
ESTAN DA PÂRÂÍBA
PREFEIIURA NNICIPAL DE ÍX,As ESTRÂDAs

PREGio ELErRÔÍ{rco tto @26,120,22
PROCESSO AInI[ISTnÂTrV0 No 22082SpEgÍ,Í,.2S

cor{TRATO Ne| 00à9612à22- CPL

TERnlo DE col'lTRATo QUE ENTRE SI CELEBRAI,i A PREFEITURA ttt Í{ICIPAL DE ÍXJÂS ESTRÂDAS E

ATRIUÍí I ÍXJSTRIA E COI,IERCIO DE FERRÂGE S LTDA,, PARA FORNECIMENTO CONFoRME

DISCRIMIMDO NESTE INSTRUMENTO Il|A FORHA ABAIXO:

PeIo presênte instrumento particular de contrato, de un lado PREFEfTURÂ !.iU ICIPAL DE truAS ESTRÂDAS - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - pB, CNPI ne 08 -7A7 .Of2/6@1- 16, neste ato representada pela
Prefeita foyce Renally Felix unes, Brasileira, solteira, Funcionaria Publica, residentê ê donicili.ada
na Fazenda São Francisco, SN - Zona Runal - Duas Estradas - PB, CPF ne O9g.4O7.Sg4-40, Caiteira de
Identidade ne 3.570.572 SSP, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ÂTRIUlt IÍ{DITSTRIÀ E

c(}rERclo DE FERRÁ6EÍ{S LTDA. - RUA SAI{TOS DU|ONT, 8S8, SÂO CRTSTOVAO - ERECHIM - RS, CNpt n"
46.423.4]4logof-a3, doravante simpleíEnte CoNTMTADA, decidiram as partes contnatantes assinar o
presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiçôes seguintes:

CIJú,SULÂ PRIÍíETM . 
'S 

FIiI'Â EITOS:
Este contrâto decorre da llcitação modalidade Pnegão Eletrônico ne ooo2g/2022, processada nos tenÍos da
Lei Federal ne 7o-52O, de 17 de lulho de 2Og2 e subsidiariamênte a Lei Federal n" 8.666, de 21 de Junho
de 1993; Lei Conplenentar ne 123, de 14 de dezêmbro de 2006; Decreto FederãI no !O.O24, de 20 de Setelllbro
de 2Al9; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUsUUT SEGU DA - Í)o OBfETO:
O presente contrato tem por objeto: Aquisição parcelada de nateriais elétricos diversos, destinados à
Secretaria de Infraestrutura mediânte requisição diária e/ou periódica devendo a entrega oçorrer nos
locais deterflinados pelo Setor Conpetente, durãnte o exercÍcio financeiro de 2022.

o fornecioento deverá ser executado rigorosamente de acordo con as condiçôes expressas neste instrumento,
proposta apresentadâ, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão
Eletrônico ne OOO2O/2O22 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcriçãoj e será tealizado na forna parcelada.

CLÁUSULÂ TERCEIRA - Íx) VALOR E PREçOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 17.349,OO (DEZESSETE MIL E TREZET{TOS E

QIJAREÍiITA E NOVE REAI5).
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Total: 71.349,OO

CLÁUSULA OJANTA - tx) REA]USTÂIE TO ET SE TIDO ESTRITO:
Os preço5 contratados são fixos e irreajustáveis pelo perÍodo de um ano.
Deotno do prazo de vj.gência do contrato e mediante solLcitação do Contratado, os preços poderão sofrer
reajuste após o interreBno de un anor na [esma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado,
Íniciadas e concluidas após a ocorrência da anualidade.
l{os reajustes subsequentes ao p.imeiro, o interregno mÍnimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
l{o cãso de atraso ou não divulgação do Índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a
irportância calculada pela última variação conhecida, Iiquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente
ao reâjustanento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferiçôes finais, o Índice atualizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o Índice estabelecido para reajustanento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotâdo, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em

vagor.
Na ausência dê previsão legel quânto ao indicê substituto, as partes elegerão novo Índice ofi
o rêajustamênto do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

cúusuLA QUII{TA . DA DoTAçÃo:
As despesas comerão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
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Recursos Próprios do l4unicÍpio:
àa.oo - L5.457.1à02.2037 - 500. - 3.3.90.30.01

CLÁUSULA SEITÂ - DO PÀGÀ!iCTíTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e en observância às normas e procedimentos adotados
pelo Contratante, da sêguinte maneira: Pãra ocorrer no prazo de trinta dias, contados do peiÍodo dê
adimpleDento-

CLÁUSULÂ SÉTIIíA . Íx)5 PRAZOS:
0 prazo náximo parâ a execução do objeto ora contnatado, que âdmite prorrogação nas condições e hipóteses
prêvistâs no Art- 57, §1", da Lei a-666/91, está abaixo indicado e será considerado da emissão do pedido
de compra:

Éntregà: 15 (quinze) dias -

A vigência do presente contrato será determinada: 3 (três) meses, considerada da data de sua assinatura.

CLÁusuLA oITAvA . DAs oBRIGÂçõES t,o co TRÂTÂ TE:
a - Efetuar o pagamento refativo ào fornecimento efetivamente realizadoj de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contratoj
b - Proporcionar ao Contratado todos os neios necessários para o fiel fornecinento contratado;
c - Notlficar o Contratado sobre qualquer inregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que nâo exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes con atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos tennos da norma
vigenter especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua êxecução, respectivamente, permitida a
contratação de terceiros para assistência e subsÍdio de infomações pertinêntes a essas atribuições.

CLÁUSULA [otIA . DAs oBRIGAçõES m co ÍRATAI,o:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro
dos melhores parânetros de qualidade estabelecidos para o rano dê âtividade relacionada ao objeto
contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária
e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromlssos assumidos, a qualquer tÍtulo, perante seus
fornecedores ou terceiros en ràzão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integraLmente en todos os seus atos;
d - Pernitir e facilitar a fiscalização do contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;
e - será responsável pelos danos causados diretanente ao Contratante ou a terceiros, decorrentês de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o âcompanhamento pelo órgão intenessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contnatar, no todo ou en parte, o objeto deste instrumênto, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante.;
I - Manter, durânte a vigência do contrato, em compatibilidãde com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e quãlificação exigidas no nespectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

cLÁusuLA oÉcrría - oa aLTERÁçÃo E REscrsÀo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilatenalmente pela Contratante ou por
acordo ent.e as partes, nos cãsos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme
o disposto nos Artigos 77, 7a e 79 da LeI A-666193.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas nesmas condições contratuais, os acréscinos ou supressões que
se fizerem nas conprãs, até o respectivo limite fixado no Art, 65, §1" da Lei no 8.666193. Nenhum
acréscimo ou supFessão pode.á exceder o limite estabelecido, saldo as supressões resultantes de aco.do
celebrado entre os contrâtantes.

CLÁUSUUI DÉCI A PRI EIRÂ . Ixt RECEB$IE'{TO:
Exêcutado o prêsente contrato e observadas as condiçôes de adinplemento das obrigações pactuadãs os
procedimento e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, as
disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei n" 8.666/93.

CL/{USUIA DÉCII,IA SEGUi[tA . DAS PEMLIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o contratado,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a -
advertência; b - multa de mora de O,s% (zeto virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na entregar no inÍcio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de fOX (dez
por cento) sobrê o vâ1on contratado pela inexecução total ou parclal do contratoj d - suspensão temporária
de participar em licitação e impedinento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois)
anos; e - declaração de inidoneidade pera licitar ou contratar con a Aúrinistração Pública
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja pro ovida sua reabilltaçâo
própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades
fundamentadas na Lei 8.666/93.
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cliíusuLA DÉcI A TERCETRA - DA coüpEÍ{saçÂo Fltra cÊrRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagaoento nos termos deste instru ênto, e dêsde que o contratado não
tenha concorrido de alguma forra para o atraso, será admitida a coopensaÇão financeira, devida desdê a

data llmite flxada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamênto da parcela. os encargos
moratórios devidos em razão do ãtraso no pagaríento serão calcufados com utilização da seguinte fórmula:
El4=t{xVPxI,onde:EM=encargosrroratórios;l'l=nÚnerodediasentneadataprevistaparaopagamento
e a do efetivo pagamento; VP - valor da parcela a ser pa8ã; ê I = Índice de conpensação financeira, assim
apurado: I = (ÍX/LâO) IARDIM Í.IOTORÁ,4A - SÃo losÉ Dos cAlvtPOS - SP /365, sendo TX = percentual do IPCÀ-
IBGE acumulado nos úItimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Govêrno Fêderal que
o substitua. a hipótese do referido Índice estabelecido para a corpênsação financeira venha a ser
extinto ou dê qualquêr forma nào possa nals ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a
ser determinado pela legislação então em vigor.

cLÁuSuLÀ DÉ(IüA QUARTÂ . m FoRo:
Para dirimir as questões decorrêntes deste contrato, as partês elegem o Foro da Conarca de Guarabira-

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

Duas Estradas - PB, 19 de Outubro de 2022.

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

Prefeita Constitucional
s90.407.504-40

PÉLO CONÍRATADO
GECIÁNO ANIOHIO JÂCIJSES(I

ATRII,i IIÜIIJSTRIA E CO'IERCIO II€ FERRÂGÊTS LN}A.
CNPI : 46.423.43419OO|A3
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