
ESIÀDO DA
PRETBIIT'R,À IOIIICIPÀI

DrspErfsÀ tt' ooo21/2022 tEl Nc 1{.133/2021

co|rÍRÀro §' oolool2022

DE DUÀS ESTRÀDÀS

f lrlnce orroloe esÀriarDàDE p. uNrrÁRro p. !g!ÀL

TERMO DÉ CONTRÀTO QUE ENTRS S] CELEBRÀM À PREÉTITI'RÀ I'I'§ICIPÀI. DE

DI'ÀS ESIRÀDAS E EQOIPÀSÀI'DE PRODI,!oS PÀRÀ SÀI'DE LTDÀ., PÀRÀ EXECUçÀO

DE SERVIÇO CONFORT{E DISCRII,{INÀDO NESTE ÍNSTRUi4ENTO NÀ FORMÀ ÀBÀIXO:

Pefo ptesente instrumento particufar de contrato, de um lado PREFEI(TBÀ In NICIPÀI DE DIrÀS
ESTRADIS - Rua do comércio, 23 - centto - Duas Esi:radas - PB, CNPJ n" Oa -'78'l -012/0001-10, neste
ato replesentada pela Piefeita Joyce RenalLy Eelix Nunês, Brasilej.ra, Solteira, Funcionaria
Publica, rêsidênte e domiciliada na Fazênda Seo Ffancisco, SN - Zona Rural - Duâs Estradas -
PB, CPF n" 090.407.504-40, Carteira de Idêntidade n" 3-570.572 SSP, doravante simplesmente
CONTRÀTÀNTE, e do outro lado EQUIPÀ.SÀI DE PRODUTOS PIRA SÀIrDE LIDÀ. - ÀVENIDÀ FELICIÀNO BÀTISTÀ
DE ÀMoRIM, 1116 - JUÀ - GUÀRÀBIRÀ - PB, CNPJ n" 34-836.183/0001-00, doravante simPlesmente
CONTRÀTÀDÀ, decidiram as partes contrâtantes assinar o prêsentê contrato, o qual se rêgerá pelas
êIáusulas ê condiÇôes seguintês:

CLifu'Sü.À PR,ITItsIRÀ - DOS FT'NDàI'ENIOS:
Este contrato decorre da Dlspênsa de Licitâção n" OOO24/2022, procêssada nos termos da Lei n"
74-733/2O2a; Dêcreto Municipal n" 6'1/2022; e legislaçâo pêltinente, considêradas as aftêraÇôes
posteriores das rêfêridas nolmas, às quais os contratantes estáo sujeitos como tambêm às
cfáusulas deste contlato.

cr.Áusur,e sEGIrltDÂ - Do oBirETo:
O presente contrato, tem por objeto: Àquisiçâo de equipamento odontológico destinado ao Fundo
Municipal de Saúde de Duas Estradas - PB-

o serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as eondiÇôes expressas nesLe
instrumento, proposta apresentada, especificações l'êcnicas correspondentes, Processo dê Dispensa
de Licitação no 00024/2022 Lei n' 14.133,/2021 e instruÇões do Contratante, documentos esses çlue
ficam fazendo partes integrantes do presentê contrato, independente de transcrição; e sob o
regime de empreitada por preço unitário-

cr,ÁssútÂ TERCEIRÀ - DolrlroR E PraEços I
o valor total deste contrato, a base do preço proposto. é de RS f6.900,00 (DEZESSEIS MrL Ê

NOVECENTOS REÀ]S) .

cóDIGO
01

DISCRI{INÀçÀO
Equiponaster portátíl 6 litros com conlra ânsulq GNATUS und
mult'plicador LED I

01 16.900, 0016. 900,00

Iotâl16.900,00

cü(ustÍt À olrÀRrÀ - Do BEÀ.rusr.àtaErfro EM sENTrDo EstRIIo:
os preÇos contratados são Íixos e i*eajustáveis no prazo de r]m anô-
Dentro do prazo de vigência do contrato ê mediante solicitaÇâo do Côntratado, os preÇos poderâo
sofrer reajuste após o interrêgno dê um ano, na mesma proporÇão da variaÇáo verificada no IPCÀ-
IBGE acumulado, Lomando se por base o mês do orÇamento estimado, exc.lusivamentê para as
obrigaÇÕes iniciadas e concluídas após a ocolrência da anualidade.
Nos rêajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de lnn ano será contado a partir dos
efeitos financêiros do úItimo reajuste-
No caso de atraso ou náo divufgaÇào do indice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela úItina variação conhecida, liquidando a diferenÇa corrêspondente
tão fogo seja d.ivulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cálcufo referente ao reajustamento de preços do valor rêmanescenLe, sempre que esle ocorrer-
Nas afêriÇôes f.inais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamênte, o definitivo.
Caso o indice estallelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a sêr determinado pela IegislaÇão
então êm vigor.
Na ausência de prêvisão legal quanto ao indice substiLuto, as partes êfegêreo novo indice
oficial, para reajustamento do preÇo do valor remanescênte, por meio de termo aditivo-
o reajustê podêrá ser realizado por apostilamento.
O prazo para rêsposta ao pedido de restabelêcimenLo do equilibrio econômico financeiro, quando
for o caso, sêrá de até 1 (um) mês, contado da data do fornecimento da documêntaÇão comprobatória
do fato imprevlsível ou previsÍvel dê consequência incalculável, observadas as disposiÇõês dos
Arts- L24 a 136, da Lêi 14.133/21

cLifirsrÍÀ QIrrllIà - DÀ DorÀÇÃo:



Às despesas correrão Por conta da seguintê dotaÇão, constante do orçamento vigente:
Rêcursos Próprios do Municipio de Duas Estradas:
07.00 - 10.301.2001.2030 - 500. - 3-3.90-30-01.

ct Ágslrr.À sExfà - Do PÀGrünmo:
O pagamento será efetuado mediante pr.ocesso regular e êm obsêrvância às normas e procedinentos
adotados pêlo Contratante, bem como âs disposiÇôes dos Àrt.s. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da
seguinte naneira: Para ocorler no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimpleÍnento.

cr.Ágsu[À súrnre - Dos pnÀzoE E DÀ vrc6lcrÀ:
Os plazos máximos de início de êtapas dê êxecuÇão e de conclusão do objeto ora contratado, que
admitem prorrogaÇão nas condiÇôes e hipóteses previstas na Lei 14.133/2021, estáo abaixo
indi-cados e serão considerados da assinatuta do contrato:

Entrêqa: Irnêdiata.
À vigência do presente contrato será
assinatura, podendo sêr prorrogada,
1.4 -),33/21.

detenn.inada: 02 (dois) neses, considerada da data de sua
nas hipóteses e nos termos dos Àrts. 105 a 114, da Lei

crÁüsl,I À olrÀ\rÀ - DAs oBRIGÀçõES Do coúaRÀTÀN.?E:
a) - Efetuar o pagamento relativo ao fornêêimento efetivamente realizado, de
respectivas c.Iáusufas do contrato;
b) - Proporcionar ao Contratado todos os mêios necêssários para a fiel exeêuÇão
contratadoi

acordo com as

do fornecimento

c) - Notificar o Contratado sobre qualquêr j-rregularidade enconttada quanto à qualidade do
fornêcimento, exercendo a Ínais ampla e completa fiscalizaçáo, o que não êxime o Contratado de
suas rêsponsalcilidades contratuais e legaisi
d) - Designar representantes com atribuiçôes de Gestor e Piscal deste contrato, nos termos da
norma vigentê, especialmente pâra acompanhar e fiscalizar a sua êxêcuÇào, respectivanênte,
permitida a contratação de terceiios para assistência e subsídio de informaçóês pertinentes a
êssas atribuiçôes.

cr.Áusn l roNâ - DÀs oBRrGÀçÕEs Do coNrBÀaÀrp:
a) - Executar devidamente o fornecimento descrito no objeto supracitado, dêntro dos melhores
parâmetros de quatidade estabelecidos para o ramo dê atividadê relacionada ao objeto contratua.I,
com observância aos prazos estipuladosi
b) - Responsabi l izar-se por todos os ônus e obrigações concernêntes à legislação fiscal, civi1,
tributál:ia e tlabalhista, bem como pol todas as despesàs e compromissos assumidos, a qualquer
títuIo, perante seus fornecedores ou terceiros em razáo da elêcução do objeto contraLado;
c) - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da e)aecução do
contlato, que o represente integralmente em todos os sêus atos;
d - Permitir e facifita! a flscalizaÇão do Contratante devendo prestar os infolmês ê
esc Iãrêc imen I os soliciLadosi
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 responsabifidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelô órgão interessadot
f) - Não cedei, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instr:umento,
sem o conhecimento e a devidâ autorizaÇão expressa do Contratante;
g) - Manter, durante a vigência do contrato, êm compatibilidade com as obrigaçôes assurnidas,
todas as condiÇões de habilitaçáo ê gualificação exigidas no respectivo processo licitatório'
aprêsentando ao Contlatante os documentos necessálios, sêmpre qtle solicitado-

c&ÁusulÂ DÉcrraâ. - DÀ ÀLrBàçÃo E E:(ffiÇão:
Este contrato poderá ser alteiado com a devida justificativa, unifateralnente pelo Contratanl-e
ou por acordo entrê as partes, nos casos e condiçôes previstas nos Àrts- 124 a 136 e sua
extinÇão, formalmente motivada nos auLos do processo, assegurados o contraditório ê a ampla
d.efesa, ocorrêrá nas hipótêses e disposições dos Àlts- 13? a 139, todos da Leí 74.133/2021 ,

Nas alteraÇões unilatêrais a que se r.efere o inciso I, do caput do Àrt- 124, da Let 74.133/2021,
o Contratado será obrigado a aceitar, nâs mesmas condiçôes contratuais, acréscimos ou supressôes
que se fizerem nos serviÇos, dê até o respêctivo limite fixado no Àrt. 125, do mesmo diploma
legaI, do valor inicial atualizado do contrato, Nênhum acréscimo ôu supressão poderá exceder o
limite estabe.Iecido. salvo as supressões resultantês de acordo celebrado elrtre os contratantes -

cÍ.Áus TÀ DÉCN|À PR,I EIRÀ - DO RECEEIIIIEITO:
Executada a presênte contraLaÇão e observadas as condiçôes de adimplêmento das obrigaçôes
pactuadas, os procedimêntos e condiÇôes para recêbêr o seu objeto pelo Côntratante obedecelão,
confoflnê o caso, às disposiÇôes do Àrt. 140, da Ler 14.133/2021.
Por se tratar de sêrviÇô, a assinatura do termo detalhado de recebinênto provisório, sê dará
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinzê)
dias da comunicaÇão escrita do Contatado. No caso do termo dêta.Ihado de xecebimento definitivo,
será erlitido e assinatura pelas partes, apenas apôs o decurso do prazo dê observaçeo ou vistoria,
que comprove o ateadimento das exigência§ contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais. devidamente justificados-

CLÁUSIIIÃ DÉCU'A SEGI'NDÀ - DÀS PEI{ÀIIDADES:
o Contratado será rêsponsabilizado adhinistrativamentê, facultada a dêfesa no prazo legal do
interessado, pelas infraÇôês previstas no Àrt- 155, da Lei 14-133/2021 e seráo aplicadas, nâ



folma, condiÇões, legras, prazos e procedimentos definidos nos Àrts. 156 a 163, do mesmo diploma
legaf, as seguintes sanÇões: a advertência aplicada êxclusivanente pela infração administrativa
de dar causa à ine)recuÇão parcial do contrato, quando não sê justificar a imposiçàô de penalidade
mais grave; b - multa de mora de 0153 (zero vírqrla cinco por cento) aplicada sobre o valor do
contrato, por di-a de atraso injustificado na execução do objeto da contrataÇão; c - multa de
103 (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infraÇões administrativas
prêvistas no referido Àrt. 155; d - impedimento de licitar e contatar no âmbito de ÀdninistraÇáo
Pública direta e indireta do ente feder:ativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de doi§
anos, aplicada ao rêsponsável pelas infraÇôes administrativas previstas nos incisos II, III,
IV, V, VI e VII do caput do referido Àrt. 155, quando não se justificar a imposiçâo de penalidade
mais gxavê; e - declaraÇáo dê j.nidoneidade para ficitar ou contraLar no ârnbito da ÀdministraÇão
Púb1ica direta e indi-reta de todos os entes fedêrativos, pêlo prazo dê cinco anos, aplicada ao
rêsponsável pêlas infraÇões administrativas prewistas nos incisos VIII, IX, X, XI ê XI1 do ceput
do referido Àrt- 155, bem como pelas j-nfraçôês administrativas previstas nos incisos II, III,
IV, V, VI ê VII do caput do mêsno artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grâvê
que a sanção referida no § 4" do referido Àrt- 156; f - aplicação cumulada de outras sanÇóes
previstas r\a Lei 74.133/2021.
Sê o valor da mufta ou indenizãÇão devida não for rêcolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇào
ao Contratado, será autonaticamente dêscontado da primeira parcê1a do pagamento a que o
Contratado vie! a fazer jus, acrescidô de juros moratórios de 13 {um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmêntê-

cr.iíusur.l DÉcrro. rERctsrRr. - DÀ co@mlsÀção pmANcEIRt:
Nos ca6os dê êventuais atrasos de pagamênto nos termos dêste instrumento, e desde que o Contratado
nâo tenha concorrido de àIguma formà para o atraso, será admitida a compensação financeita,
devida desde a data Iimite fixada para o pagamento até a data colrespondente ao efetivo pagamento
da parcêIa. os encargos moratórios devidos em razáo do atraso nô pagamênto sêrão calcufados cotn
utilizaçàodaseguintefórmula:El4=N,VPxT,onde:BM=encargosrnoratórios;N:númerode
dias entrê a data previstâ pàra o pagahento e a do efetivo pagamento; vP: valo! da parcela a
ser paçla; e I = índice dê compensaÇão financeira, assim apurado i I: (TX:100) :.365, sêndo TX
= pêrcentuaf do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze mesês ou, na sua falta, um novo indicê
adotado pelo Governo Pederal que o substit.ua. Na hipótêsê do ieferido índlce estabelêcido para
a compensaÇão financêiia venha a ser extinto ou de qualquer folma não possa mais sêr utilizado,
será adotado, en substituiçào, o quê vier a sêr dêtêrminado pe.la fêgisfaqào entào em vigor.

cl,iíusrrÀ DÉcrÍÀ QuÀRrÀ - Do Fono:
Para dilimir as questões decorlentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Guarabira, Estado da Paraíba -

E, por estarem
assinado pelas

TESTEMUNHÀS

de pleno acordo, foi lawrado o presênte contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 28 de Outubro de 2022.

r"tq - .,OYCE NENAITY F.ELIX
Prêfeita
090 .407 .504-40

1r":.

PELO CONIRÀTÀDO

^srn 
do ikíoru di{ftrF EouP sáE

EQUIPAsAUDT PRODUTOs PAB^

EOUrPÀSÀ@
CNPJ n" 34 - 836.1B310001-00
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