
CONTRATO Nfl: 00047/2021-CPL.

TER.MO DF CONTRATO QUE ENTRF. Si CELEBRATi A PREFEITURA MUNICIPAL

DE RIACHÃO E PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, PARA
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADC NESTE INSTRUMENTO NA FORMA

A5AIX0:

Pelo presente Instrumento de contrato, de um lad'0 Prefeitura Municipal de Riachào -
R\:a Manoel Torra*/ de Annino, 'IRE - Centro - Riaohão - PR, f'NP 7 n^ 01 .612 .7''0/0001 - 56.

neste ato representada pela Prefeita Maria da Luz dos Santos Liina, Brasileira, Solteira,
Peciauocjti, tesidente e doinic:iiuda na Sítio Baixio, SN - Ca^a - Zona Rjial R.iacliSo

PB, CPF n'-^ C i 3. C8S. B 54-07, Carteira de Identidade n^ 2.627.161 SSP/PB, dorava:i-.e

Giiiiíjlesmente CONTRíM.ANTE, e cc outro lado PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - AV

SEVERINO CORDEIRO, 402 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PB, CNPJ n» 09.210.219/0001-90,

neste ato representado por Joaé Alam Batiata da Silva, Brasileiro, Casado, Representante
Comercial, residente e domiciliado na Rua Lenino Vieira, 170 - Irace"t* - Sousa - PB, CPF
n« 051.467.944-13, Carteira de Identidade n» 2.804.929 SSP/PB, doravante simplesmente

CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assi.nar o presente contrato, o qual se
regerá pelas cláusulas e conaiçces seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Este contrato decor.^-e da licitação r.odalidade Pregão Presencial 00020/2021,
fíroces.sada nos ternos cia Lei Federai 10.520, cie 1"' de Julho de .2002 e

.sui"jsicii ariâ.ment.e a Lei Federal n'^ 3.666, de 21 de .Juníio de i933; Lei Co;nplementãr -
12 1, (líi 14 De./enibi .! ;lt- .fOht; Decietc Mun i cf-a 1 rr-' 006, oe 07 de .Agosto de .2007; e
legislação pertinente, considerada.s a.? 3lteraçôe.s post<?riores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
ú preseitte contrato tom por opjotc: Contratação de empresa para o fornecimento de
materiais médico hospitalar, destinado a atender a demanda da Secretaria Municipal de
Saúde de Riachão/PB, em conformidade com o termo de referência deste Instrumento
convocatório.

O fornocurrento devera ser executado rigorosd:neni.e de acorao oosi a.s condições expres.sas
neste instrumento, propost..3 apresentada, especifrcaçOes técnicas cor responctenies,
processo cie licitação rriodai idade Pregão Presenciai n* 00020/ 20.?I e 1 nst ruçc^es do
t"ú!it! diante, documentos e-sses que íicaüí ífizeiidt: partes ir.iegrantes do oresente
contraio, independente de 11 an.sci i ção; e .serã realizado na iormia parcelaad.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
n valor total deste contrato, a Case do preço proposto,
QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS).

e de R$ 2.490,00 (DOIS MIL E
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VALOR TOTAL RS 2.490,00 {

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJÜSTAMENTO:
Os preços ccnt. ratado:-: .sAc ri.xc.s e 1 r rea just Ave; s no prazo de um anc-.
Dentro dn prazo de vigência do contrato e mediante so i ; citaç.ao do Contratado, o.s preços
poderão scírer reajuste apcs o interregno de um ano, na mesma proporção da variaç.ão
'■.•erificada no IPC.A IBGF. acumulado, tomando-se por base c mês de apresentação da
respect i *.'3 proposta, exc 1 u s i vsnenr.e p-^ra as obrinaçr.es iniciadas e ccncluidas após a
ccorrênc i a da anual idade.
Nos reapustos aubsoquentos ao primeiro, o ir.tcrregno mi.nirr.e do um ano cora ootC.ad':' ::
partir dos efeitos finance-ros do dirimo reaiii.ste.
No caso de atraso ou não dxvu-gaçãc do Índice de rea lustamento, o Contratante pagará
ao ror.rra*adc a i rrporr ánc ■. a r*a'.ruiada pe^la última vari .açãr. ocnheoiría, liquidando a
diferença correspon^-ieni e tãr logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado
abrigada a apresentai rr.emoria de cálculo referente ao rea jw..stãme!itC' de preços Jo valor
remanescente, sempre que este occirer.
Nas aferições finaL.s, o índice utilizado para reajuste sera, cbrigat oi iairente, o
defini r ivo.
Casü o índice estabelecido para reajust ament o venha a ser extinto o-s de qvjalquer forma
não possa mats ser utilizado, será atiotadc, eiri .substituição, o que vie: a"'
determinado pela legislação então e:n vigor.



Ma auDôncia cie previsão leqal quarto ao índice substituto, as partes elegerão novo
üKiice cfioial, para reajustarnenro do preço do- valor rerr.anescente, por irieio de termo
adi t ivc.

O reajuste poderá ser real^raco por apostilarrento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Orçamento de 2021 - Recursos Próprios do Município/Recursos Federais e Outros. 02.070
- Secretaria Municipal de Saúde: 10.301.2005.2027/10.301.2005.2067/10.301.2005.20.69
- Elemento de Despesas: 3.3.90.30.99.0014 - Material de Consumo.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O paaamento corá erotuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da
oeguitite manc ra: Até 90 (novent:a) dias após a liquidação da Nota Fiscal apresentada
ao setor competente da Prefeitura mvinicipal de Riachão/PB.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:
O  .máximo de e.ni ; ecja tjcv oi.: ;»-'! o cv r at n'io, ipie aiiinife t;i o: rogação nas i.:ij:.d i çõe.s
e  .hipóteses previstas nc .árt. 5'', § i^', da Le: ir.666/93, esta abai.xo indicado e será
considerado da emissão do Pedido de "ompra:
a - Entrega: 5 (cinco) dias.
••1 viqèr.c.a do pre.oenie cci.tiatu sera deteririnada: Até o final do exercido financeiro
de 2021, considerada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
/"N a - btêtuar o pagamento relativo ao torneciir.Gnto eiet: vameide realizado, de acordo coj'!

ao respectivas cláusuias dc p:esen:.e ccnt tato;

c - P! oporcicnar ao Ccnt ado todos os meios ne<,:essnr los para o íiel f ornecirr.G.nto
cont ratado;

c  - Notiiicsr C' Con-ratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade
dt:- prccutc tornecido, e.xercendo a mais ampla o completa f isca 1 i zaçãc, o que :iác e.xime
0 Contratado de sua-s respon.sab: 1 laades contratuais e legais;
d  - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos
termos d.i norma vigente, espec i a in^ente para aco:iipanhar e fiscalizar a sua e;<ecução,
respect 1 vãmente, pernitida a ..•ord, r at ação de terceiros para assistência e sub.sídio de
ir.t'or.7:açôes pertinente.? a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
c4 F'./.e 1.1.1 a : uei uiarr.erite j : ornec ; nient o desoritoi na Cláusula 'coi'r e.spiuvient e do presertte
contra! der'.tic do.a melhcires parametro.s de qual.dade estabelecidos para o la.mo de
ariviciaoe re. ar: cnada ac. oniet'; cont ratual, r-orr nhsori'ãnr-a aor n''a7.o<: ^^st i pi; i ados;
b  P.e.sponsab j ] i 7.3.' se por todos 03 ônus e obrigações concer;-ientes à legislação í iscai,
i.jvii, tributaria e t raba I ii i .çt a, bem como por todas as despesas e compromissos
assumi c!i.js , a qualquer titulo, perante .cous t crnecedores ou terceiros en ra.tão da
execução do oi:goto cur;ti atado;

c  -- Manter .proposto •"ãpacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução
rio contrato, que o reureserme integralmente e.m rcdo.s os seus ates;
d - sermitir e lacilitar a t iscai izaçao do Contratante devendo prestar os itiforrr.es e
e .'j c: I a r e c i .m. e r. t o 3 3 o 1 i.; i t a d o s;

e  - 3er.ã responsável peles danes causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
dt; cc r r ent e .0 de .um ou dOi ;; !,,-i e;<ecuvão d>:> contr-ato, nãc; e:<c 1 ui .udo ou reduvirido
es.sa responsabilidade a fiiicalizaçáo ou o ar:G:T'.panhamento .uelo org.ãc interessado;
1  - Mão cedei, transierii uu subccntratar, no todo ou em .oaite, o objeto deste
1 nst. rume:'ito, sem c cunliecirnento e a devida autorização e.xpressa do Contratante;
g  - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
a.ssiiinr ;lri3, toda.? as ooiid iv, ovs de iícioil ii.açüc e luiò 1 i i iruçao exigidu^ nu respectivo
processo .icitatorio, apresentando ao contratante os oocumentos necessários, sempre
que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
L.:i.e Contrato pooera ser aiter.ado com a oov.:.da lust r i i cat 1 va, unilaterairnente polo
tontrata:ite ou por acordo enlrv as partes, .nos caso>s previstes r.o .à.rt. 6b e .será
resci.naidc, de plen^ direitc, conforme c disposto .nos .àrt.s. 7.3 e 75, todo.3 da ^
0.666/53.

O  ..oiit r atado rica obiigiido a aceit.ar, na.s mesmas ciondiçõe.s cor." r.afua i s, c.s acréscimos
ou supre.ssôes que se tizerem nas compr.as, até o respectivo limite fixado nc. .6r>-. 65,~
§  i- dr3 lei 6.bu6 '5:.. Mennum. acresci.mo ou .supressão poderá exceder o Iya.T,ite
estabelecido, salve as .supressões resultantes de acordo celebrad;
cont r atant es.



CIiAUSUIJk DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO :

ExecuLdcJo c presente contisto e observadas as conciiçoes cie adinipiemento das obricjaçces
ppíí^r >1,3 ria "í, rjf. proi-i^^ri i m<3nr--.a -- prnTon para rr-.-ePer so-.; ohjero pelo Cont ratarite

obedecerão, ocjntor.-r.c o caso, ás di.spos.çces dcs Arts. "73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em riei.xar vde cumprir as Obrigações assumidas e preceitos iegais,
sujertáid o Cõiitratddo, gaiantidci a pirévia deiesa, as seguintes penalidades previstas
nos Arts. 86 e 87, da Lei 3.666/53: a - advertèncià; b - multa de mora de O,o* crero

vírgula cinco por conto) aplicadri schrc o valor do contrato por dia de arraso na
onv-roga^ r-r. inícin nn ha cvocuçSo do ohjoro or^ er.nr r At Ade; n _ muitA do 1 (li í.dc? por
cento) sonre o valor contratado pela inexecuçâo rotal ou carcial dc contrato; d -

.sitriultaneamenro, qua-q;;er das pcrnalidarios canivnis fundamentadas na Lei 8 .666/93 e na
Lei 1 u . 6io OL ,

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CWPENSAÇÃO FINANCEIRA:
No;-> c.a.sos de eventuais atrases de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que
c Contratadc nào :.cnhi iiorccrrido de aigurtia forma para o atraso, será adínir. ida a
comper.Gayãc íiiianuerid, devida desde a data limite fixada para o pacamento até a data
"^tresponder.te ao eletivo pagar.auito da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão
dc atraso no pagamento serão calculados cor. otilicáçãu da segucnte lórmula: EH K *
VP > T, onde: FM - envargon morar or i cs; N - luimero ae dias ero re a cara prevista para
o pagaincuitc e a dc eíctivc pagameiitc; VP - valor aa parcela a ser paga; e I - índice
de corr.pen.saçáo f ,:-nãr:cei ra, as.suv. r-.puradü: i - (7X s 100) a 366, send:> TX - percentual
do IFC.ã-IBGE .icciniu 1 adc ulr. i:;;cs dote mescs ou, na su j ialta, 3VO 1 nò 1 Ctà uclot. 'tí*,1 L'
p,o, o '.jo/prrv.-i Fa.jíirai gue o substitua. Na bipótoce do rororidc indico estabolocidc para
a compensação rinancoira vonna a ser e.xtintc ou de qualquer forma não possa mais ser
Vj i. .. j. 1 c ado, beiá ridctaiJc, em substituição, o que vier a ser deteirrtLnacc ceia legislação
er'.tà<') em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as que.stõGs decorrentes des-.e contrato, as oa: ileaem c Foro da Comarca

L, po: estarem d» pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em UÜíduat) vias, o
qual vai assinado peias partes e por dua.s tear ornunhas.

dc Abri. 1 dc LOziHiacnac

LIMAo5-/-o?a'^9d

PF: . . . t. ri.ilAí-üa-Afii- J.3

-N,... , ■■ -- '■
PAULO J08E MAIA ESHERALOO SOBREIRA
iiose bai. is-a da M Lva

CPF : ü^i . ■;/. / . Üii - i 5


