
CONTRATO Nfl: 00033/2023-CPL.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITORA MOHICIPJa DE

RIACHÃO E PRO LABORATÓRIO COMERCIO E BQUIPAMBNTOS PARA LABORATÓRIOS
BIRgLI, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO

HA FORMA ABAÍXO:

Peiü presente instru-nentc de contrato, de un lado Preíeittia Municipal de Riachão - Avenida
Manoel Tomaz de Aq'jino, "Ifl'! - Centro - Riachão - PB, CNPJ n" 01.612.170/0001-38, neste ato
representada pela Prefeita Maria da 1.J7. dos Santos lima. Brasileira, Solteira, Pedagoga,
rcs-dentc e domiciliada na Sitio Baixio, SN - Casa - Zona Rural - Riachão - P3, C?F n-
013.088.854-37, Carteira de Identidade n« 2.627.161 SSP/PB, doravante simplesmente COIITRATAMTE,
e do outro -ado PRO LABORATORIO COMERCIO E EQqiPAMEHTOS PARA LABORATÓRIOS EIRBLI - AVENIDA

GENERAL OSÓRIO, 147 - CENTRO - JOÃO PB8SOA - PB, CNPJ O» 19.036.846/0001-00, naate ato
ropraaantado por Joaolo BriCo da Silva, Brasileiro, Casado, Representante ComarciaJL, residonto
e doadciliado na Rua Mário Batista Júnior, 55, Miramar - João Pessoa - PB, CPg n» 498.529.224-
91, Carteira do Identidado n° 1.327.667 S8P/PB, doravanto olmpleantante CONTRATADO, deciciram as

partes contritantes a.nsinar o presente contrato, o qual .se regerá pela.s cláusulas e r.cndições
socuintc.s:

CLAOSOLA PRIMEIRA - DOS FONDAMENTOS:

Estr contraio decorre ria licitação modalidade Pregão Eletr.ò.nioo r,' 6 0302/2.72.3, proce.s.sada no.s

termos da ici Federal n' 1Ü.520, de de julho de 2uC2 e subsidiai lamente a Lei Federal n-
R.ftnfi, de 21 de junho de illd; Lei Coirpleinentar r.'^ 123, de l-í de dezemloro de 2006; Decreti

Federal n» 10.024, de 20 de setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alteraçte.n
posteriores das referidas nor.-nas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente contrato tem por objete: A prooanta licitação tom por objetivo a aquisição do material
médico hospitalar diversos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município
de Riachão/PB, durante o exercício de 2023.

O lorneciircnto deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condxçóes expressas neste
inst runiBiitu, ptuposta apt«sfcr:ita'dd, esptciticações técnicas correspcndente.s, processo de
iicitaçáo moda.idade Prcgáo Eletrônico n-i 030C2/2023 c instruções oo Contratante, documentos
e.sses que ficam fazendo partes integrante-s do pre.se.nfe contrate, independente de transcrição; e
será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR B PREÇOS:
f v..ior total .de-ste contrato, a base do preço propo.ai o, é de RS 16.330,00 (DEZESSEIS MIL E
QUINHENTOS K TRINTA REAIS).
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üOSOA, SEM LUBRIFICAÇãO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,
t.MUAi..aUO INÜIVIEUALMEIITE.

36 ■lASCARA DESCARTÁVEL CONFECCIOSADA EM 7KT,
fREGUEADA, CAMADA TRIPLA, DE ELÁSTICOS LATERAI.S
PARA FTXAÇÁO KAS ORELRAS, CLIP NASAL,
AKTIALÉRGIC.A. CAIXA C/50.

KEDIX CX 500 6,45 3.225,00

SERINGA, :i\TE.RiAL: POLIPS.CPILEtIC, CAPACICíADS: 10
;1L, TIPO BICO:3ICO CENTRAL LOER LOCK OU SLIP, TIPO
VEDAÇÃO râHBCLO DE BORRACHA, .ADICIONAL: GRADUADA,
NUMERADA, IIFC AGULHA: C/ AGULHA 22 S X 1, OU
APKOXIHADAPHiKTE .E.STERILIDADE: ESTÉRIL,
oescartAvel, apresentação:embalass.m individual.

SR [J.N1DADE iOOO 0,35 1.400,00

VALOR TOTAL RS 16.530,00

CLÀUSDIA QOARTA - DO RS&JUSTAUENTO EM SENTIDO ESTRITO;
Os preços contratados são fixos e irreajuscáveis no praro de usi ano.
Detitro do pra?.o de víyêticia do contrato e mediante uolicltação do Contratadoi 03 preços poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no I?CA-
I3GF, acumulado, tomando-se por base o mês de apreaeritaçào da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigações iniciadas e conciuldas após a ocorrência da anuaiidade.
Nos rcajustea subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustaraentc, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão logo .seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cálculo referente ao reajustamente de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas ateriçóes finais, o Índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Ca.so o índice estabelecido para reajusta-mentc venha a ser extinto cu de qualquer forma não possa
mais ser utillzadc, será adotado, cm substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
então «.m vigor.
Ma ausência de previsão legal quanto ao Índice substituto, as partes elegerão novo Ir.dlce
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo,
o reajusto poderá sor roalisado por apootllamonto.

CLÁUSULA QUINTA - DA OOTAÇ&O:
As dospeoas corrorào por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Orçamento de 2023; Raouraoe Próprios do Munioipie da RianhAo/Raoursos Fadaraia:
02.000 - Podar Executivo.
02.070 - Socretaeia Municipal de Saúde - FMS:
10.301.2005.2022; 10.301.2005.2024; 10.244.2005.2034.
Elemento de Despeaa: 33.90.30.99 - Material de ConauoTo.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos
adotados pelo Contrafca.vte, àa seguinte maneira: Para ocorrer no pxaxo de trinta dias, contados
do porledo do adiaplcoiento.

CLÁUSOLA séTIMA - DO PRAZO B DA VICêNCIA;
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e
hipóteses previstas no Art. 57, § 1®, da Lei S.666/93, está abaixo indicado e será considerado
da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: 5 (cinco) dias.
A vigência do presente contrato será determinada: Até o final do exercido financeiro de 2023,
considerada da data de sua assinatura.

CLAUSOLA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo coni aa
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meies necessárias para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Concratado 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 atribuições de Reator e riscai deste contrato, nos termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para as.sistência e subsidio de informações pertinentes a
essas atribuições.

CLÁUSOLA NONA ° DAS OBRXOAÇÕBS DO CONTRATADO:
a - RK«C'itar d^vldn.mentí! o fnrneeifflehto daseriio na Cláusui-a eerteapondcnte do pte»eiit.e contrato,
donevn don molhoron parSmfttros rJo qufllifinde patobslncidos para o romc de atividade relacionado
ao objoho contratual, com oba^rvincia ao.H pratoo oatipulados;
b - ileapoiiaabllit.tti.—aa por todca 00 ênua a obrlgaçâos conaertiobtea ã logialação Üacal, civil»
tributária « trabalhista, bem coma por todau ou despesas e oompromiseoa asMumldos, a qualquer
titulo, pçranto aouo forneGedorQ.7 ou terçoiroa om rníAo da exoouçáo do objeto contratado;
c — Manter prepoato capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, guando da execução du contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;



d  Hetnsitir c facilitai a ficceliiaçâo do Contiatance devendo prestai os infoines e
escldcecimentos solicitados;
rí - Seià leapuiiJiâvel pêlos liaiija cauoados dii etamenue ao Contratarire ou a tercei íca,
de sua culpa ou doic na oxocuçho do contcato, udc oxcluindo ou rcdu^iindo essa raspo
a f ( 3Cel 1 ?ai;áo ou o aconpanhümento palc órgão t f.toroasadoj
f - Não ceder, transíerir ou suocontratar, no todo ou em parte, o obieto deste i nsfutrer.to, sem
o ciiuriêcimeutci e « devida Muturi7„cáu exprtríisà do Contratante;

g - Manter, durunte 3 vigéncià do contrato, em compatifciiidade cor. as cbrigações
tocas as condições de habilitação e cualltioação exigidas no respectivo processo 1
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

decov rentes

nsabilidade

assumidõs,

Llcitatório,

CLÁOSUUl DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
Este contrato poderá .ser alterado com a devida justificativa, uniiateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as partos, nos casos previstos no Art. 55 e será rescindido, de pleno
direito, -onforne o cispr.ito r.o.s Art.s. "1, tS e 79, todos da Lei 8.&5f^ 9.3.
O Contratado íica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
saprsss.ões que .se fizerem na.s rompra.s, até o re.spectivn limite fixado no .Art. 65, § 1'' da Lei
8.565/93. Her.huir- acréscimo ou cupi essso poderá excedei" o limite estoòe" ecido, .sa'.vo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre cs contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das cbrig-acões pactuadas,
03 procedimentos e praaos para receber o .seu objeto pelo Cont'."jtaiite obedecerão, oonfonre c
caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 9.Ó66/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a próvia clcicsa, às seguintes penalidades previstas ncs Arts. 86 c 87, da
Lei 8.665/93: a - advertência; b - muita de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por centc) aplicada
sobre o valor do contrato por dia dc atraso na entrega, no inicio ou na execução do objeto ora
contratado; o - multa de 10% (dez por cento) .sobre o valor contratado pela ir.exenuçào total ou

parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na
Lei 8.555/9.3 e na Lei iC.520/02.

Se 1 valor da multa ou indenização devida não for recolhido no praza de 15 dias apôs a comunicação
ao "ontra~ado, .-será autonat ioamen* e rie.srontado da primeira p=rc»la do pagamento a que r

Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratòrics de li (um por cento) ao mês, cu,

quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
Mos lasos de eventuais atrasos de pagamento nos ternos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo paqamet.to
cia parcela. Os encargos r.oratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados cor.

utilização de seguints fórrsjla: EM ^ N VT * I, c.ede; 3.M = e.erergos moratórios; N ° «"á.tjero de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 7'? = vaiir da parcela a
ser paga; c I - índice dc compensação financeira, assim apurado: I - (TX e 100) -r 355, sendo TX

=■ percentual do IPÇA-TBGE acumulado ncs últlmo.s doze mese.s ou, na nu.a falra, um novo índice
adotado pcio Governo Eederal que o substitua. Na hipótese dc referido Índice cstaoeiecido para
a compen.sação financeira venha a .ser extinto nu de qualq^uer forma não pos.sa mai.s .ser utilizado,
será adotado, on substituição, o que vier a .ser determinado pela legislação ■•ntão cm vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir a.s qie.stõe.s decorrentes deste contrai.o, as parfe.s elegem c Foro da 'loraarca de
Ar 31una/PB.

F,, por estarem de pleno acoido, foi lavrado c presente contrate em 03(duaEl vias, o qual vai
assinado pelas p.irtes e por duas lestemunhas.

Riach-ío - PB, 03 de fevereiro de 2C2". .

TESTEMUNHAS PELO CONTEATAKTE

^jÇLTbJCè-a
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Prefeita
CPF: 013.388.S54-0

AN OS LIMA

i-ELã CONI.KATADO

CIO £PRO LABORATÓRIO CC
LABORATÓRIOS BIRELI
Joselem Brito da Silva
CPF: 498.529.."."4-91
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