
ESTÁDO DA PAnÁIBA
PREFEITURÂ N' ICIPÂL OE DI'AS ESTRÁI'ÂS

PRECÃO ELETRô rCO N. 0,É'!.612022
PR(TESSO AI' I ISTRÂTN'O O 229tO3PEM16

COi|ÍRÂTO Na I W7a 12922- CPL

TERI'{O DE COiITRATO QUE EI{IRE SI CEIEBRÁII,! A PREFEIIURA iI'ÍIICIPAL DE Í!I'AS ESTRAT'As E

VTÂ M)VITA LTDÂ., PARA FORNECIMENTO COI{FORI4E DISCRIMINADO I'IESTE INSTRUMENTO NA
FORiIA ABAIXO:

Pelo presente instru[ento particular dê contrato, de un lado PREFEITURÂ lttslICIPÀL DE ÍXrAS ESTRÂDAS - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Duâs Estradas - PB, CNPI ne 08.787 .OL2lOAg1-10, neste ato representada pela
Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasi.lei.a, solteira, Funcionariâ Publica, residente e domiciliada
na Fazenda São Francisco, 5t{ - Zonã Rural - Duas Estradâs - PB, CPF ne O9O.4O7.5O4-4O, Carteira de
Identidade ne 3.570.5'72 SSP, doravante slmplesmente CONTRATANTE, e do outro lado VIA ilOyITA LTDA. - RUA
CARLOS MILANO, 141, CÂSA 01, Áct AS 8ELA5 - SÃO IOSÉ DOS PINHAIS - pR, CNPJ i" O4.447 .rAs/OOàt-Os,
doravãnte siiplesmênte Co,ITRATADA, decldiram as partes contrâtantes assinar o presente contrato, o qual
se regerá pêlas cláusulas e condições seguintes:

CUíUSULA PRI'IEIRA - Do§ RiI'Â'4EÍ{TO§:
Este contrato decorre da licitação modalldade Pregão Eletrônico ne g0g16/2022, processada nos termos da
Lei Federal nc 1O.S2O, de 17 dê lulho de 2OO2 e subsidlariamente a Lei Federal no 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Complementar nr 123, de 14 de dezembro de 2496j Decreto Federal no lO.O24, de 20 de Setembro
de 2019; e legislâção pertinente, consideradas as alterações posteriores das referldas normas.

CLÁUSULÀ SEGII{DA . Í)o OB]ETO:
O presente contrato tem por objeto: Aquisições de computadores destinados ao Fundo itunicipal de Sãúde do
MunicÍpio de Duas Estradas - PB.

o fornecimento deverá ser executado rigorosanente de ãcordo com as condiçôes expressas neste instrumento,
proposta apresentada, especificações técnicas cornespondentes, processo de licitação modâlidade Pregão
Eletrônico ne 0AO!6/2022 e instruções do Contratante, documentos esses quê ficam fazendo pârtes
integrantes do presente contrato, independente de tnanscrição; e será realizado na forna parcetada.

CL/ÚSULÀ TCRCEIRA . DO VALOR E PREçOS:
O valor total deste contrato, a base do pneço proposto, é de R$ 47.234,00 (qJARENTA E SETE MIL E DUZENTOS
E TRINTA E QI,'ATRO REAIS).

DIscRIl[[ÂCÃo rtABCA IXID, gj^t{Í. p.UtuTiíRlo p- TOTAL

Desktop: Processador Intel Core i3 8. Geração ou PROPRIÂ lr{D 22 2,747,@ 47.2)4,W
superioa, placa tnãe coô slot Pci ou ltini Pci, I'lelllória
DDR 4, 04 GB Frequência 24m hz ou supêrior, SSD 128
6b ou superlor, Gâbinête Íorrê, ltlonítor 18.5 , Têclado
e [ouse; Sistêna Operacional tlindoürs 10 Ho e 64Bits ou
I inux-

Totali 47,234,OO

cL/íusuLA qJARTA - m REAIUSTÂr,tEittO Ett SEt{TIm ESTRITO:
Os preços contratados são flxos e irreajustáveis pelo perÍodo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer
reajuste apris o interregno de um ano, na ltlerl|a proporção da variação verificada no IPCÂ-IBGE acunulado,
iniciadas e concluídas após a ocorrênciâ dâ anualÍdade.
Nos reajustes subsequentes ao primêiro, o intêrregno mínimo dê um ano sêrá contado â partlr dos efeitos
financeiros do últ1nlo reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do Índice de reajustamênto, o Contratante pagará ao Contratado a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença corespondente tão logo
seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cáI€ulo referente
ao reajustamento de preços do valor renanescente, sempre que este ocorre..
Nas aferições finais, o índice atualizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitlvo.
Caso o indlce estabelecido para reajustanento venha a ser extlnto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser deteminado pela legislação êntão em

vigon.
Na ausência de previsão legal quanto ao Índice substituto, as partes elege.ão novo índice oficial para
o reajustamento do preço do valor renanescente, por meio de teríÍo aditivo,
o reàjuste poderá ser realizado por apostilamento.

coD.
1

t:



cúusulA gJrrTA - DA mraçÂo:
As despesas correrão por conta da sêguinte dotação, constante do orçanento vigente:
Recu.sos P.óprios do unicipio:
07.oo - to.30t.2aot.701s - 5@. - 3.3.90.52.O1;
g7.gO - lO.)O1.2gAl.7OL5 - 60L. - 3.3.99.52.s1i
07 -oo - 10. 361.2067.a6a5 - 631 - - 1.3 -90.52.01.

CLÁUSULA SEXTÂ - Íx, PAGÀIíEiITO:
o pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às nornas ê procedimêntos âdotados
pelo contratante, da sêguinte manêira: Para ocomer no prazo de trinta dias, contados do perÍodo de
adimplemento.

cuíusulÂ SÉTI A - ms pRÂizos:

o prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, que admi.te prorrotação nas condições e hipóteses
previstas no Art. 57, §1or da Lei 9.666/9?, êstá abaixo lndicado e será considerado dâ emissão do pedido
de conpra:

Entrega: 15 (quinze) dlas -

A vigência do presente contrato sená detêrminada: 93 (três) meses, considerada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - T'AS OBRIGAçôES Ix) CO{TRATAITE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao forneci[ento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas
cIáusulas do pnesente contrato;
b - Proporcionâr âo contratado todos os meios necessárlos para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
resporsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes co|ll atribuições de Gestor ê Fiscal deste contrato, nos temos da norma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, perlllitida a
contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

cLÁusulÂ r{(xu - DÂs (»RrcaçõEs m Cd{TRATÀD:
a - Executâr devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dent,-o
dos melhores parâmetros de qualidade estabelecldos para o rano de atividãde relacionada ao objeto
contrâtual, con obsêrvâncie aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçóes concernentes à legislação fiscal, civj.l, tributária
e trabalhista, bem como por todas as despesas e conpromissos assumidos, a qualquer tÍtulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da exêcução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, ãceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
repnesente integral[ente em todos os seus atos;
d - Permitir e facllitàr a fiscalização do contnatânte devendo prestar os infor[ês e esclareci[entos
solicitadosj
e - será responsável pelos danos causados diretâmente ao Contratante ou a terceiros, decorrêntes de sua
culpa ou dolo na execução do contaato, não exclui.ndo ou neduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o aco panhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou eít parte, o objeto deste instrunento, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - ltanter, durante a vigência do contrato, em conpatibilidade con âs obrigações assumidas, todas as
condições de hâbilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os docunentos necessários, sempre que solicitado;

cuíusuLÀ DÉcrr{ - DÂ aLTERÂçÀo E REscrsÃo:
Este contrato podená ser alterado con a devida Justificativa, unifateralmente pela Contratante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Antigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme
o disposto nos Artlgos 77, 78 e 79 da Lei A.666/9].
o contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizeren nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1" da Lei no 8.666/93. Nenhum
acréscimo ou supressão poderá êxceder o limite estabelecido, saldo as supressões resultantes de acordo
celebrado entre os contratântes.

CLIiUSULA DÉCII,I/I PRII.IEIRÀ - tx) RECEBIUEITO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimple[ênto das obrigações pactuàdas os
procedimento e prazos para rêceber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, confomE o caso, as
disposiçôes dos Arts. 73 a 76, da Lei n" 8.666/91.

CUíT'SUUI DÉCT'$ SEGI'I}A . Í'AS PEIIALIDÂDES:
a recusa injusta êm dêixar de cu[prir ãs obrigações assumidas e preceitos lêgals, sujeitará o contratado,
garantidâ à préviâ defesa, às seguintes penalidades pievistas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a -
advertêncià; b - multa de mora de O,sX (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na entrega, no 1nício ou na execução do objeto orã contratado; c - multa de fo,í (dez
por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão tempo.ária
de pârticipar em llcitação e inpedinento de contratar con a Administração, por prazo de até 02 (dois)
anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Mministração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitaçâo perante a



própria autoridâde que aplicou e penalidade; f - simultaneamente, qualquen das penalidades cabíveis
fundamentâdâs na Lel a.666/93.

clÁusurl DÉcr Â TERcETRÁ - ol coperslcÃo FTte CETRA:
Nos casos de eventuâis atrasos de paganento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não
tenhe concorrido de elguna forma para o atraso, será admitida a compensação flnanceira, devlda desde a
data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela, 05 encargos
monatórios devidos em razão do atnaso no pagamento serão cãIculâdos conr utilização da seguinte fórmula:
EH=l{x\i'PxI,onde:Et4=encargosmoratórios;N=númerodediasentreadataprevistapôraopagamento
e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser pagaj e I = Índice de compensação financeira, assin
apuredo: I = (TX/1O0) IaRDIM TlOTOR^ritA - SÂO IOSÉ DOS CAJIPOS - SP /365, sendo TX = percentual do IPCA-
IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que
o substÍtua. Na hipótese do referido Índice estabelecido para a compensação financeira venhã a ser
extlnto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a
ser determinado pela legislação então em vigor.

clÁusulÀ DÉcInÂ QtrARTÂ - m FoRo:
Para dirimir as quêstôês dêcorrentes deste contrato, as paitês elegem o Fo.o da comarca de Guãrabira,
Estado da Paraíba,

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

Duas Estradas - PB, 20 de Setefibro de 2922,

]OYCE RCMLLY FELIX I{U ES
Prefeita Constitucional
990.407 .504-40

PELO CONTRATADO

VIA IN'ITA LTDA.
Ct{Pl : 04.447.184 là@a-gs

Assinado de forma
ERLON digital por ERLON

MACHADO MACHADo
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