
ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PRllllr{rRt, IIEIIICIPÀI. DE !,P,eEIRO
coíÍgsÃo pEa}olrExrE DE Lrcrr çio

CONÍI!ÀIO No : 00101/2021-CPL

TER},ÍO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀ},,Í À PREFEITURÀ MI'NICIPAL DE
MOGEIRO E FARMÀGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS EARMÀCEUTICOS, MEDICOS E

}tO, PARÃ EORNECIMENTO CONEORME DISCRIMINÀDO NESTE INSTRUMENTO NÀ
FORI,IÀ ÀBAÍXO I

PeIo presente instrumento de contrato, de um lado Plefej.tura Municipal de Mogeiro - Àv,
Plesidente João Pessoa, 47 - Centlo - Mogeiro - PB, CNPJ no 08.866.501/0001-6?, neste ato
representada pelo Prefeito Àntonio José Ferreira, Brasileiro, Casado, Enpresalio, rêsidênte e
doiniciliado na Sitio Pintado de Cina, 138 - Àrea Rural - Mogeiro - PB, CPE n' 840.199,644-91,
Carteira de Ídentidade n' 3360118 SSPPA, doravante simplesnente CONTRATANTE, e do outro Iâdo
FAAI.'ÀGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS EA.RMÀCEUTICOS, MEDICOS E HO - R MÀNOEL ÀLVES DE OLIVEIRA, 110
- CATOIE - CAMPINA GRÀNDE - PB, CNPJ no 0L160.29010001-42, dorâvante simplesÍrente CONTRÀTÀDO,
decidiram as partes contratantes as6ina! o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas
e condiÇões sêguintea:

cr.áusg!À pRtuEtnÀ - Dog FIrNDrrMtNEos:
Este contraLo decorre da licj.taÇão nodalidade Pregão PresenciaL no 0002'l/2021, processada nos
telmos da Decreto Municipal n" 016, de 10 de Novembro de 2006; ê IegislaÇão pertinente,
consideradas as alteraÇõês posteliores das !eferidas nornas; e ainda, especiàImente, a Lei
Federa.I oo 13.979, de 06 de feverej.ro de 2020, altelada.

CLÁUSUI,À SE@!DÀ - DO OB.'E!O:
o plesente contrato tern por objetoi coNTRATÀÇÃo DE EMPRESÀ PARA EORNECIMENTO DE EPÍ E MÀTERIÀIS
MEDICO HOSPITÀ].ÀR PÀRÀ À ADM]NISTRÀÇÁO DIRETA DO MUNÍCÍPIO DE MOGEIRO.

O fornecimento deverá ser exêcutado rigolosamêntê de acordo com as cond.içõe6 exp.ressâs nêstê
instrumento, proposta ap!esentada, especificaÇóês técnicas corrêspondente s ; processo de
licitaçáo nodalidade Plegão Presencj.al n' 0002'l /2021 e instruções do Contratante, documentos
esses quê ficam fazendo pâltes integrantes do plesente contrato, indepêndente de tlanscriÇão; e
será realizado na forma parcelâda,

ctÁusqÀ rERcErRÂ - Do vrroR E PR!ços:
O vator totâl deste contrato, a base do preÇo proposto, é de R§ 26.667,50 (VINTE E sEIs MII
SEISCENTOS E SESSENTÀ E SETE REÀIS E CINOUENTÀ CENTAVOS).
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cLrígsgÍ.A omRr - Do RlAflrsrN@llo:
Os preços contratados são fixos e irÍeâjustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contlato e mediantê solicitaÇão do Contlatado, os preÇos poderão
sofrer reêluste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verifj-cada no rPcÀ-
IBGE acurnulado, tomando-se por base o nês de apresentação da respectiva propogta, êxclusivamente
para as obrigações iniciadâs e concluldas após a ocorrência da anualidade'
Nos lêajustes subsequentês ao plineiÍo, o lntelregno nlnino de um ano se!á contâdo a partir dos
efeitos financej.ros do últiÍno leajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do lndice de reajustâmento, o contlatante pagará ao contratâdo
a inportância calculada pela últina variaÇâo conhecida, liquidando a diferenÇa corlêspondente

r9.oj

SI.{À OU SÀNGUE TOTÀL HUMÀNOS DEVIDÀMENT
NÀ ÀGÊNCIÀ NÀcIoNÀL DE VIGILÂNCÍ

(ÀNVrSÀ), coM SENSIB]LIDÀDE E

DE ÀCIMA OE 95ICOM DÀTÀ DE VÀ],IOÀDE N

12 (DOZE)UESES DÀ DÀTÀ DE ENTREGÀ

cx
D. rJlrt

80, 0

IGO
P/PRoCEDI!'IENTo EM LÀTEX TÀl,I M cx c/ 1OO UNID

DIS t NtDtDt

'x

1



tão logo seja dj.vulgado o Índice definitivo. Pj.ca o Contratado ob!igàdo a apresêntar tnernória de
cáIculo referente ao leajustarnento de preÇos do valor remanescente, sempre que este ocor!êr,
Nas aferiÇões finais, o iDdice utilizado para reajuste 6erá, obrigato ri amente, o definitivo.
Caso o lndice estabelecido pâra reajustamento venha a ser extinto ou de qualquêr forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇâo, o que vier a ser detefininado pela legislação
então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto âo lndj.ce substj.tuto, as paltes elegerão novo índice
oficial, pârâ têajustamento do preço do valor !êmanêscente, por meio de
O reajuEte poderá 9er reafizado por apostiLamento.

tertuo aditivo

críusurÀ QurNrÀ - DÀ DoEÀÇÃo:
Às despesas corlerão por conta da seguintê dotação, colrstante do orçânento vige
Recursos Próplios do I'{unicípio de Mogeiro: LEI EEDERÀI 73.979/2O LEI MUNICIPÀI
GÀAINETE DO PREFEITO O2OIO.04.722.2OO2.2OO3 MÀNOTENCÀO DAS ATIVIDÀDES DO GÀB
02.030 sEc. DE EDUCÀÇÃO, CUTTUBÀ, ESp, LÀZER E TURÍSI.{O 02030.12.122.2006.2948
EDUCAÇÃO , curTu, EsP, rÀzER E ruRrsM 3.3.90.39.00.00 111 OUTROS SERV. DE TERC. p
02.040 sEc. MUNICIPAT DE SÀUDE 02040.L0.',t22.0004.2920 MANUTENÇAO DAS ÀTrVIDÀDES
DE SÀÚDE O2o40.tO.3ot.2oO'1 .2042 MÀNUT DÀS ATIVIDÀDES DO FUNDO MUNICIPÀÍ, DE SÀUDE 3.3.9 0
211 ouTRos SERV, DE TERC. PESSOÀ JURTDTCÀ 02.050 SEC. DE ACAO SOClÀr El.tÀS 02050.08.244.2008.2040
MÀNUT. ATIV]DÀDES DÀ SEC. DE ÀCÀO SOCÍÀL O2.O7O SEC. AGRIC. MEIO ÀI4BIENTE, PESCA E PECU
O2O10.20.1-22.2010.2066 MÀNUT. ATIV.ADM. DA SEC. DE ÀGRÍC. MEÍO À.I4BIEN?E 02.O8O SEC. DE INDUST.
COMERCIO E INFRÀ ESTRUTURÀ 02080.15.452.2009.20?3 MÀNUTENCAO ATIVIDADES ÀDMINISTRÀTIVAS DA
SEINERÂ 3.3.90.39.00.00 OO1 UTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDÍCA

crágguÍ.À sEtrÀ - Do PÀcÂutIsK):
O pagamento será efetuàdo na Tesourâriâ do Contratante, nediante processo legu1ar, da seguinte
naneira: Para ocolre! no prazo de trinta dias, contados do pêríodo de adimplenento.

cÍ.ÁugutÁ sÉrÍxo, - Do pRAzo E DÀ vrdNcrÀ:
O prazo máximo de êntreqa do objeto ora contratado, que admite prolrogaÇão nâs condições ê
hipóteses ptêvistâs no Àrt. 57, S 10, da Lei 8,666/93, está abaixo indicado e sêrá considerado
da êmissáo do Pedido de compra:
a - Entlega: Inediata.
À vigência do presente contrato será deternj.nadar at-é 22/L!/2021, consideradâ da data de sua
assinatura; podendo ser prorrogada por perÍodos sucegaivos, enquanto vigora! o Dêcreto
Iegislativo n" 6, de 20 de rnarÇo de 2020, respeitados os prazos pactuados, conforme o disposto
no Art. 4o-H da Lei ].3.979/20, alterada.

cr,Ágsur.À oru\rÀ - Drs oBRrcÀçõEg Do coNtr*rÀNrE:
a - Efetuar o pagamento relatj.vo ao fornecj.nento efetivamente lealizado, de acordo com as
respectivâs cIáusuLas do presente contrato,
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecinento contrâtado,
c - Notificar o contrâtado sobre qualquêr irregularidâdê encontrada quanto á qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e conpleta fisca]izaÇão, o que não exime o Contlatado de suas
lespons abi I idade s contratuais e Legais;
d - Designa! representantes com atribulçôes de Gestor e Fj.scal deste contlato erÍnos da
nofinâ vigente, êspêcj.almente pa!a acompânhar e fiscaliza! a sua execução, vâmente,

nentes â
t

pêrÍnitidâ â contrataçáo de têlceiros pa!a assistência e
essas atribuiÇões.

subsldio de inforna

cI,iíusul.À NottA - DÀ5 oBRTGAçõEs Do cotÍlRÀtÀ.Do:
a - Executar devidanente o fornecimento descrito na C1áuau1a correspondente do
dentro dos melhores pa!âEetros de qualidade estabelecidos pala o rano de ati
ao objeto contlatual, com obselvância aos plazos êstipulados;
b - Responsabi.lizar-se por todos os ônus e obrigaÇôes concernentes à 1egj,sIaÇão fiscal, civj.1,
tributária e tràbalhista, ben como po! todas as despesas e complornissos assumidos, a qualquer
tÍtufo, perantê seus folnêcedores ou tercei!os em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter pleposto câpacitado e idôneo, aceito pelo Contlatante, quando da execução do coDtrâto,
que o represente integralÍnênte en todos os seus atos;
d - Pernitir e facilitar a fiscâIização do contratante deveDdo prestar os infolmes e
êsclarecimentos soLicitados;
ê - Será lesponsável pelos danos causados diretaÍnentê ao Contratante ou à terceilos, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrâto, não êxcluindo ou reduzindo essa respoÀsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgáo interessadoi
f - Não ceder, tranaferir ou subcontratar, no todo ou en parte, o objeto deste instrunento, sêm
o conhecinenLo e a devidà autorizaÇão expressa do Contratante;
g - Manter, dulante a vigência do contrato, êm coÍnpa tibi I i dade com as obaigaÇões assumidas,
todas as condiçõe9 de habiLj.tação e qualificação exigidas no respectivo processo 1ÍcitatórÍo,
aplesentando ao contratante os documentos necesgários, sempre que solicitado.

crÁusurÀ DÉcDa - DA N,IEnÀÇÃo E REscrsão:
Este contrato poderá ser alterado con a devida justificativa, unilateralmente peLo contratante
ou por acordo entre as partês, nos casos previstos no À!t. 65 e será lescindido, de pleno
dileito, conforme o dj.sposto nos Arts. 1'l , 18 e ?9, todos da Lei 8.666,/93.
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O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiÇõês contratuais, os acréscinos ou
supressóes que se fizerelt necessários, até 50t (cinguenta po! cento) do valor inicial atualizado
do contrato, nos te!Ínos do Art. 4'-I da Lei. 13.979/20, alterada.

crÁugur.À DúcD's, pRncrRÀ - Do rucEED@NEo:
Executado o presente contlato e observadas as condiÇõês de adimplêmênto das obrigações pactuadas,
os plocedimêntos ê prazos pâla receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, confomê o
caso, às disposiÇões dos Arts. '13 a'16, da Lei 8.666193.

cúugu.À DÉcDa sE@!DÀ - Dàs pEtqlrDlDBg:
A recusa lnjusta em deixar de cumprir âs obrigaÇóês assunidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a p!évia defesa, às seguintes penalj.dades plevistas nos Àrts. 86 e 87, da
lei 8.666193: a - advertêncÍai b - multa de mora de 0,5t (zero vlrgulâ cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atlaso na eDtrega, no inÍcio ou na êxecuçâo do objeto ora
contratado; c - mu.Ita de 10t (dez po! cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇáo total ou
parcial do contlato,' d - simultanêânêntê, qualquê! dês penalidâdes cabíveis fundamentadas na
Leí 8.666/93 e na T,el 10.520/02,

ctáúgur.À DÉcna rzRcrÍRÀ - DÀ cca{pÀrsÀÇÃo FDqNCETBÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha coÍlcorrldo de algumâ fornia pâra o atraso, se!á admitida a compensaÇão financei!à,
devida desde a data linite fixada para o pâgamênto até a data colrespondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargoa molatólios de\ridos en razão do atraso no pagâmenlo serâo calculãdos com
utilizaçâodaseguintefórmula:EM=NrVPxI,oÂde:EM=encârgosnoratólios;N-númerode
dias entre a data prevista pala o pagamento e a do efetivo pagamentoi VP = valo! da parcela a
se!pagarel=lndicedecompensaçãofinanceira,assimapulado:I=(TX+100)+365,sêndoTX
= percentual do IPCA-ÍBGE acumulado nos ú1tiÀros doze nêses ou, na sua falta, um novo lndice
adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótêse do referido lndicê êstabêlecido para
a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma nâo possa mais 6er utilizado,
se!á adotado, eÍn substituição, o que vier a ser determinado pela legislaÇão êntão ên vigor.

cLÁUgUTÀ DÉcD,a QERTÀ . DO TORO:
Para dirimir as questões decorÍentes destê contrêto, as partes e1êgen o Eoro da comârca de
Itabaiana.

E, por estarem dê pleno acordo, foi lavrado o
assinado pelas partes e po! duas testemunhas,

presênte contrato em 02 (dua viâs, o qual vai

êio de 2021.
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ctÍg8t r.À IERCEIRl - DO VI!.OR E EnrçO6:
O valo! total deate contrato, a base do preÇo proposto,

TERUO DE CONTFÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀI.{ À PREFEÍTURA MUNÍCIPÀl DE
MOGEIRO E PÀULO .'OSE MÀIÀ ESMERÀIDO SOBREIRA, PÀRA FORNECÍMENIO
CONFORME D]SCRIMINÀDO NESTE INSTRUMENTO NÀ FOR}'íÀ ÀBÀIXO:

V STO c,

'rvd

é de R§ 800,00 (oITOCENTOS REÀrS) .

utltDlDl ? D.
20 800,00i

]:

Pelo plegente lnstrunento de contrato, de um lado Plefeltura Municipal de Mogêlro - Àv.
Plesidente João Pessoa, 4? - Centlo - Mogeilo - PB, CNPJ n" 08.866.501/0001-67, negte ato
representada pelo Prefeito ÀnLonio .Iosé Eelreirâ, Bragileila, Casado, Etnp!êÊalio, lesidente ê
domlcillado na Sltio Plntado de C1ma, 138 - Àrea Rulal - I.íogei.o - PB, CPE n' 840.199.644-91,
Carteira de ldentidade n" 3360118 SSPPÀ, doravante slmplesnente CONTRÀTÀNTE, e do outro Lado
PAULO .]OSE MÀIÀ ESMERAIDO SOBREIRÀ - ÀV SEVERINO CORDEIRO, 402 - JARDIM OÀSÍS - CÀJÀZEIRÀS -
PB, CNPJ n" 09,270,219/ 0001-90, doravântê sl.mpleshente CONTRATA-oO, decidLram as partes
contratantes agginar o presente contlato. o qual se reqe!á pelag cláusulas e condições geguintes:

(Í.í!8ur.r pBttGtRâ - t oa torDrülttlog:
Este contrato decorre da llcltação modalldade Pregão Plesenclal \" 00021/2021, procesgada nos
ternos da Decreto Municipal n" 016, de 10 de Nove[üro de 2006; e leglslaÇão pertlnente,
consideradas as alteraçõêê postelloles das referj.das nornag; e alnda, especialmêntê, a Lei
Eederal no 13.979, de 05 de feveEeiro de 2020, alterâda.

CI.íSSUÍ.A AEGI'f,DÀ - DO OB.'ETO:
o presente contlato tem po! objeto: coNTRÀTÀÇÁo DE EMPRESÀ PÀRÀ FoRNECTMENTo DE Epr E MÀTERIÀIS
HEDICO EOSPITAIÀR PÀR,À À ÀDMINISTRÀÇÁO DIRETÀ DO MT'NIC]PIO DE MOGEIRO.

O fornecimento deverá Eer executado rigorosamente de acordo con a9 condlç s exPlesgas neste
lnstlulento, ploposta aplesentada, egpeclflcaçÕes técnicas corres tes, processo de
Ilcltação modalldade Pregão PEesenciaL n" 00027 /2021 e instruçõea
esses que ficam fazendo partes integrantes do plesente contrato, 1n
se!á reallzado na fortna parcelada.

c ratantse, documentos
te de transcrlÇãoi e

9 DEsC. TNT I,íÀNGÀ I,ONGÀ 3OG PCT C/10 UND

lct ].

5qb

QUIIEIDÀDI
PCT 40,0

800,0

ctág§ul r ourRrÀ - Do RtÀru§ràt@IEo:
Og preços contlatados aão fixos e ilreajustávei9 no prazo de um ano.
Dentro do plazo dê vj.gência do contrato ê nêdiantê sollcitaÇáo do CoDtratado, os preÇos podêrão
gofrer reaju6te apóa o interlegno de um ano, na tnesma propo!ção da valiaçào verlfLcada no IPCÀ-
IBGE acunulado, tsonando-se por base o mês de aplesentação da lespect.iva proposta, exclusivamente
para as obElgaçôes inicladas e concluídas após a ocoE!ência da anualidade.
Nos leajustes subsequentes ao plimeiro, o intellegno tnlnino de um ano seÍá contado a partir dos
efeltos flnâÂceiros do último rêajuate.
No caso dê atraso ou nâo divulgação do índicê de reajustâmênto, o Contlatante pagará ao Contlatado
a importsância calculada pela úLtima variação conhecida, Iiquidando a difêlença corr€spondênte
tào Iogo sela dlvufgado o Índlce deflnlElvo. Fica o Contlatado obllgado a apresentar ÍneÍnólia de
cálculo referente ao reajustamênto de preÇos do valo! rehaneacente, senpre que este ocolrer.
NaE afelIçõês finais, o índice utilizâdo pala reajustê sê!á, obrigâtoridnênte, o definitivo.
câ6o o lndice estabelêcido para reajustamento venha a ser e:atsinto ou dê qualquer forma não possa
mals ser utilizado, será adotado, em subgtituiÇáo. o gue viêr a se! dêtêrminado pela IegtslaÇáo
então en v19or.
Na ausêncla de p!ev1são legaL quanto ao ÍndLce substituto, as partes elege!ào novo ÍndLce
oflciaL, para reajustamento do preço do valor renanescente, po! tnelo de termo adltivo.
O reajuste poderá ser lealizado po! apostilamento.

ctÁusu&r ounlrÀ - DÀ DoràçÃo:
Às dêspesas coEre!ão por conta da seguinte dotaÇào, constante do orÇamento vigente i
Recursos PróprioB do Municlplo de Mogeilo: LEI FEDERAI 73.919/20 LEI MUNICIPAI 340/2020 02.OLO
GÀBTNETE DO PREEEITO O2O\0.04,722,2002.2003 MÀNUTENCÀO DÀS ÀTIVIDÀDES DO GÀBINETE DO PREFEIIO
02.030 sEc. DE EDUCÀÇÃO, CULTURÀ, ESP, rÀZER E TURTSMO 02030.72.722.2006.2948 MÀNUTENÇÀO DÀ SEC.
EDUCÀÇÁO, CULTU, ESp, LÀZER E TURISM 3.3.90.39.00.00 111 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOÀ JrrRrDrCÀ
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02.040 SEC. MUNICIPAT DE SÀUDE 02040.70.722.0004.2920 MÀNUTENÇÀO DÀS ÀlrVrDÀDES DÀ SECRETÀRrÀ
DE sÀÚDE 02040.10.301.200?.2042 l,rÀNUT DÀs ÀTrvrDÀDEs Do EITNDo HlrNrcrpÀ! DE sÀuDB 3.3.90.39.00.00
211 ooTROS SERV. DE TERC. PESSOÀ JURIDÍCÀ 02.050 SEC. DE ACÀO SOCrÀr EUitS 02050.08.244.2008.2040
MÀNUT. ATIVIDÀDES DÀ SEC. DE ÀCÀO SOCIÀI, O2.O7O sEC. ÀGRIC. MEIo ÀITíB]ENTE, PEscÀ E PEcu
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crÁusu.À saxrÀ - Do prl tcrTo:
O pagahento será efetuado na Tesouralj.a do Contratante,
naneira: Para ocorrer no prazo de trinEa dias, contadog

nediante procegao leguJ.ar lnte
do perÍodo de aditnpleme

críDgúúà sÉrDq - Do pRlro r or vrcürcrr:
O plazo háximo de entrega do objeto ora contlatado, que ad.mite prorrog

(r'

hipóteses prevlstas no Àrt. 5?, S 1o, da I,eÍ 8.656/93, está abaixo indlcado
da eÍnIssão do Pedldo de Conpra:
a - Entrêga: Inediata.

V éE@ra

À vlgência do plesente contrato sêrá dêterml.nadar até 22/11/2Q21, considela
assinatura; podendo ser prorrogada poE perlodos sucessivos, enguanto vi io qv o
Legis].atlvo n" 6, de 20 de ma!Ço de 2020, respeltados os prazoa pactuados, confo
no Art. 4"-H da Le! 73.919/20, alterada.

sto

cr.ígsgrÀ orrÀ\rl - DÀB oBBrcrçôEB Do cor.rR ttt t:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimênto êfetivanênte ÉeaLizado, de acordo com as
regpectiwas cláugulag do plesente contlaCoi
b - Ploporcionar ao Contratado codos os melog nece9gários paEa o flel folnecl,mento contsrâtado;
c - Notificar o Contlatado gobre qualquer 1rlegulalidade encontEàda quanto à qualldade de produto
fornecido, exercendo a nais ampla e conpleta fiscalização, o que náo exime o contlatado de suas
rêsponsâ.bilidades contratuais ê Iêgai9;
d - Designa! leplesentantes con atsribuiçôea de GestoE e Fiscal deste
norma vlgente, especlalmente para aconpanhar e fiscallzar a sua ex
permltida a contrataÇão de tercêiros para âsalstêncLa e subsldLo de l-
essaa atlibuições.

contlato.
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termos da
tlvafiente,
tlnente8 a

crÁsguÍÀ tlom - Dtg oEarcrçõEs Do coxÍBrrlDo:
a - Exêcutar devidahente g fornecimento descrito na C1áusula colresponden
dentro dos nefhoEes pa!ânetlos de qualidade egtabelecidos pala o ramo de ãtividade refaclonada
ao objeto contlatual, com observância aos prazos egtipulados;
b - Regponsaàili zar-ae por todos os 6nus e obrigações concernentes à legislaÇão fiscal, civil,
taibutária e trabalhista, ben como por todas aa deapesas e comproníssos assumidos, a quafquer
titulo, perante Eeus folnecedores ou terceiloa em razão da execuçâo do objeto contratadoi
c - Manter prepogto capacitado ê idôneo, aceito pelo Cont.atante, quando da execução do contrato,
que o represente integraLmente em todos os seus âtos;
d - Permitir e facj.litar a fiEcalizàção do Contratante devendo presta! os infornes ê
eaclaEecinentoE aolicitados;
e - será responsável pelos danos causados dl!êtahence ao ContraEante ou a terceiros. decorlentes
de sua cufpa ou dolo na execução do contEato, não exclulndo ou reduzlndo esga responsabifldade
a flscalÍzaÇão ou o aconpanhamento pelo órgão Intelessadoi
f - Não ceder, transfeEir ou Eubcontratar, no todo ou em palte, o obJeto deste lnstEumento' gem

o conhecimento e a devida autolizaçâo expreaaa do Conttatantei
g - ltanteri duEântê ô vigência do contlato, eÍn compâtibilldade com aE obrigaÇões assumidaa,
todas as condiÇões de halllitaÇáo e qualificação exigidas no respectlvo processo ficitatório,
apresentando ao Contratante os docu[entos neceEsários, sempre que 8o11c1tado.

crís$nÀ úcua - Dr urnrçlo r nssctglo:
Eatê contEato pode!á ser alterado com a devida justificativa, unllatelalmente pelo Contlatante
ou por acordo entre ag partês, nos casos previgcos no Àrt. 55 e se!á rescindido, dê PIêno
dlEelto, conforme o dlsposto nog Àlts. 'l-1, 18 e ?9. todos da Lel 8.666,/93.
O ContlaEado fica obrlgado a aceita! nas nesnas condiÇões contratuais, os actésclmos ou
suplesaões que se flzeren necessá!ios, até 50t (clnquenta por cento) do valor inicial atuallzado
do contsrato, noa termos do Art. 4"-r da Lei 73.919/20, alterada.

ctÁrrggtÀ DÉcDq P",mtlr - Do REcBD@lr<r:
Executado o presente contrato ê observadas as condições de adlmplemento das obligações pactuadas,
os procedinentoa e pEazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedêcerão, confor'tne o
caso, às disposiÇões dos Àrts. 73 a -16, da Lei 8.666,/93.

crÁssuÍ.À DÉcrxt st@rDl - DNt PEü!Ít»Dr8 :

À lecusa injusta en delxaE de cumprir as obrlgações assumidas e Preceltos Iêgais, sujeiEa!á o

Contratado, garantLda a prévia defesa, à9 segulntes penalidades p.evlgtas nos Àlts. 86 e 87, da
Leí 9.666/93r ê - advertêncj.a; b - multa de nora de 0,5t (ze!o virgula clnco Por cento) apllcada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na ent.rega, no início ou na execuÇão do objeto ora
contlatadoi c - multa dê 10* (dez por cento) sobrê o valoE côntratado PeLa inexêcuÇão total ou
parcial do colrtEato; d - slmultanêamente, gualquer das penalidades cablvels fundahêntâdes na
Le1 8,656/93 e na Lel r0.520/02.
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crágElnÀ DÉcDar rEncclnÀ - DÀ coa@Elgrçlo ,ttDscrtRr:
Nog caaos de eventuais atrasos de pagatnento nos terrnos deatse instrumento, ê desde que o Contratado
neo tenha concollIdo de alguna forllta pala o atlaso, se!á adJdtida a conpensaÇào financeila,
devlda desde a data linite fl-xada para o pagarnento até a data correspondente ao efetlvo pagamenEo
da parcela. Os encalgos nolatólios devidos em razâo do atraso no paganento serâo calculâdos con
utilizaÇãodaseguintefórmula:EU-N,VPtI,onde:Elr=encargosmoratórj.osrN-númerode
dias entre a data prevj-Éta para o paganento e a do efetivo pagamenLo; vP = valor da parcêIa a
serpaga;eI-ÍndicedecoBpensaÇãofinanceila,assimapulado:I=(Tx+100)+355,sendoTx
= pêlcentual do IPCÀ-IBGE acunulado nos úItlmos doze neaes ou, na sua faIta, uIn novo lndice
adotado pelo Govêrno Fêderal que o substltua. Na hlpótege do leferido índice estabelecldo pala
a conpengaÇão flnanceLra venha a ser extinto ou de qualquer forÍna não possa nais ser utilizado,
gerá adotado, etn substituiÇão, o que vier a aer determinado pela lêgigLação então em vigor,

cr.íg8urÀ DÉcÍlaf, OUrBrÀ - Do Etono:
Para dlrlmlr as questôes decorrentes deste contlaEo, aa partes elegem o Eolo da Comarca de
Itabalana.

E, por estaren de plêno acordo, foi lavrado o
asslnado pelas partes e po! duas testemunhae.

preeente contrato êm 02 ( uas) vias, o qual val
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CONIAÀ:IO No : 00103,/2021-CPL

TERI.ÍO DE CONTRATO OOE ENTRE SI CEIEBRâM À PREFEITURÂ MT'NICIPAI DE
MOGEIRO E S ILVANDRO DIEGO DE ÀIBUOUEROUE FERREIRÀ E CIÀ ITDA, PARÀ
FORNECIMENTO CONEORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NÀ EOR}íÀ
À3AIXO:

PeIo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogei-ro - Àv.
Presidente João Pessoa, 47 - Centlo - Mogeila - PB, CNPJ n" 0 8 , 8 6 6 . 5 0 1 ,/ 0 0 0 1 - 6 7 , nêste ato
repreaentada pelo Prefeito Antonio José Eerreira, Brasileiro, Casado, Empresario, lesidênte e
domiciliâdo na Sitio Pintado de Cina, 138 - Area Rural - Mogeilo - PB, CPF n" 940.199.644-91,
Carteira de Identidade n' 3360118 SSPPA, doravante simplesÍnente CONTRÀTÀNTE, e do outro lêdo
S I1VANDRO DIEGO DE ÀIBUOUEROUE FERREIRA E CIÀ LTDA - RUA DOH JOSE, 258 . SÀNTO ANTONIO -
GÀRÀNHUNS - PE, CNPJ n' 33.613,8?6/0001-62, doravantê sinplesmente CONTRÀTADo, decidirâm as
partes contratantes assinar o presente contrato, o quaf se regerá pelas cIáusulas e condições
seguintês:

crÁusu!À pRruErRÀ - Dos r'lNDÀrcl*ros:
Este contrato decorre da licitaçâo modalidadê Pregão Presencial n" 00021/2021, procêssadâ nos
telnos da Decreto Municipal n' 016, de 10 de Novembro de 2006i ê legislaÇão pertinente,
consideradas as alterações posteriores das !eferidas nolmas; e ainda, especialnente, a Lei
FederâI no 13.9?9, de 06 de fêvereiro de 2020, alterada.

cr.ÁusgrÀ aEqnDÀ - Do oBirETo:
o p.resêntê contrato tem por objeto: coNTRÀTÀçÃo DE EMPRESA PÀÀÀ FORNECIMENTO DE EPl E MÀTERIAIS
MEDIco HoSPITÀIÀR PÀRÀ A ÀDMÍN]STRÀçÁo D]RETÀ Do MUNÍCIPIo DE MoGElRo.

o fornecimento deve!á ser executado rigorosanente de acordo con as condiÇões expressas neste
instrumento, proposta apresêntada, especificaÇões técnicas c orrespondente s , processo de
IicitaÇão modalidade Pregão PresenciaL no 0002'7/2021 e instruçóes do contratante, documentog
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcriÇão; e
será lealizado na forma parcelada.

crÁosulÀ ttRcrrRâ - m vârm r PR!çog:
O valor totaf deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 11.843,50 (ONZE MÍ! OITOCENTOS
E oUARENTÀ E TRÊs REÀrs E crNouENTÀ cENTÀvos) .
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CLÁI'SI,LÀ QMRTÀ - DO REÀJUSÍÀüENTO:
os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de un ano'
Dentro do prazo de vigência do contrato e nediante solicitaÇáo do Contratado, os preÇos poderão
aofrel leajuste após o interregno de um ano, na mesma ploporÇão da variaÇão verificadâ no IPcA-
IBGE acumufado, tomando-se por base o mês de aprêsêntaçâo da respectiva proposta, exclusivamente
pâla ês obligaçôes iniciâdas e concluldas após a ocorlência da anualidadê,
Nos reêjustes subsequentes ao plimeiro, o interregno mínimo de u.rn ano será contâdo a partir dos
efeitos fj.nanceiros do úItito leajuste.
No caso de at!àso ou náo divulgação do lndice de reajugtamento, o contlatânte paga!á ao contratado
a iÍnportância calculada pela úLtima variação conhecida, Lj.quidando a diferença corlespondente
tão loqo seja divulgado o lndice definitivo. l'icâ o Contlatado ob!igado a apresentar memória de
cá1cLllo rêferente ao reâjustàmento de preÇos do valor remanescente, selnple que este ocorler,
Nas aferiÇões finais, o lndice utilizado Pârâ Íeâiuste será, obrigatoriamente, o definitivo'
Caso o lndice estabêlêcido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nào possa
mais sêr utilizado, se!á adotado, em substituiÇão, o que vj.er a ser dêtêÍninâdo pela IegislaÇâo
entáo eÍn vigor.
Na ausência de p!e9j.sâo lega1 quanto ao lndice substituto, âs partes elegerão novo indice
oficial, pa!a reajustaÍnento do preço do valor renanesÇente, por meio dê termo aditivo.
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O reajuste poderá sêÍ reali.zado por apostilamento.

ctÁusE À OUrNrÀ - DÀ DorÀÇÃo:
Às despesas cor!êrão por conta da sêguinte dotaçáo, conatante do orçaÍnen
Recursos Próprios do Munj-clpi.o de Mogeilo: LEI EEDERÀL 13.9?9/20 IEI MUN

GABINETE DO PREFEITO O2OLO,O4.I22.2OO2.2O03 MÀNUTENCAO DÀS ÀTÍVIDÀDES DO

02.030 sEc. DE EDUCÀÇÃo, CULTURÀ, ESp, rÀzER E TURTSMO 02030.12.r22.2A06.29
EDUCAÇÃO, CUTTU, ESP, TTAZER E TURTSM 3.3.90.39.00.00 111 OUTROS SERV. DE TE
02.040 sEc. MUNrcrPÀL DE SÀUDE 02040.10.122,0004.2920 MANUTENÇAO DAS ATrVr

10
TO

DrcÀ
RETÀRIÀ

endo pregtar os infornes e

DE SAÚDE 02040.10.301.2007.2042 MÀNUT DÀS ÀTIVIDÀDES DO FI.INDO MUNICIPÀL DE SAUDE 3.3.90.39.00.00
211 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 02.O5O SEC. DE ÀCAO SOCIÀI EI.,IÀS 02050.08.244,2008.2040
MÀNUT. ATIVIDADES DÀ SEC. DE ACAO SOCIÀL O2.O7O SEC. ÀGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCÀ E PECU
O2O10,20.I22.2010.2066 MANUT. ÀTIV.ADM. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE 02.O8O SEC. DE INDUST.
COMERCIO E INFRÀ ESTRUTURÀ 02080.15.452.2009.2073 }.IÀNUTENCAO A1IVIDÀDES AD}.{INISTBÃTIVAS DA

SEINERÂ 3.3.90.39.00.00 OO1 UTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

crÁusgl À §rxr.À - Do PÂ6lxErÍ1'|c:
O pagamento será efetuado nâ Tesouraria do contratante, mediantê processo regular, da seguinte
maneira: Pa!a ocolrer no prazo de trinta dias, contados do pe!íodo de adinpLemento.

cLÁosmÀ sÉrtla - Do pRlro E DÀ vrcôrcrÀ:
O prazo máximo de entrêgâ do objêto ora contratado, que admj.tê plorroçJaÇão nas condiçôes e
hipóteses previstas no Àrt. 57, § 1", da Leí A,666/93t está abaixo indicado e será considerado
da êmissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: Ihediata,
A vigência do presente contrato será determinadat até 22/),1/2021, considerada da data de sua
assinatu!ê; podendo ser prorrogada por periodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto
Legislativo no 6, de 20 dê mârÇo de 2020, lespeitados os prazos pactuados, confoÍ[e o disposto
no àrt, 46-H da ],ei 13.979,i20, alterada,

crÁusur.A otrÀvt - DÀs oBnrcÀçôEg Do corIrRASâtsfE:
â - Efêtuar o pagànento relativo ao fornecinento efetivamente realizado, de acoldo com as
lespectivas cIáusulas do presente contrato;
b - Proporcional ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecj.mento contratado;
c - Notificar o Contlatado soble qualquer irregularidade encontrada quanto à qua.lidade de produto
fornecido, exercendo a mais âmpla e completa fiscalização, o que não exime o Contlatado de suas
responsâbilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuiÇões de Gêstor e Fiscêl destê contlato, nos termos dâ
norma vigente, especialnente para aconpanhar e fiscaLizar a sua execuÇão, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros pa.râ assistência e subsldio de informações peltinentes a
êssâs atribuiçôes.

cLÁusurÀ Norq - Dàs @RrcÀçôús Do coNÍtrArtDo:
â - Executar devidamente o fornecinento descrito na C1áusu1a correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetlos de quafidade estabelecidos para o rano de atividade re.lacionadâ
ao objeto contratual, com obselváncia aos prazos estipulados;
b - Responsabilizal-se por todos os ônus ê ôbrigêÇões concerDentes à legislação fiscal, civi1,
tributária e trabal-hista, bem como por todâs as despesas e complomissos assumidos, â qualquêr
t1tu1o, perânte seus fornecedoles ou tercej.los em !azão da execuÇão dg objeto contratado;
c - Mantêr preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contrat ando dà execuÇão do contrato,
quê o leprêsente integralmentê em todos os seus ãtos;
d-Pernitirêfacilitar
esclarêcinentos soLi-citados ;
e - sêrá responsávêI pelos danos causados diletamente ao C ante ou a terceiros, dêcolrentês

reduziDdo essa respons abilidadede suê culpa ou dolo na execuÇão do contrato, náo excluj.

a fiscalizaÇão do contrat

o
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão intelessado;
f - Não cêder, transferir ou subcontrêta!, no todo ou em parte, o objêto deste instruhento, sem
o conhecimento e a dêvida autorizaÇão explessa do contratante;
g - Manter, durênte a vigência do contrato, en conpatibilidade com as obrigações assumidâs,
todas as condiçôes de habilitaçào e qualificação exi.gidas no respectivo processo Licitatório,
apresentando ao contratante os documentos necessários, semplê que solicitado.

cráusuÍ.À DÉCDA - DÀ ÀI.rrFÀÇÃo E BrscrsÃo:
Este contrato podêrá se! altelado com a devida justificativa, unilatera-Imente pelo Contratantê
ou por acordo eÍ!t!e as partes, nos casos Previstos no À!t. 65 e será rescindldo, de pleno
direito, conforne o disposto nos Alts. 1'l , 78 e 79, todos da Í,êi 8.666193.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizeretn necêssários, até 50t (cinquenta por cento) do vâlor inicial alualizado
do contrato, nos telmos do Àrt. 4'-I da rêi 13.979120, alteradâ'

ctÁusrrtÀ DÉcD'q. pR:túrRr - Do REclErtíEN'To:
Executado o presente contrato e observadas as condiÇões de adinpleÍrento das obligaÇões pactuadâs,
os procêdimentos ê prazos parâ leceber o sêu objeto pelo contratante obedecerão, conformê o

caso, às disposições dos Àrts, '13 a '76, da leÍ 8.666193 
stLVANDRootEGo ^$h.dod.íq 
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À lecusa injusta em deixa! de cutnprir as obrigaçôes assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintês penà1idâdês previstas nos Arts. B6 e 87, da
Leí 8,666/931 a - advertênciai b - nulta dê mora de 0,58 (zero vírgula cinco po! cênto) âplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início olr na execuÇão do objeto orô
contlatado; c - multa de 10t (dez por cênto) sobrê o valor contlatado peLa inexecução total ou
parcial do contlato; d - s.imu ltanê âmentê , quâIquêr das penalidades cablveis fundamentadas na
Leí 8.666/93 e na Lêi 70.520/02.

cLíussrÀ DúcDa rlRclrRÀ - DÀ cor@rNsÀçio EnBNCETRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagarnento ngs ternos dêste instrumento, e desde que o Contratado
não tenhâ concorrido de alguma forma para o âtlaso, será admitida a compensaÇão financeila,
devida desde a data limite fixada parâ o pagamênto até â data colrespondente ao efetivo pagarnento
da palcela, Os encargos noratórios devidos em razão do atlaso no pagaunento serâo calculados com
utilizaÇãodaseguintefón[u].aiEM=N,VPxI,onde:EM=encargoamoratórios;N=núnerode
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamentoi vP = valo! da palcela a
serpaga,'eI=lndicêdecompensaçãofinanceirâ,assimapulado:1=(TX+100)+365,sendoTX
= percentual do IPCA-ÍBGB acutnulado nos últimos dozê mesês ou, na sua fâIta, um novo lndice
adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido indice estabelecido para
a colnpensaÇão financeira venha a sêr êxtinto ou de qualquer forma não possa nais se! utilizado,
se!á adotado, em substituiÇão, o que viê! a se! deterninado pela legislação entâo em vigor.

crÁrrsur.^ DÉcDa OmRrÀ - Do $8o:
Para dirimir as quêstões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Eoro da Comarca de

E, po! estarem de pleno acoldo, foi lavrado o
assinado pelas partes e por cluas testemunhas.

TESTEMUNHAS

presente contrato êm 02 (duas) vias, o quaL vâ1

PB, 26 dê Maio de 2021
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Cdt?lm f,": 00101/2021-CPL

Iicitação modalldade Pregeo PresenclaL n" 00021/2021 e instruÇõe
esses que fica.n fazendo paltes inEegrantes do presente contrato, i
será realizado na forna parcelada.

críossrtr ructtRr - to \rlrm E PB!Ço8:
O valor total deste contrato, a base do preço
TRÊs RxÀIs E CINOUENTÀ cENTÀvos).

TER!,IO DE CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBRÀ}{ À PREFEITURA MUNICIPÀI DE
MOGEIRO E TÀRCÀL COMERCIO DE MAOUINÀS, ÀPÀRELHOS E EOUIPÀMENTOS
EIRELI, PARÀ FORNEC]MENÍO CONFORME DISCRIMINÀDO NESTE INSTRUMENTO
NÀ EORI'ÍÀ ÀBÀIXO I

PeIo presente instlumento de contrato, de um lado Plefeitula HuDicipal de Mogêilo - Av.
Presidente ,roão Pesaoa. 47 - Centro - MogeiÍo - PB, CNP,, no 08.866.501,/0001-67, neste ato
rep!êgêntada pelo Plefeito Àntonio Joeé Fer!êira, BrasilêLro, Casado, Etnpresarlo, !êsidente e
domicilj.ado na Sitio Pintado de Ctufla, 138 - Àlea Rural - Mogelro - PB, CPF n" 840.199.644-91.
Calteira de Identldade n" 3360118 SSPPÀ, doravante slnplêsmente CONTRATÀNrE, e do out.o lado
TÀRCÀI COMERCIO DE MÀQUINÀS, ÀPARETHOS E EOUIPÀMENTOS EIREII - AV DO CONTORNO GUÀRÀNY, 246 -
PÀROUE IRÀCEI'ÍÀ - ÀNÀPOLIS - GO, CNP,f n" 24.237,\68/0001-83, dolavante sinplesmente CONrRÀTADO,
decidiram as partee contratantes againar o plêsêntê contrâto, o guâI sê rêgêrá pelaE cláusulas
e condições seguintsês:

clÁugúLÀ pR.rtaEtBt - Dog Eoüt lt@l!os:
Estê contlato decorre da Ij.citaÇáo modalidade Plegão PlesenciaL no O0O21 /2021, pEocessada nos
termos da Decleto Municipal no 016, de 10 dê Novehbro dê 2006; ê legislação pêrtinentê,
considêradas as alte!açôes po6têriores das referidas normas; e ainda, especialmente, a Lei
Federal n" 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, a.Iterada.

crÁggurÀ gioolEà - Do oE r!rú:
o presente contrato lem por objetoi coNTBÀTÀçÃo.DE EMPRESÀ PÀ.RÀ FORNECIMENTO DE EPI E MATERIÀIS
MEDrco HosprrÀIÀR pÀBÀ À ÀDMrNrsrRÀÇÃo DIRETÀ Do MuNrcrpro DE MoGErRo.

O fornecimento deve!á ser executado rlgorosanente de acordo com as condlções exPressas neste
instrumento, proposta aprêsêntada, especificaÇões técnlcas corrêgpondentes, processo de

s trafan
e

proposto, é de R§ 2.603, IS MTL SEISCENTOS E

te, documentoa
transcriçãoi e
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crlggur.r o(nBrr - Do nlLrgsrÀtaEtEo:
09 pÍeços contratados são fixos e Lrreajustávels no plazo de um ano.
Dentro do plazo de vlgência do contralo e medlante sollcitação do Contratado, os PleÇos poderáo
sofrer leâjuste àpós o interregno de um ano, na Ínesma proporÇào da variação vêliflcada no IPCÀ-
fBGE acumulado, tomando-se por base o nês de apresentação dê lesPectsiva propoata, excluslvamente
para as obrlgaçôes lnlciadas e concluidas após a ocor!ência da anualidade.
Nos reajustes aubsequentes ao prlnelro, o lnterrêgno mlnlmo de urn ano será contado a partlr dos
efeitos financeiroe do úItimo reajuste.
No caso dê at!êso ou não divulgaÇão do indlce de reajustahento, o Contratante pagará ao Contratado
a importâncLa calculada pela úItima vaEiação conhecida, liquldando a difelenÇa correspondente
tão iogo seja dlvulgado o índice deflnLtivo. Fica o Contralado obrtgado a aP!êgêntar rnemória de

cál.culo refelente ao reajustamento de preÇos do valor lemanesceíte, senpre çFle eate ocoller.

ende

0

"-i""à

r EÀIxÀ: coRPo EUI,ÍÀNO (35,5 c - 42,9 Clt
: OBJEIO (0 C - 118 C), EXÀTO: CORPO

(0,2 C), OBJETO (1,0 c), RESoLUÇÁO: 0,1 C,
TRÀBÀIHO: 10 C - 40 C, CONDrçÃO DE ÀRI.IÀZENÀfiENTo :

5 C - 55 C; FONTE DE ÀIÍI,íENTÀçÂO: BÀTERIÀ ALCÀI

rcÀr.íENTo ÀuroMÁTrco: DENtRo DE 30 SEGIJNDOS.



Nas aferlções finais, o lndice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o dêfinitivo.
Caso o índlcê êstabelecido para reajustamento venha a se! êxtinto ou dê qualquêr forma não possa
nais se! utl]Lzado, será adotador em substLtulçãor o que vier a Be! deterrnlnado peta legislaçâo
então etn vlgor.
Na ausêncÍa de prêvigão legal- quântô ao lndl-ce substituto, as partes elegerào novo Índice
oficial, para reajust.unento do preÇo do valor rêmanescêDte, por meio de termo aditivo.
o reajuste poderá ser realizado por apostilanento.

crássl,IÀ oorrrÀ - DA Dorrçlo:
Às dêspesas colrerão por cont.a da seguinte dotâçào, constante do orÇamento vigentei
RecuEsos P!óprios do Municlplo de Mogeilo: LEI EEDERÀL f3.919/20 LEI MITNICIPAL 340/2020 02.OlO
GÀBINETE DO PREFEITO O2O1O.O4,I22.2OO2.2OO3 MÀNUTENCÀO DÀS ÀTIVIDÀDES DO GÀBINETE DO PREFEITO
02.O3O SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURÀ, ESP, LÀZER E TURISMO 02030.I2.I22.2006.2948 MÀNUTENçÃO DÀ SEC.
EDUCÀÇÃO, CULTU, ESP, IÀZER E TURTSM 3.3.90.39.00.00 111 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOÀ WRTDTCÀ
02.040 sEc. Mt NrcrpAr DE sÀuDE 02040.10,722.0004.2920 MÀNUTENÇÀO DÀS ÀTTVTDADES DÀ SECRETÀRrÀ
DE SÀÚDE 02040.10.301.2007.2042 MÀNUT DÀS ÀTIVIDÀDES DO E'UNDO MUNICIPÀT DE SÀUDE 3.3.90.39,00.00
211 oUTROS SERV. DE TERC. PESSOÀ JURTDTCÀ 02.050 SEC. DE ÀCAO SOCTA! El'ÍÀS 02050.08.244.2008.2040
MANUT. ÀTrVrDÀDES DÀ SEC. DE ÀCÀO SOCrÀr 02.0?0 SEC. ÀGRrC. MEIO ÀMBTENTE, PESCÀ E PECU
O2O10.20.L22,2010.2066 MÀNUÍ. ÀTIv.ÀDM. DÀ SEC. DE AGRIC. I'íEIO AI.{BIENIE 02.080 SEC. DE INDUST.
COMERCÍO E INFBÀ ESTRUTURA 02080.15.452.2009.2073 MÀNUTENCÀO ÀTIVIDÀDES ÀDMINI
SETNFRÀ 3.3.90,39.00.00 001 UTROS SERV. DE rERC. PESSOÀ WRTDTCÀ

ctágsurÀ EtxrÀ - Do PtcltatMo:
O paganento ge!á efetuâdo na Tê6ouralia do Contratantê,
lraneira: Para ocorleE no plazo de trinta diag, contados

nediante procêsso reg
do pellodo de adinpl

críusurÀ úrm - Do DRrro r or vrcürcrl:
O prazo Ínáximo dê entrega do objeto ora contlatado, gue admite prorrogação

lesponsabilldades contratualE e legais;
d - Designar reprêsêntantes con atribuiçõês de Gesto! e

hipótese8 prevtstas no Àrt. 5?, § 1', da Lei 8.666/93r eatá abalxo indlcado e ae!á
da ênissão do Pedido de conpra:
a - EntEega: Imediata.
A vigência do presente contlato se!á determlnadar até 22/lf/2021, consldelada da data de aua
assinatulai podendo se! prorrogada poE perÍodos suceaaivos, ênquanto vigorar o DecEeto
LêgisLativo n" 6, de 20 de março de 2020, respêitados oa prazos pactuados, conforme o dispoeto
no Art. 4"-tl da I'eí 73.919/20, alterada.

crÁgsulÀ ottàvl - Drg oBBtcrç(Eg to cotEltltltrt I

a - Efetuar o pagamento leLatlvo ao fornecimento efetlvanente leallzado, de acordo con aa
respectivag cláuguIas do presenEe contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os neioE necessáriog para o fiêI fornêcimênto contratado;
c - Notlflcar o Contratado sobre qualquer lrregularidade êncontrada quanto à quêIldade de Produto
fornecido, exêrcendo a nals a.npla e conpLêta fiacalizaÇào, o que não exime o contratado de suas

Eiscal de aco, nos teíÍos da
norma vigente, esPecialnente Pala aconpanhar e fiscafizar a s reapectivalnente,

eg peÍtinêntes apêrnitida a contratação de terceiros para assistência e gubsídio
essas atrlbulções.

cr.ítrsrrÍ.r uoNt - DAa oBRrGrç6Eg Do coNrRtrÀDo:
a - Executa! devldamente o fornecimênto desclito na cláusu1a corles
dentro dog melholes parâmetroa de qualidade estabêLecidos Para o
ao objeto contratuaf, con obgervância aos plazog esciPuladosi

o presente contlat.o/

b - Responeabillza!-se por todos os ônus ê obrlgaçôes conêêrnentes à fegislação fiscal, civil,
trlbutár1a e trabalhlsta, ben cono por todàs as desPesas e comPronlssos assumldog, a qualquer
tltulo, perante geus folnecedores ou telceiloa en razâo da execuÇão do objeto contratado;
c - Mante! pleposto capacj.tado e idônêo, aceito pelo contratante, quando dâ êxecução do contlato,
que o rêprêsenEe integrafm€nEê en todos os gêus atosi
d - permltlr e faclLlta! a flscalizaçào do Contratante devendo Plesta! oa informea e

escla!eclnentoa solicitados,
e - Será lesponsável pelos danos causados diletamente ao Contlatante ou a telcellog, dêcoarenteg
de sua culpa ou dolo na execuÇ:lo do contEato, não excfuindo ou reduzindo esaa resPonsâbilidade
a fi5câIizaÇáo ou o acompânhâhent.o pelo órgào interessadoi
f - Nào cedêr, tlansfellr ou subcontratar, no todo ou en Palte, o objêto degte instrumento, sên
o conhecinento e a devida autorlzação expressa do Contratantei
g - Manter, durante a vigência do contlato, em compatlbllldade com as obrlgaçôes assumldas,
iodas ae condições de habilitaçâo e qualificaÇào exigidas no respectivo proceago licitatório,
apresentando ao contratante os documenEos nece§gálios, sempre quê solicitado.

(IássulÀ ulcltar - DÀ àr,trRrçIo r REacrslo:
Este contEato podêrá seE alterado com a devlda Justificativa, uníIaEeralmente pelo Contretentê
ou por acoldo entre as partes, nos casos plevlstos no Àrt. 65 ê se!á resclndido, de Pleno
direito, confortne o disposto nos Àrts. 1'1, 1g e 79, todo6 da Lel 8.666193.
O Contlatado fj,ca obrigado a aceitar nâs mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões gue sê fizerem necegsários, até 5Ot (cinquenta por cento) do valo! lnlclal atuâIlzado
do contrato, nos termos do Àrt. 4'-I da Le! 13.979/20, eltêredâ.

na

ôtlvldade relacionadat

553

]V

qt
(,

P

t
tec

nte

con
execu
info



CIí!8 TÀ DúCDO DRÚIRA . Do RTctBtxEtEo:
Executâdo o prêsênte contEato ê observadas as condiçôes de adinplenento das obligações pactuadas,
og Plocedimentog e prazos pala lecebeE o aeu objeto pelo Contlatante obedecerão, conforne o
caso, às diaposições dos Arta. '13 a'16, da Lei 8.666/93.

qíggu r úcuo grorur - Drg p'Enr.rDlDtg:
A lecusâ injusta em deixa! de cumpli! as obligaçôes assumj,das e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a právia defêsa, às 5êguj.ntês pênalidades previstâs nos Àrts. 86 e 87, da
Lel 8.666/93: a - adveEtência; b - multa de nora de 0,5t (ze!o vlrgula clnco por cento) apllcada
aoble o valo! do contrato por dia de atlaso na entEega, no inÍclo ou na execução do objeto ola
contlatado; c - nulta de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou
parciâL do contratoi d - siÍrultaneanente, gualgue! dae penalidades cablvelo fundamentadas na
Lel 8.666/93 ê na Lêi 70.520/02.

(xáEglrrÂ DrÉctlaÀ rEnaEtRr - Dr cqapE[Brçto rnrrtr{cErBÀ:
Nog càsos de eventuais atragos de paganento nos têrmos dêste ingtrurnento, e desde que o Contlatado
neo tenha concorrido de alguma forlna para o atlaso, se!á adnltlda a coÍnpensaÇão financella,
devida dêsdê a data limite fixada pala o pagamento até a data colreapondentê ao êfêtivo paganênto
da paEceLa. Os encargos mo.ratórios devidos em lazão do atraso no paganento serão calculados con
utllLzaçãodaseguintefórmula!EU-NxVP,I,onde:EM-encalgosnoratórios;N=númerode
dias entre a dala prevista pala o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = valor da parcela a
serpagaiel=índicedecotnpensaÇàofinanceira,assirnapulado:I=(Txi100)i365,aendoTX
- percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze neseg ou, na gua falta, um novo lndiÇe
adotado pelo Governo Fedelal que o substitua. Na hipóteae do referido lndice estabelecido pala
a conpensação financeira venha a se! extinto ou de qualquer forma neo possa nais sêl utillzâdo,
será adoEado, em su.bstituiÇão, o que v1e! a ser determlnado pela lêglslação então en vigo!.

ctá[surÀ oÉcrra ooenrr - Do tono;
Pala dirlÍnir as guestõês decorlentes destê
Ítabaiana.

contrato, as partes elegen o Folo da Comarca de

E, por estarem de pleno acoldo' fol lavlado o
assinado pefas partes e por duas testenunhas.
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MUNICíPIO DE ÍVIOGEIRO
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PREFEÍIURA XUNICIPÂL DE OGEIRO

EXTRATO DE CONTRATOS

Lêtiio.r100 'de t97§ :;'lÍoGiEIBOl
- 2.0z1.

PODER EXECUTIVO

Mogê|rc - PB, md6 Maro de 2021

^NToNto 
JosÉ FERRETRA

\

Pê!ni lo dê

à PREFEÍTUiÂ UNICIPAI OE TIOGEIRO

ÂDJUDtcaçÃo - pREGÃo pRESEIrtct L Nc o0o2?fit02t

Com bass no6 sloínsnios cDnsEntos do prc€sso conEspondento s obs€Nadas as
dispoíçõ€s dá lêgElãÉo úgonl€, elEronlô ao Prêgilo PrEasci.l n'00027/2021, qu6
ObIêIIV': @NTRATACÃO DE EMPRESq PARA FORNECIMENTO OE EPI E MATERIAIS' MEDtco HosprTALÂR pÁRA a ADM|N|STRAÇÀo DtREra Do MuNtcrpto DE

\ -MOGEIRO| AO.IUOICO o s€u obi6lo a: FARMAGUEOES COMERCIo DE PRODUTOS

- ranueceútcos, ueorcos e fuo - a$ zg.eoz,soi pAULo JosÉ MÀA EsMERALDo
SOBREIRÁ . R$ 800,00i SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEROUE FERREIRÂ E CIA
LIDÂ - RIE 11.843,$: TARCAL COMERCIO DE MAOUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS EIRELI . R$ 2,603,50.

lúog6iío - PB, 26 dê Mdo dê 2021

FLAVIANo cLEBsoN ARAÚJo
PrêgoêlÍo Ofidâl R

PREFEÍURÂ IUI{ICIPAL OE OOEIRO

à\ HO OLOGÀÇÀO ' PREGÃO PRESENCIÂL N'OOO27'jIO2í

No6 r€mos do relatfio finãl apÉsôntádo pêlo Píogo€lm Ofdâl á ósslvado pâí€cer da
Ass€sÁoílâ JwÍdlca, lBísÍenls ao Pmgão Prssndd n' 000212021, que objetivâ:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EPI E MATERIAIS MEOICO
HoSPITALAR PAaA A AoMINISTRAÇÃO OIREIA DO MUNICIPIO DE MOGEIRoI
HOMOLOGO o coís$ond€nlê pro€diÍrEnlo licn€tüb sm bvo. do: FARMÂGUEDES
COMERCIO DE PROOUÍOS FARMrcEUTICOS. MEDICOS E HO . Ri 26,667,50,
PÂULO JOSE MAIA ESMERALOO SOSRÉ|RA - R$ 800,00; SILVANDRo DIEGO DE
ALBUaUERoUE FERREIRÁ E CIA LTDA - Rl 11.843,50r TARGAL coMERclo 0E
MAOUINAS, APARELHOS E ÊAUIPAMENTOS EIRELI . RI2.603,50,

\rs
OBJEÍO: CONTRÂTAÇÃO DE EMPRE§c PARÂ FORNECIMENTO DE EPI E M ÍERlAlS
MEDICO HOSPIÍALAR PARA A ADMINISTRAçÁO OIRETA DO MUNICIPIO DE
MOGEIRO, FUNDAMENTO LEGAL: Prcgáo Pí€ÊêficIâI íO OOO2Z2O2I, DO-rAçÁO:
Rd@3 Póprlo3 lb MunicÍplo dê Mog€irc: LEI FEDERAL 13.97st20 LEI MUNICIPAL
340/2020 02.010 oqB|NETE DO PREFEIO 02010.04.i22.2002.2D3 MANUTENCAO
DAs AT|VTDADES oe GÀa|NETE Do PREFETTo o2.o3o sEc. oE EDUcAÇÃo,
CULTURÂ, ESP, LÁZER E TURISMO 02030,12,122.2006.29.€ MÁNUTENÇÃO DA SEC.
EDUcaÇÁo, cuLTU, EsP, LÀZER E ruRtsM 3.3.90.3s.00.00 111 ourRos SERV DE
TERC. PESSOÂJURIOICA 02.040 SEC. MUNICIPAL 0E SAUDE 020,10.10.122.000,1.2920
MANUTENÇAo DÀs ATIVIDÂDES DÂ SECRETÀRIA oE sAÚoE
02040.10.301.2007.2ü2 MANUT OAS ATIVTOAoES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUoE
3.3.90.39.00.00 211 oUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JUR|DTCA 02.0$ SEC.0E
ACAO SOCIAL FMAS 020í),06.244.z)08,2040 MÂNUT, ATMDADES DA SEC, DE ACAO
SOCIAL O2,O7O SEC, AGRIC, MEIO ÀMAENÍE, PESCq E PECU
O2O7O.2O.'122.M10-2066 MANUT, ATV.ADM. DA SEC, DE ÂGRIC, MEIO AMBIENTE
02.0E0 gEC. 0E TNDUST. COMERCTO E TNFRA ESTRUTURA 020e0.15.a52-2009.m73
MÀNUTENCAO ATIVIOADES ADMINISÍRAÍIVAS DA SEINFRÀ 3.3,00.39-OO,OO OO1

UTROS SERV, DE TERC, PESSOA JURIDICA, VIGÊNCIA. AIé 2Z11I2O21,PABÍES
CONTRÂTANÍES: PreÍeltuÉ Munldpâl d,â lúogslro €: CT No 0010112021 - 26.05.21 -
FARMAGUEOES COMEBCIO DE PROOUTOS FARMÂCEUTICOS, MEDICOS E HO .
CNPJ 08.160.290/000i.42 - R$ 26.667,$: CT tlo 00i02/2021 - 26.05.2'l - PAULO JOSE
MAIA ESMER LOO SOBREIRÂ CNPJ 09-210.219/0001-S0 - R.l 800,00; CT N'
00í0312021 - 26,05.2I . SILVANDRO DIEGO OE ALBI,'OUEROUE FERREIRA E CIA
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COMERCIO DE MAAUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENIOS EIRELI . CNPJ
24.237.1681000í-83 - R$ 2.603,50. LOcaL DE ENIREGA: Nêêlê MunlcÍpio.
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