrato poderá ser alterâdo com a devída justificatíva, unilateralmente pela Contrâtante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, dê pleno direito, conforme
o dispósto nús aptigos 77, 78 e 79 da Lel 8.666/93.
O contratado fica obrigado a aceitar nas mêsmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quê

se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art, 65J §1" da Lei no 8.656,/93. l'lenhun
acréscimo ou supressão poderá exceder o li.mite estabelecido, saldo as supressões resultantes de acordo
celebrado entre os contrâtântes.

CLÃUSULA DÉCT A PRIüETRÂ - DO RÊCEBTIEÍ{TO:
Executado o presente contrato e observãdâs as condições de adirplêmento das obrigações pactuadas os
procedimento e prazos para rec€ber o seu objeto pelo Contràtante obedecerão, conforÍe o càso, as
disposlções dos Arts. 73 a 76, da Lei n" 8.666/93.

CLifuSULÂ DÉCII,TA SEGIfiI)A - DAS PE ALIÍ'AT'E§:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaçôes âssumldas e preceitos legals, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, às seguintes pênalidadês previstas nos Arts. 86 e 87 da Leí 8,666193r a -
advertência; b - multa de mora de O,sX (ze"o vírgula cÍnco por cento) aplicada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na entrega, no inÍcio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de lM (dez
por cento) sobre o valor contratado pela inêxêcução total ou parcÍal do contrato; d - suspênsão temporária
de participar em licitação e impedlnento dê contratar com a AdmÍnlstração, por prazo de até 02 (dois)
anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminlstração Pública enquanto
perdurarem os motivos detemrinantes dâ punição ou até que seÍa pro ovida sua reabllitação perante a
próprÍa autoridade que apficou a penalldade; f - simultaneahente, qualquer das penalidades cabÍveis
fundámentâdâs na Lei 8'666/93 ' 
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cLÁusuLA oÉcrr1A TERCETRA - DA corqpE saçÀo F$lailcEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instnumento, e desde que o contratado não
tenha concorrido de alBuna forma para o atraso, será admitida a compensação flnanceira, devida dêsde a

data limlte flxada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos
moratórios devidos em razão do atnaso no paga[ento serão calculados con utillzação da seguinte fórmula:
EM=NxVPxI,onde:EM=encargosmoratórios!N=númerodêdiasentreadataprevistaparaopagamento
e a do êfetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financêira, assim
apurado: I = (TX/LOa) JARDIM MOÍORÁ Â - SÀO IOSÉ mS CÂ,'IPOS - SP l)6s, sendo TX = percentual do rPCA-
ISGE acumulado nos últioos doze meses ou, na sua falta, um novo Índice adotado peJ,o Governo Federal que
o substitua. [a hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser
extinto ou dê qualquer forma não possa mais ser utllizado, será adotado, em substituição, o que vier a
ser determinado pela legislação então en yi8or.

cLÁusuLA DÉcI A qJARTA . m FoRo:
Para dirimir a5 questões decorrentes deste contnato, as partes elegem o Foro da Comanca de Guarabirâ,
Estado da Paraíba.

E, por estarem de pleno acondo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vlas, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 12 de Setembro dê 2022.

]OYCE REI{ALLY FELTX IUI{ES
Prefeita constitucional
agg.4g7 .504-40

PELO CONTRATADO
MtNAS SOLUCOES EM TMPRESSÂO a$hàdo de í.m. dieir.rF MNAs 5orroE

LTDÂ:39619837mO230 D.dó,: ?oz2 B 121o:2err {3'@'

Í..IIÍ{AS SOLUCOES EIt IIIPRESSAO LÍDA.
CtlPl: 39.619.8f7/OoO2-30
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