
ESTÂIX' DA PÂRÀÍBA
PREFEITUM I,TJ]IICIPAL DE D('45 ESTR/U»S

PREGÃO ELETRàTICO N. MZOI2O22
pRocÊsso ÂDitÍ{rsTRÀrvo No 220a25PE0/àí,20

C0üTRATO ]le : OAü97 I 20,22- CPL

TERIIO DE CONTRÂTO QUE ENTRE SI CELEBMI.I A MEFEITURÂ Itr'Í{ICIPAL DE II(,ÂS ÉSTMDÂS Ê

FCÂ C$IERCIO DE I,IATERIAIS ELETRICOS LTDA., PARA FORNECIHENTO COI{FORIIE DISCRIHIMDO
NESTE INSTRUIIENTo ilA FoRilA ABAIxo:

Pelo presênte instrumento pàrticular dê contrato, de un lado PREFEITURÀ üUIIICIPAL DE DUAS ESTRÀDÀS - Ruâ
do Comérclo, 23 - Cêntro - Duas Estradas - PB, CNPI ne ga.7a7.OA2lOOO1-1O, neste ato represêntada pela
Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residentê e doniciliada
na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne 099.407.504-40, Carteira de
Identidade ne ].57O.a72 SSP, doravante simplesmente CONTRATAI,ITE, e do outro Lado FCA C(»ERCIO DE üTITERIAIS
ELETRICOS LnÂ. - RUÀ SAI{TA !,IARTA, 80, BELA VISTA - PÀLHoçA - SC, CNPI no 22.745 -6641à091-12, doravante
slmplesmente COIITRATADÂ, decidirâm as partês contrâtantes âssinar o prêsente contrato, o qual se regerá
pelas cláusulas e condições seguintes:

CL/íUSULA PRII,IEIRÂ . DOS FIIDÂ'4Ê TOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Prêgão Eletrônico ne oog2ol2g22, p.ocessada nos terÍos da
Lei Federal nr 10.520, de 17 de fulho de 2go2 e subsidiariamente a Lei Federal no 8,666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Complementâr ne 123, de 14 de dezembro de 2@6j Decreto Federal n" La.g24, de 20 de Setembro
de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CL/íIJSULÂ SEGTtrIDA - Íx, OA]ETO:
O presente contrato tem por objeto: AquisiÇão parcelada de nateriais elétricos dÍversos, destinados à

Secretariâ de Infraestrutura mediante requisiçâo diária ê/ou periódica devendo a entrega ocorrer nos
Iocais deteminados pelo Seton competente, durante o exercício financeiro de 2922.

O fornecimento deverá ser executado rigorosanente de acordo coltl as condições exprêssas neste instrumento,
proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão
Eletrônico ne OOO2à12O22 e instruções do CoDtratante, documentos esses quê fican fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcriçãoj e será realizado na forma pancelada.

CL}ÍJSULA TERCEIRA - DO VALOR É PREçOS:
o valor total deste contrãto, a base do preço proposto, é de R$ 22.251,20 (VINTE E DoIS MIL E DUzEilToS

E CINQUEiÍTA Ê LF,l REAIS E VINTE CENTAVOS).

coo. DISCRIXII{AçÃO üÂRCA U ID. QUÂ T. P. UITITÁRIO P. TOÍAL

70 Lâmpadà LED 72rl 65OOK ALI2662 GOODLUX Und 1S{ 8,6t 7.JOz,Oe

72 Lâmpada Vapor t{etálica E4a 2501.J Ovoide OUROLUX Und L2( 36,11 4 -331,24

15 Reator vapor metálico 250t1 - Erterno aFP GOODLUX Und t2( ao9,& 11.OaO,6a

16 Fotocélula NF 22OV TECNOLINSA 17 3.536
Total:l 22..251

CLifuSULÀ QJÀRTA - DO REÀ]USTÀ'IIEiITO Eü SEÍ{TIDO ESTRITO;
os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo pêríodo de un aho.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer
reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCÂ-IBGE acumulâdo,
iniciadas e concluÍdas aplis a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mÍnimo de un ano será contado a partir dos efeltos
financeiros do úItimo reajuste.
No caso de atraso ou não dlvulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a
importância calculadâ pela última variação conhecida, liquidando a diferença corespondentê tão logo
seja divutgado o Índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar nemória de cálculo referente
ao reajustamento de preço§ do valor rêmanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice atualizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definltivo.
Cãso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais

ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em

vlgor.

o reaJustamento do preço do valor remanescente, por neio de termo aditivo-
o reajustê poderá ser realizado por apostilamento.

gficial para



cúusulA eur ra - DA DoTAçÀo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçanento vigente:
Rêcursos Próprios do uni<Ípi.o:
a8.ao - 15.451.1@2.2037 - 500- - 1.3-9A.3A.Oa

CLiíUSULA SEXTA - D() PAGA'iEITO:
O pagâmento será efetuado mediante paocesso.egular e em obsêrvância às nonnas e procedimentos adotados
pêIo Contratante, da seguinte maneira: Parã ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de
adimplemento.

cL,áUsuLÂ sÉTI A . Ircs PRÂzos !
O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condiçôes e hipóteses
prêvistas no Art. 57, §1o, dâ Lei A.666/93, está abaixo indicado e será considerado dâ enissão do pêdido
dê compra:

Entrega: 15 (quinze) dias.
A vigênciâ do presente contrato será determinada: 3 (três) neses, considêrada da data de sua assinatura.

cUíUsuLÂ oITAvÀ - DAs oBRIGAçôES Do co TRATÂt{TE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivaoente realizado, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;
b - Proporclonâr ao Contratado todos os meios necessários 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
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuiçõês dê Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma
vlgente, especiahente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivanente, perDitida a
contrâtação de terceiros para assistência e subsÍdio de inforÍações pertinentes a essas atribuições.

CL/fuSULA MX{A - DAS GRI6AçõE5 Ix) CO TRATAIX':
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na C1áusulâ correspondente do presente contrato, dentro
dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o rano de ãtividade relacionada ao objeto
contratual, con observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ôous ê obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária
e trabalhista, ben como por todas as dêspesas e conpromissos assumidos, a qualquer tÍtulo, perânte seus
fornecedores ou terceiros e|t| râzão dâ execução do objeto contratado;
c - llanter preposto cãpacitado e idôneo, aceito pêIo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente elt| todos os seus atos;
d - Pe.mitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e escla.ecimentos
solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessadoj
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida ãutorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrâto, en compatibilidade con as obrigações assumidas, todas as
condiçõês de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, aprêsentando ao
Contratante os documentos necessários, senpre que solicitado;

CLIfuSULA DÉCIüÂ - DA ALTERAçÃO E RESCISÃO:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pela contratante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme
o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Let a.666193.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou supnessões que

se fizeFem nes compras, até o respectivo lÍritê fixado no Art- 65, §1" da Lei n" 3-666/93. t{enhum

acróscimo ou supressão poderá exceder o limitê estabelecido, saldo as supressões resultantes de acordo
cêlebrado entre os contratantês.

cUíUsuLA DÉCXIÂ PRITIEIRA - ],o RECEBIT{E TO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplenento das obrigações pactuadas os
procedimento e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, confomle o casg, as
disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei n' 8.666/93.

CLÁIJSULA DÉCII,IÂ SEGUiDA . DAS PEMLII'ÂI'ES:
À recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceltos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, às sêguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a -
advertência; b - multa de mora de O,5X (zero vírgula cinco por cênto) aplicada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na entrega, no inÍcio ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de ao% (dez
por cento) sobre o valor contratâdo pela inexecução total ou parcial do contrato.; d - suspensão tenporária
de participar em licitação e inpedimento de contratar com a Administração, por prazo dê até 92 (dois)
anos; e - declarâÇão de inidoneidade para licitâr ou contratar com a Administração Públicq enquanto



pê,'durarem os motivos determinantes da punição ou até que seja pronovida sua reabilitação perante â
próprj.a autoridade que aPlj.cou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidàdes cabÍveis
fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLifu,,suLA DÉcI A TERCEIRÂ - DA cCTPEÍIsAçÃo FIiIÁ CEIRA:
Nos c"sos de eventuais atrasos de pâgamento nos termos deste instru[êntor e desde que o Contrâtâdo não
tenha concorrido de alBuma forlna para o atraso, será admitidâ a compensação financêlra, devida dêsde a
data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo paganento da parcela. Os encargos
moratórios dêvidos e razão do atraso no paganento serão calculados com utilizâção da sêguintê fórnula:
E =NxVPxI, ondê: Eil = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagaEento
e a do efetivo pagamento; VP - valor da parcela a ser pagaj e I = Índice de compensação financeire, assim
âpurado: I = (ÍX/aOO) IARDIM MOTOMt4A - SÃO IOSÉ DOS CÂ|4POS - SP /365, sendo TX = percentual do IPCA-
IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal quê
o substitua. Na hipótese do referido Índicê êstabelecido para a conpênsação finenceirã vênha a ser
extinto ou de qualquer for â não possa nais ser utilizado, será adotado, em substituição. o que vier a
ser determinado pela legislação êntão eír vigor.

CLÁUSULÀ DÉCIiIA QUÂRTA . Íx, FORO:

Para dirimir as questôes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira.

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

o5 J 1ÁS ÁtV- lr

Duas Estradas - PB, 19 d€ Outubro de 2022.

]OYCE REilÂLLY FELIX Í{UiIES
Prefeita Constitucional
990.407 .so4-4a
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