v
E§TÀDO

bÀ

PÀRTÍBÀ

PRI'ITIT'R.f, XT'NICTPàIJ Dü IOGCIRO

coíIss.ilo prrta}IllrrE Dr !,rctrÀçío
CONTRÀEo xo

:

00108/2021-CPL

;3:l?-3""-Y§"':oro$'*"À'lo'.,",",",t??H^"'*.ãí'rl3*"Yllil*l^ii
EORNECIMENTO CONPORME DÍSCRIMINÀDO
ABÀ]XO:

NESTE INSTRUMENTO

NA

EORHÀ

PeLo presente instrumento de contrato, de uIn Lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Àv.
Presidente Joâo Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ no 08.866.501/0001-67, nesLe ato
representôda pelo Prefeito ,lntonio ,rosé Eerleira, Brasileilo, Casado, Emprêsario, residente e
domiciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Area Ru!a1 - Mogêiro - PB, CPF no 840.199.644-91,
Carteira de Identidade n' 3360118 SSPPÀ, doravante sinplesmente CONTRÀTÀNTE, e do outro ]ado BS
EOUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDÀ - R ANTONIO DE SOUZA PINTO, 30 - JÀRDIM RIBEIRO VARGINHÂ - MG, CNPJ Do 04.'109,243/0001-54, doravante simplesnente CONTRATADO, dêcidiram as
partes contratantes assinar o plesentê contrato, o quaL se rege!á pelas cIáusu1âs e condiÇões
seguintes:

cúosgr.À PRIIGTRÀ - Dos EIn{DtlGNlog:
Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Pregão EIetrônico tr' 00002/2021, plocessada nos
telnos da Decreto Eêderal n" '7.892, de 23 de Janêilo de 2013, Decreto EêdêÍaI no 70.024, de 20
de setenblo de 2019, e legislação pertinente, consideradas âs alteraÇões posteliores das

referidas nornas,

cLÁusuLA slculrDÀ

-

Do oB,tEro:

O plesente contrato tem por objeto:

CONTBÀTAçÃO

DE

EI.TPRESA PARÀ

ÀOUISIÇÂO DE EOUIPÀMENTOS

oDoNToLócrco PARA ESTRUTURÀçÃo E AoEOUÀÇÃo Dos AMBTENTES DE AssrsrÊNcrÀ oDoNToLóGrcA NA
PRIMÁRIÀ

À

ATENÇÃo

SÀÚDE DESTE MUNÍCIPIO.

O fornecimento deverá ser executado rigolosamente de acordo con as coDdiÇôes expressas neste

instrulÍênto, proposta ap!êsêntada, especificaÇões técnicas cor re spondentes , processo de
00002/2021 e instruções do con !atante, documentos
Iicitação modalidade Pregão EIetrônico
^" do presente contrato, independe e de transcriÇáo; e
egses que ficam fazendo partes integraltes
será lealizado na fofina parcelàda.
cúustEÀ rERctrRA - Do \rÀr-R E Pruços:
O \ralo! total deste contlato, a base do preço proposto, é de
E

NOVENTÀ

R§

9.897

OVE

MIL E

OITOCENTOS

E SETE REÀIS).

cússuI À e[rABtÀ - Do Rr}irgsreüElIro:
06 preÇos contratados sâo fixos e i!!eajustáveis no prazQ de um âno.
do, os preços pode!ão
Dentro do prazo de vigêncj.a do contrato e mediante soficitaçãa do Con
sofrer reajuste após o interregno de un ano, na nesma proporção dâ uari ão verifiÇada no IPcAIBGE âcuhuLâdo, tomando-se por base o mês de apleseltaçàg da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigaçÕes inicj.adas e concluídas apóE a ocorrência da anualj.dade,
Nos reajustes subsequentes ao prineiro, o interlegno ÍnlniÍno de um ano sêrá contado a partir dos
efeitos finâncêiros do ú1timo reajustê.
No caso de atraso ou nâo divulgaçâo do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratâdo
a inportância calculada pela ú1tima variação conhecida, Iiquj.dando a diferenÇa correspondente
tão Iogq sêja divulgâdo o índice definitivo. Fica o Contlatado obrigado a apEesentar menóriâ de
cálcuIo refelente ao reajustamênto dê pleços do valor renanescente, senpte quê estê oÇolrer,
Nâs aferiÇões finais, o lndice utilizade pârâ reajuste será, obr igatorianen te , o definitivo.
Caso o índice egtabêlecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais se! utilizado, será adotêdo, êm substituiçâo, o que vier a ser determinado pe1ê 1êgislãÇão
então em vigo!.
Na ausência de previsão legal quanto ao lndice substituto, âs paltes elegerão novo lndice
oficial, para reajustamento do pleço do valor remanescênte, pot meio dê termo aditivo.
O reajusLe poderá ser realizado por apostilahento.

- DÀ Do!Àçio:
Às despêsas corlerão por contê da seguinte dotaÇáo, constânte do orçamelto vigente:
Recursos P!óprios do Municlpio de Mogeiro: LEI MUNÍCÍPÀL 340/2020 PoRTÀRÍA G}I/MS N' 3,397/2020
ctÁusrn À eurlrrÀ

02.O4O SEC MUNICIPÀ! O2OIO.IO,722,OOO4.2920 MÀNUTENÇÃO DÀS ÀTIVIDADES DA SECRETÀRIÀ DE SÀÚDE
3.3.90.39.00.00 001 ouTRos SERV. DE rERC. PESSOA JURTDTCA 0 2 0 4 0 . 1 0 . 3 0 1 . 10 12 . 10 2 I À0U1S. DE
EOUIPÀHENTO PABÀ POSTOS DE SAUDE 4.4.90.52.00.00 211 EOUIPÀI4ENTO E MÀTERIÀÍ, PERMANENTE

7

02040 .10 .301 .10

12

MÀNUTENCAO DAS

ATIVIDADES DO CEO

.203

ATlv DADES DO PROGRÀMÀ SAUDE BUCAr 0 2 o 4 o . 1 o . 3 o 2 . 1013 . 2 9 4 3
4.4.90.52.00.00 274 EOUIPN,IENTO E MÀTERIAI PERMÀNENTE

MANUTENCÀO DAS

CIJ{I'9I'TÂ SE'(IIÂ - DO PÀGTI'GNE€:
o pagàmento seÍá efetuado na Tesoularia do contratante,

naneira: Para ocorler no plazo de trinta

mediànte plocesso reguLar, da seguinte
diaE, contados do perlodo de adinplemento.

- Do PRAUo a DÀ vIGÊNcIÀ:
de entrega do objeto ola contratado, que aüflite prolrogaÇão nas condições e
hipóteses previstas no Art. 57, § 1', da LeL 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado
cLÁusl,tÀ sÉTlla,
O prazo máximo

da emissão do Pedj.do de comp!â:
a - Entrega: 30 (tlinta) dias.
Ã vigência do presente contlato será determinada: àté o final do exercÍcio financeiro de 2027,
considelada da dàta de suê assinâtura.

orIÀvt - Dàs oBRrcÀçõEs Do colÍlR rÀNÍ!:
a - Efêtua-r o paganento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo corn âs
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Plopolcionar ao Contratado todos oE rneios necessálios para o fiel folnêcinento contratado;
c - Notificar o Contlatado sobre qualquer ilregular.idade encontlada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a nais ampla e conpleta fiscalizaÇão, o que não exinê o Contratado de suas
re spon s abi lidades contratuais e legais;
d - Designa! leplesentantes com atlibuições de Gestor ê Eiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão. respectivamente ,
permitlda a contratação de telceiros para assistência e subsldio de informações pertinentes a
essas atlibuições.
ctÁusuÍ.À

ll(Na - Drs OERrGr,çôEg DO CONrRÀrrDO:
a - Executa! devidàflente o folnecimento desclito na cláusula correspondente do presente contrâto,
dentro dos melhores pa!âmetros de qualidadê estabelecidos para o ramo de atj.vidade relacionada
ao objeto contlatuà1, com observância aos prâzos estipulàdos;
b - Respongâbilizâr-se po! todos os ônus e obligâÇões concernentes à ]egis]-aÇáo fiscal, civiI,
tributária e tlabalhigta, ben como por toda8 as despesas e conpromissos êasumidos, â qualquer
tltuIo, perante seus fornecedores ou telcej.ros em razâo da execução do objeto contrâtado;
c - Mante! preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contlatante, quando da execução do contrato,
gue o represente integralmente em todos os seus atosi
d - Permiti! e fêcilita! a fiscalizaÇão do Contlatante devendo presta! os informes e
escla!ecimentos sol icitados;
e - será responsável peLos danoa causados direEameDte ao ConEratante ou a te iros, decorreDtes
de sua culpa ou dolo nâ execução do contrato, não excluindo ou reduzindo ess responsabilidade
a fiscalizaÇáo ou o acompanharnento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto des
instrumento, sem
o conheciÍnento e a devida autorizaçâo expressa do Contratante;
ob gaçôês âssumidas,
I - Manter, durante a vigência do contrato, em coÍnpatibilidadê c
todas as condiçôes de habilitação e qualificaÇão exigidas no lespe tivo
cesso Li.citatório,
apresêntando ao Contratênte os documentos necessários, sempre que s l ici
cLliUSUrÀ

- DÀ Àr,EnÀçio E REgcrslo:
pelo Contratante
Este contlato poderá ser alterado com a devida justificat iva, unj.lat àlme
ou po! acordo entle as partes, nos casos previstos no À!t. 65 ê s át scindido, dê plêno
di!êito, confonne o disposto nos Àlts. 7'7, '18 e 79, tgdos da I,ei 8.666 3
os acréscinos ou
O Contratado fica obligado a aceita!, nas mesmars cond ições contratu
supressôes que se fizelem nas compras, até o respectivo Iimite fixado no Àrt, 65, § 1' da Lei
8.666/93, Nenhun acréscimo ou gupresaão poderá exceder o linite estabelecido, saLvo as suplessões
lesultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
cl.ÁssurÀ DÉcEa

crÁusul À DÉcrr4. PB.rr@tRÀ

-

Do RrcEBrt@Nlo:

Executado o presente contlato e observadas a9 condições de adinplemento das obrigaçõeE pactuadas,

os procedinentos e prazos para receber o seu objeto peLo Contlatante obedecerão, conforme
caso, às disposiçóes dos Àlts. '73 a'76, da rei 9.666/93.

o

- DÀS PAWIDÀDE!':
deixa! de cumprir às obrigâçõês âssumidaa e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantj.da a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts' g6 e 87, dâ
Ler 8.666/93l. a - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zero vÍrgula cinco por cento) aplicada
sobrê o valor do contratg po! dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇão do objeto ora
contratado; c - mLrlta de 10* (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexêcução total ou
parcial do contrato; d - simuftaneamente, qualquer das penalidades cablveis funclamentadas na
Iei 8.666/93 e na Lei 10,520/02.
se o valor da rnulta ou indenizaÇá9 devida nâo for recolhido no prazo de 15 dias âpós a comunicaÇão
ao Contratado, seÍá automaticamente descontado da Prineira parcela do Pagamento a que o
Contlatado vier a faze! jus, acrescido de juros Ínorató!ios de 1g (un por cento) ao mês, oll,
quando fo! o caso, coblado judicialmente,
CÍN{USSIÀ DÉCÍT,íA 9EGINDÀ

A recusa injusta

em

cLÁugmÀ DÉcrtaA rERcErRÀ

-

DÀ coÊ,eENgrção rrNÀt{cEÍRÀ:

atrasos de paganento nos termos deste instrunento, e desde que o Contlatado
não tenha concorlido de êIguma folma para o atraso, será êdmitidâ a compensaÇão financeira,
devida desde a data linite fixada pala o paganento até a data correspondênte ao efetivo pagamento
dâ palceIa. os encargos morâtórios devidos em razão do atrâso no pâganento se!ão calculados con
Nos casos de eventuais

utilizaçãodaseguintefórnula:EM=NxvPxI,onde:EH=encalgosmoratóriosiN=númerode
dias entre a data plevista para o pagamento e a do efêtivo pagêmento; vP = vaLor da parceLa a
serpaga;eI=ÍndicedêcompensaÇãofinanceira,assimapurado:I=(TX+100)+365,sendoTX
= percentual do IPCA-IBGE actnnulado nos úLtimos doze neses ou, Da sua falta, um novo Índicê
adotado pelo Governo Eederal que o substitua, Na hipótese do refêlj-do lndice estabelêcido pala
a compensaçáo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa nais ser utj.lizado,
será adotado, em substituiçâo, o quê vier a ser determinàdo pela legislaÇão então em vigor.
ctÁusulÀ DÉcDÁ QuâRIÀ - Do FoRo:
Para dirimir âs questões decorlentes deste contrato, as p
Itabaiana.

E, por estarem de plêno âcordo, foi lavrado o
asaj.nado pelas partês ê por duas testêmunhas.

tês

p!e s ente cont

e1êgem
êm

o Foro da

02(duâs) vias, o qual vai

t-ro
RÀT

TESTEMUNHAS

edt

zgt.*íf- q

Coma.rca dê

Junho de 2021.
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CCIIERCIO LIDÀ

ESTTDO DÀ PTBTÍBÀ
PREEITORA M'NICIPA! DE I,D.CEIBO
coMrssio PEBrantrNEt DE Ltcl'rÀçÃo

CONTTÀIo N"

|

00109/2021-cPL

SI CELEBRÀM À PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE
DENTEMED EOUIPÀMENTOS ODONTOIOGICOS ITDÀ, PÀF.{
EORNECIMENTO CONEORME DISCRIMINÀDO NESTE INSTRUI.{ENTO NA FORMÀ

TERMO DE CONTFÀTO OUE ENTRE

MOGEIRO

E

ÀBAIXO:

PeIo presente instrumento de contrato, de um Iado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
Presidente Joáo Pessoa, 4? - Centro - MogeÍ!o - PB, CNP,, no 0I . I 6 6 . 5 01 ,/ 0 0 0 1- 6 7 , neste ato
replesentada peLo Prefej,to Antonio José Perreira, Brâsileiro, Casado, Emplesario, residente e
domiciliado na Sitio Pintado de Cina, 138 - Àrea Rural - Mogeiro - PB, CPE n' 840,199.644-91,
Carteira de Identidade n' 3360118 ssPPA, dorâvante simplesmente CONTRÂTÀNTE, e do outlo lado
DENTEMED EOUIPÀ}'ENTOS ODONTOÍ,OGICOS ITDÀ - R ÀNTONIO GRÀVÀTÀ, 136 - BETANIÀ - BELO HORIZONTE MG, CNPJ n" 07 .897 .039/0001-00, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiran as partes
contratantes assina! o presente coDtrato, o quaf 9e rege!á pelas c]áusuLas e condiÇões seguj.ntesl
- DOS Iu!IDÀIGIÍ!OS:
Este contrato decorle da licitaÇáo tnodalidade PÍegão EIetrônico n" 00002/2021, procesgâda nos
1.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Fêderal no 70.024, de 20
terhos da Decreto Federàl
^o
peltinente, consideradas as alteraçôes posterj.olea dâs
de setelÍülo de 2019; e legislaçáo
referidas norhas.
CLÁUSUIÀ PRIUETRÀ

cLÁusurÀ srcolDà

-

Do oD,lÍro:

o presente contrato tem por objeto:
ODONTOLÓGICO PARÀ ESTRUTUBÀçÃO

PRIMÁRIÀ

À

E

CoNTRÀTAçÀO

DE

ÀDEOUAÇÃO DOS AMBIENT

EMPRESA PARÀ AOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE ÀSSISTÊNCIÀ ODONTOLÓGICA NÀ ÀTENÇÃO

SÀÚDE DESTE MUNICIPIO.

O fornecimêntô dêverá ser executâdo ligorosamente de
instrumento, p!oposta ap!esentada, especificaÇõe9
2
l-icitaçâo nodalidade Pregão Eletrônico nô 00
esses que ficam fazendo paltes integlantes dO re9e
será leali.zado na fonna parcelada,
g[ÀusurÀ r]RclrnÀ - m vN.oB I PR!Ços:
O valor total dêste contrôto, a base do preÇo p pos
E CINOUENTÀ REAIS ) .

o

acoldo con as condj.ções explessas neste
técnicas cor!e spondentes, processo de
e j.nstruções do Contratante, documentos
contrato, independente de t!ânscrição, e

é de R§ 2.650,00

(DOIS MIL E sEIscENTos

cúusur,r eurRTÀ - Do Rt JusutGNEo:
os prêços contlatados são fixos e irleajustáveis no prazo de um ano.
Dêntro do prazo de vigênci.a do contlato e mediante solicitaÇão do contratado, os preços pode!ão
sofrer leajuste após o interregno de um ano, na mesna propo!Ção da variaçáo velificada no IPCÀIBGE acumulado, tomando-ge por bâsê o mês de apregentação da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigaÇões iniciadas e concluÍdas após a ocorrência da anualidade.
Nos rêajustes subsequentes ao prirÍreiro, o interregno Ínlnimo de um ano será contado a partj,r dos
efeitos financeiros do úItj.no reajuste.
No caso de atraso ou náo divulgação do Índice de reajustamento, o Contratantê pagará ao contrâtado
a inpoltância caLculada pela última variaÇão conheci.da, liquidando a difelença colrespondente
tão logo sêja divulgado o índice definitivo, Fica o Contratado obrj.gêdo a apresentar memória de
cá-IcuLo referente ao rêajustanento de preços do valo! lenanescente, sempre que este oco!re!.
Nas aferiçõês finais, o Índice utj.lizado para reaju8te será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indicê estabêlecido para leajustanento venha a ser extinto ou de qualquer forna não possa
mais sêr utilizado, será adotado, en substituição, o que vj.er a ser determinado pela legiglação
então en vigor.
Na ausência dê prêvisão legal quanto ao lndice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, pala reajustamento do prêÇo do valor remanescente, por meio dê telmo aditivo'
o reajuste poderá ser Íealizado por apostilamento.
clÁUsul.À QUINIÀ - DÀ DOTÀÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotaÇão, congtante do orçamentg vj.gentel
Rêcursos Próprios do MunicÍpio de Mogeiroi rEI MUNICIPÀI 340/2020 PQRTARÍÀ GM/MS N' 3,39L/2020
02.o4o sEc MuNrcrpÀr o 2 o 4 o . 1 o . 12 2 . O O 4 . 2 9 2 O MANUTENÇÃO DAS ÀTTVTDADES DA SECRETÀRrÀ DE SÀÚDE
3.3.90.39.00.00 001 ouTRos sERv. DE TERC. PESSOA JURÍD]CA 0 2 0 4 0 , 10 , 3 01 , 1 0 12 . 1 0 2 8 ÀQUrS. DE
EOUIPÀ},ÍENTO PAFÀ POSTOS DE SÀUDE 4.4.90.52.00.00 211 EOUIPÀMENTO E }'ÀTERIAI PERMANENTE
O

02040.10.301.101.2.2037
MÀNUTENCAO DÀS

MÀNUTENCÀO DAS

ATIVIDADES DO CEO

ATMDADES DO pROGR.Ar.lÀ SÀUDE

4.4.90.52,00.00 214

EOUÍPÀMENTO

BUCÀIJ

0 . I 0 . 3 0 2 . 10
PERMÀNENTE

0204

E MÀTERIAI

13 . 2 94

3

cúusul.À sBrrÀ - Do PÀcDiENto:
O pagahento será efetuado na Tesouraria do contratante, mediante procesao regular, dâ geguinte
manêira: Pata ocolrer no prazo de tri.nta dias, contados do perÍodo de âdimplemento,

- Do pRrzo E DÂ vrcàrclr:
dê entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condiÇôês ê
hj.póteses previstas no A!t. 57, § 10, da ],ei 8,666/93, e6tá âbaixo indicado e será considerado
da enissâo do Pedido de Conpra:
a - Entrega: 30 (trinta) dias.
A vigência do plesente contrato será determj.nada: até o final do exercÍcio financeiro de 202f,
cLÁusúrÀ súrtlrÀ
O plazo máximo

considerada da data de sua assinatula

cúusur.À orrÀvt

-

Dàs oDRrcÀçõEs Do coNllRMtNtE:

a - Efetuar o pagarnento relativo ao fornecinento efetivamente lealizado, de acordo con as
respectivas cIáusuIês do presente cont!êto;
b - Proporcionar ao contratado todos os mêios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contrâtado gobre qualquer irlegularidade encontlada quantg à quâlidade de produto
fornecido, exelcendo a nôis ampla e completa fisÇalizaÇão, o que não exine o Contratado de suas
responsâbilidades contlatuais e legâis;
d - Designar lepresentantes com atribuiçÕes dê Gestor e Eiscal deste contrato, nos termos da
norma vigênte, egpeclalmente pala acompanhar e fiscalizar a sua execução. les pectivamente,
pernitida a contratação de telceiros para asgistência e sub6ldio de informaÇões pertinentes â
essas atribuiçôes.
cüiusurÀ lElrÀ - Dls cRrcÀçõls Do coNrRÀrrDo:
a - Executa! devidômente o fornecj.mento descrito na CIáusuIa corregpondente do presente contrato,
dentlo dos melhores parânetros de qualidade estabelecidos para o ramg de atividade relacionada
ao objeto contratuâI, com obselvância aos prazos estipuladosi
b - Responsab i Ii zar- se por todos os ônus e obrigaçôes concerDentes à legisfaçáo fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e conpromissos assumidos, a qualquer
titulo, pelante seus folnecedores ou terceiros em !azáo da execuÇão do objeto contlatado,
c - Manter preposto capacitado e idÔneo, acêito pelo Contratante, quando da execução do contrato,
que o lepresente integralmente em todos os seus atosi
d - Pelmitir e facilitar a fiscàIizaÇão do Contratante devendo prestar os infolmes e
esclarêcimentos solicitados ;
e - Será responsáve1 pelos danos causadog diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contlato, não excluindo ou redu indo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamênto pêIo ólgão interessadg;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou en palte, oo eto deste instrumento, sem
o conhecinento e a devida auto!ização expreasa do contratante;
as obligaÇões assumi.das,
s - Manter, durante a vigência do contrato, etn conpatibil
ti-vo processo licitatólio,
t odas as condiÇões de habilitação e qualificaÇão exigj.das o
ue
licitado.
a presentàndo ao Contratanle os docunentos necessários, I
cLÁusur.À DÉcrlÂ

-

Dâ rI.rERÀÇio E Brgctsáo:

un
telalmente peLo contlatante
Este contrâto poderá ser alterado com a devida justificativ
será rescindido, de pLeno
ou por acordo entle as paltes, ngs casos plevistos no À!t 65
.666/ 93
direito, conforme o disposto nos Arts. 11 | 18 e ?9, todos da L
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condlçÕes contratuais, os acréscimos ou
supressões que ae fizeren nas compras, até o rêspectivo lj.mite fixado no Art. 65, S 1'da rei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou suprêssâo poderá exceder o.limite êstabelecido, saLvo as suplessões
lesultantes de acordo ceLebrado entre os contratantes,
CüíUSÚÍ.À DÉCIr.N PRD@IRÀ

-

DO RECEBII@NEO:

Executado o presente contrato e observadas as condiÇões de adimpLemento das obrlgaÇõêg pactuadas,

os procedimentos e plazos para lecebel o seu objeto pelo Contratante obedecerâo, conforme
caso, às disposições dos Arts. '13 a 16, da Lei 8.666193.

o

- DIs PINÀIIDIDES I
deixar de curnprir a6 obrigaçôes âssuÍnidas e pleceitos legais, sujeitará o
conclatado, garantida a prévia defesa, às sêguintes penalidades prêvistas nos Arts. 86 e 8?, dê
l,ei 8.666193: a - advertência; b - muLta de nora de 0,5t (zero vlrgula cinco por cento) apLicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execuÇão do objeto ora
contratadoi c - muLta de 10* (dêz por cento) sobre o valo! conEratado pela inexecuÇão total ou
parcial do contrato; d - s imultaDeamente , quâLquer das penalidades cabÍveis fundamentadas nâ
Lei 8.666/93 e na Lel L0.520/02.
sê o valor da multa ou indenizaÇâo devida não for recolhido no prâzo dê 15 dias após a conunicaçáo
ao Contratado, será autonaticamente descontado da primeira parcela do pagâmênto a que o
contratado viê! a fazer jus, âcrescido de juros nolatórios de 1g (un Po! cento) âo nês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.
cúusgI.À DÉclr,n

gEGolTDÀ

À recusa injLrsta

em

cLÁusglÀ DÉclla rERcErRÀ

-

DÂ codPlNsÀÇão rrNÀNclrRÂl

Nos casos de eventuais atrasos dê pagahento noa têrmos deste instrumento, e desdê quê o Contrâtado

não tenha concorrido de algumâ foma pâra o atraso, sêrá admitida a compensaÇão financeira,
de\rida desde a data linite fi.xada parâ o pagamento até a data correspondente âo efetivo pagamênto
da parceLa. Os encargos Ínoratórios devidoa em razão do âtraso no pâganento se!áo calculadoE con

utilizâÇãodaseguintefórmuIa:EM=NxVPxIronde:EM=encalgosmoratóriosiN=númerode
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paganento; vp = vafor dà parcela a
se! paga; e I = Índice de compensaÇão financelra, assin apulado: I = (Tx + 100) + 365, sendo Tx
= percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze neses ou, na sua falta, um novo lndice
adotado pelo Governo Fedelal que o substitua. Na hipótese do referido lndice estabelecido para
a compensaÇão financeira venha a se! extj.nto ou de quafquer forrna náo possâ Ínais sêr utilizêdo,
se!á adotado, en substituição, o que vier a ser deternlnado pelâ legiglaÇáo entáo êm vigor,
cLÁusulÀ DÉcD4, OURTÀ

-

DO FORO:

Para diriÍnir as questões decorrentes deste contrato,
Itabaiana.

E, po! estarem de pleno acoldo, foi Iavrado
assinado pelas paltes e poÍ duas têstênunhas.

o

â§

ltes elegem o Eoro da

pre sen

s, o qual

02 (duâs)

to
1ro

Comarca de

24 de Junho de 2027.
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ESTÀDO DÀ PàRAIBÀ
PREFEÍÍI'RÀ I.ONÍCIPÀI DE I«)GEIRO
CoMISSãO PEaIANEITTE DE úICI!àÇãO

CONÍRÀIO Nê

:

00110,/2021-Cm
TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CEIEBRÀM À PRXFEITORÀ MUNICIPAI DE
E EMIGE MÀTERIÀIS ODONTOIOG]COS LTDA, PÀRÀ FORNECIMEN?O

MOGEIRO

CONEORME DISCRI},ÍINÀDO NESTE INSTRUMENTO

NÀ EOR}44 ÀBAIXO:

PêIo presente instrumento dê contrato, cie um lado Prêfêituta Municipal de Mogeiro - Àv.
Presidente João Pessoa, 47 - Centlo - Mogeiro - PB, CNp,l no 08,866.501/0001-67, nestê ato
replesentada pelo Plefeito Antonio .losé Ferreira, Brasi.Ieiro, Casado, Empresario, residente e
domj.ciliado na Sitio Pintado de Cina, 138 - Àrea Rural - uogeiro - pB, cpE n" 840,199.644-91,
Câltêira de Identidade n' 3360118 SSPPÀ, doravante sinplesmeote CONTRÀTÀNTE, e do outro lado
EMIGE MÀTERIAIS ODONTOLOG]COS ITDÀ - R ERE, 34 - PRÀDO - BEIO HORIZONTE - MG, CNPJ N6
71.505.564/0001-24, doravante simplesmente CoNTRÀTÀDO, decidj.ram as pârtes contratantes assinar
o prêsênte contlato, o qual se regerá pelas cIáusLllas e condições seguintes:
cI,iio§uLÀ mll@rRÀ

- Dos EgllDÀr@NEos :
Este contrato dêcoÍrê da licitâÇão modalidade Pregão Elêtrônico ío 00002/2021, processada nos
termos da Decreto Eederal í" '7.892, dê 23 de Jâneiro de 201-3; Dêcrêto Eêderaf no 70.024t de 2A
de setêmbro dê 2019; e legislaÇão pertinente, considêradas as alterações posteriores das
referidas normas.
- DO OBJTTO:
o prêsente contrato ten po, objêto:
CLÁUSU!À SEGT'NDÀ

ODONTOIÓGTCO PÀBÀ ESTRUTUBÀÇÃO

PRIMÁRIÀ

À

E

coNTRÂTAÇÃo DE EMPRESA PARÀ

AoursrÇÃo DE

EOUTPAMENToS

ADEOUÀÇÁO DOS ÀMBÍENTES DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICÀ NÀ ÀTENÇÃO

SÀÚDE DESTE MUNICIPIO.

O folnecimento deverá Eer executado rigorosamente dê acordo com as condiçõês expressas neste
lnstrumênto, ploposta aprêsentêda, êspeciflcâÇóês técnicas correspondentes , processo de
licitação nodalidade Pregáo Eletrônico \o 0A002/2021 e instluções do Contratante, documentos
essês qlrê ficam fazêndo pârtes intêqlêntes do presentê coÂtrato, indêpêndente de transcriÇãoi e
será realizado na forma parcelada,

- DO VAI,OR E PREçOS:
valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R§ 1.547,28

CLáUSUIÀ TERCEIRÀ

O

OUÀRENTÀ

E SETE REA]S E VINTE E OITO

CENTAVOS)

(UM

MIL oUINHENTOS E

.

cu(usulÀ ouàRrÀ - Do REÀJugÍ @Íro:
os preÇos contratados são fixos e ílreajustáveis no prazo de um ano.
Dentlo do prazo de vigência do contrato ê mediantê solicitação do contratado, os preços poderão
sofrer rêajustê após o interregno de um ano, nâ nêsma proporÇão da variação verificadâ no IPCAIBGE acumulado, tomando-sê por basê o mês de apresentaÇão da respectiva proposta, exclusivamente
pâra as obligaçõês iniciadas e coocluídas após â ocorrência da anualidade,
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínino de um ano se!á contado a partir dos
efeitos financeilos do últiÍno rêajustê,
No câso dê atraso ou não divulgação do índicê dê reajustaneDto, o Contratante pagará ao contlatado
a inportância calculada pê]a úItina variaÇão coDhecida, liquidândo a difêrenÇa correspondente
tâo logo seja divulgado o índice definitivo. Eica o Contratado obrigado à aprêsêntar nemória de
e este ocorrer.
cá1culo refêlênte ao reajustamento de preÇos do valor Íemanêscênte, aempre
tê, o dêfinitivo,
Nas afêriÇões finais, o índicê utllizado para reajuste será, obrigatori
lquer forÍna não possa
caso o índicê êstabêlecido para reaj ustamento vênha a se! extint ou
nado pela legislaÇáo
ser d
mais ser utilizado, selá âdotâdo, em substituição, o que vie-r
entâo en vigor.
êlege!âo novo índicê
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto ês pâlt
ermo aditivo,
oficial, para reajustâmento do preço do valor remanêscente, or meao
O reajustê podêrá ser realizadô por apostilamento.
clÁusul.À ogINIÀ - DÂ DOIÀÇÀO:
to vigente:
Às dêspesâs colrerão por conta da seguintê dotaÇão, constante
RTARIÀ GMIMS N" 3.391./2020
Recursos Próprios do Município de Mogeiro: ],EI MUNICIPÀL 340/ 2
02. 04o sEc MUNrcrPAr 02040.70.r22.0004. 2920 },ÍANUTENÇÃO DAS ÀTIVIDADES DÀ SECRETAR]À DE SAúDE
3.3.90.39.00.00 O01 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA ,iURrDrCÀ 0 2 0 4 0 . 10 . 3 01 . 10 12 . 10 2 8 ÀOUrS. DE
EOUIPAMENTO PARA POSTOS

DE SAUDE 4.4.90.52.00.00 211

EOUIPAMENTO

E

MATERIAL

PERMÀNENTE

MANUÍENCAO DAS ATTVTDÀDES DO PROGRÀMA SAoDE BUCÀI 0 2 0 4 0 , 10 . 3 0 2 . 10 13 . 2 9 4 3
MÀNUTENCÀO DÀS ÀTIVIDÀDES DO CEO 4.4.90.52.00.00 274 EOUIPA}'IENTO E MÀTERÍÀI PERMANENTE
o2o4o

. 1o ,

3o

1 . 1o 12 .

2o3

?

TARCIANE
VILACA
FIGUEIREDOÍ8

7120011634

cu(usuÀ grxr,À - Do PÀcr}íErlEO:
O pagômento será efetuado na Tesouraria do Contratante, medj-ante plocesso regular, da seguinte
nanei.ra: Pa!a ocorrer no ptazo de trinta dias, contados do período de adinplemento.
crÁusurÀ !rÉ!!nq,

o prazo

-

Do pRàzo E DÀ vtcÊNcrà:

de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogaÇão nas condições e
hipóteses previstas no Àrt. 57, s 1ó, da Le! 8.666/93, está abaixo indicado e selá considelado
da emissão do Pedido de compra:
a - Entrega: 30 (t.rinta) dlas.
À vigência do presente contrato será deterninada: até o final do er{elcicio financêiro de 2021-,
máxj.mo

considelada dâ data de sua assinatura.

cLÁusuÍ.À

orElr -

DÂs oanrcAçõEg Do coxrRÀrÀlrrE:

a - Efetuar o Pagàmento rêlativo ao folnecimento efetivamente realizado, de acordo com as
lespêctivas c1áusulàs do ptêsente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os neios Decêssálios pala o fiê1 fornecinento contratado;
c - Notificar o Contlatado sobre qualquer ilrêgularidade encontrada quanto à qualidâde de ploduto
fornecido, exercendo a mais ampla e compl-êta fiscalização, o quê não exime o Contratado de suâs
responsabilidades contratuais e .l-egais;
d - Designar lepresentantes com atribuiÇões de Gestor e Eiscal dêste contrato, nos têrmos da
nolma vigênte, espêciâliênte para aconpânhal e fiscalizar a sua êxecuÇão. re spectivamên te ,
Permitida â contratação de terceiÍos pâta assistência e subsldj.o dê informaÇões peltinentês a
essas atribuições.
cúusu.À Noln, - Drs oBRrcAçõEs Do coNrRÀrrDo:
a - Executâ.r devidamente o fornecimento descrito na Cláusu.La colrespondente do presente contrato,
dent-ro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o rano dê atividade relacionada
ao objeto contratual, com observâncj.a aos prazos estipul.ados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações coDcernentes à legislôção fiscâI, civi1,
tributária e tlabalhista, bem como po! todas as despesas e compromissos assunidos, a quaLque!
tltulo, pêrânte sêus fornecêdorês ou têlceiros em razão da execuçáo do objeto contratado,
c - Mante! preposto capacitado e i.dôneo, aceito pelo contratante, quaodo da execuÇáo do contrato,
quê o lepresenEe inEegralmênte eÍn todos os sêus atog;
d - Permitir e facilita!
a fiscalização do Contratante devendo plestâr os informes e
êscIarêciÍnentos solicitados;
e - Sêrá rêsponsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a tercei.ros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contÍato, náo excluindo ou rêduziDdo essa responsabilidade
ê fiscâIizaçâo ou o acompanhanento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecinento e a devidâ âutorizaÇão êxprêssa do contratantei
g - Mânter, durante a vigência do contrato, em compatibilidâde com as obrigâçôes assumidas,
todas as condiçôes de habilitaÇão e qualificação exj-gidas no respectivo processo licitatólio,
apresêntando ao Contlatalte os documentos nêcessários, semple que solicitado,

- DÀ ÀI,rlRÀÇÃo ! RlscIgàO:
Este contrato poderá ser altelado com a devida justificativa, unilateralmente pelo cont.ratante
ou por acordo entre as partes, nos casos prêvistos no Art, 65 e será reEcindido, dê pleno
direito, conforme o disposto nos Àrts. 1'lt '78 e 79, todos da Í,ei 8'666,/93.
O Contratâdo fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuaj.s, os ac!éscimos ou
sup!êssõês que se fizerem nas complas, até o respectivo limj.te fixado n Art. 65, S 1" da Lei
8.666/93. Nênhurn acréscimo ou suprêssão poderá exceder o lünite êstabêIêc o, salvo as supressóês
resultantes de acoldo celebrado entre os contratantes.
cLáUsgI.À DÉcDÔ

CLíUSuIÀ DÉCD{T PBIT'EIRÀ

-

DO NECEBD'ETÍTO:

Executado o presente contrato e obgervadas as condiçôes de ad

os procedinêntos e plazos pâra leceber o seu objeto pelo
caso, às disposiÇões dos Àrts. 73 a 16, dâ ],ei 8.666,/93.
cLÁt,suLÀ DÉcDa, STGorDÀ

-

êmen

t.rat

das obrigaÇôes pactuadas,

e obedeceráo, conforme

o

DÀ,s PENA.TJIDÀDEA:

eceito s legais, sujej.tará o
À lecusa injusta em deixar de cumprir as obrigâções assunidas
evistas nos Arts. 86 e 87, da
Contratado, garantidâ a prévia defesa, às seguintes penalidade
Leí 8.666/g3t a - âdvertência: b - rnulta de mora de 0,59 (zero vÍlgu1a cinco Por cento) aplicada
sobre o valor do contlato por dia de atraso na entlega, no inlcio ou na execuÇão do objeto ora
contratado; c - nultâ de 10* (dez por cento) soble o valor contlatado PeIa inexecuÇâo total ou
parcial do contrato; d - sirultaneamen te , qualquer das penalidades cablveis fundamêntâdas na
LeiL 8.666/93 e na Lei 10.520/02,
Se o valor da nulta ou indenizàÇão devida não for recolhido no prazo de 15 dias após â coÍnunicação
ao Contratado, seÍá automaticamente descontado da primeira palcela do pagamento a que o
contlatado vie! a fâzer ju6, acrescido de juros moratórios dê 1E (uln por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.
rrRclIRÀ - DÀ ccr@EtrsÀção tD{eNcErRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos tennos deste instrumento, e desde que o Contrâtâdo
não tenba concorrido de aLguma forma pala o atrâso, será adnitida a compênsaÇâo financeila,
devidâ desde a data limite fixada para o pagamênto até a data colrespondente ao-efêtivo pagamento
cLÁusul À DÉcDa

vtLAcÂ .míffi'
TARCLANE

FIGUEIREDO:87rart'oa
l2ool ló34-: "'-

u

ut

da pàrcê14. Os enca1906 noratórios devidos êm razáo do atlaso no pagamento serão calculados

com

cúosurÀ DÉcna, e@Rrr - Do FoRo:
Para dirj.nir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Folo da Comarca
Itabãiana.

de

utilizâçãodêseguintefórmula:EM=NtVPxI,onde:EM=encalgosmolatórios;N=númerode
dias entre a data plevista para o pagâmento ê a do efetivo paganento; VP = val.o! da parcela a
serpaga;eI=índicedeconpensaÇãofj.nanceira,assiBapurado:I=(TX+100)+365,sendoTX
= pelcentual do IPCA-IBGE acumulâdo nOS últinog doze meses ou, na sua falta, um novo lndice
adotâdo pelo Governo Eedê.ral que o substitua. Na hipóte9e do referido índi.ce estabelecido para
a compensação financeira venha a ser extinto ou de qual-quer forma não possa mais se.r utilizado,
será adotado, em substituiÇáo, o que vier a ser determinado pela legislaÇão então em vigor.

E, por estaren de pleno acoldo, foi lavrado op r
assinado pelas partes e por duas testemunhês.

uas) vias,

contrato

deü
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de 202L.

ISIÀDO DÀ

PRIIIIIUBÀ M'NÍCIDà.L DI IÕGEIRO
coürrgslo prRlanrEN:fr Dt r.rcrrÀÇÃo
CONIRÀIO No

:

00111,/2021-CDL
TERMO DE CONTBÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREEEITURA MUNICIPAL DE
MOGEIRO E EOUIPÀSÀUDE PRODUTOS PARÀ SÀUDE LTDA., PARÀ FORNECIMENTO
CONEORI4E DISCRIMINÀDO NESTE INSTRUI,'ENTO NA EORUÀ ÀBÀIXO:

Pelo prêsentê instrunento dê contrato, de um lado prefeitura Municipat de Mogei!o - Av.
Presidênte .Toão Pessoa, 47 - centlo - Mogeiro - PB, CNP,, Do 0I . I 6 6 , 5 1 / 01- 6 ? , neste ato
representada pelo Prefeito ltntonio .TOsé Eêrreira, Brasileiro, Câsado, Emplesàrio, residente e
domiciliado na Sitio Pintado de Cina, 138 - Area Rulal - Mggeiro - PB, Cpp no 840.199.644-91,
Carteila de Identidade n' 3360118 SSPPA, doravante sinpLesnente CONTRATÀNTE, e do outlo lado
EOUIPASAUDE PR9DUTOS PÀRÀ SÀUDE ITDA. - AV EELICIANO BÀTISTÀ DE AMORIM, 1116 - JUÀ . GUÀRÀBIM
- PB, CNPJ no 3 4 . I3 6 . I I 3 / 0 0 01- 0 0 , do!êvêntê siÍnpfesmente CONTRÀTADO, decidiran as paltes
contratantes assinar o presênte contrato, o qual sê regerá pêtas cláusulas e coDdiÇões sêguintes:
O

O O

- DOS ToNDÀuENTog:
Este contrato decorle da licitâÇão nodalidade Prêgão Eletrônico no 00002/2021, processada nos
têÍrnos da Decreto Eederal no '7,892, de 23 de Janêiro de 2013; Decreto Pedelal no 70.024, de 20
de Setembro de 2079, e lêgislâÇão pertinente, consideladas âs alteràÇões posterj.ores das
referidas normas.
CLÁUSUIÀ PRIUEIRÀ

- DO OBi'E!O:
O presente contlato tem por objeto:

CLÀUSSIÀ SEGOIDÀ

CONTR,ATÀÇÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ ÀOUISIÇÃO DE EOUIPAMENTOS
ODONTOIÓGICO PARÂ ESTRUTURÂÇÁO E ADEOUAÇÁO DOS ÂMBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTO],ÓGICÀ NÀ ÀTENÇÃO
PRIMÁRIÀ À SÀÚDE DESTE MUNICTPIO.

O fornecinento deeerá ser executado rigorosameote de acoldo com as condições expressâs neste
instrumento, p!opostà apresentada, especificações lécnicas correspondentes , p oces50 de
IicitaÇão modalidade Plegão E]etrônico n" 00002/2027 e instruÇões do Contra n te, docunentos
esses que ficam fazendo paltes integrantes do plesente contrato, independent
nscriÇão; e
será realizado na forma parcelada.

tÀ rrRcErRÂ - Do vÀIoR E pREÇolt:
valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R§ 23.000,00

crÁost

O

REÀIS)

(

TRÊS MI].

.

- Do RrNUltrtt@NTo:
Os preços contratados são fixos e irleajustáveis no prazo de um ang,
crÁggurÀ oqRrÀ

Dentro do prazo de vigêncj.a do contratg e mediante solj.citaÇão da Contratado, gs preços poderão
sofreÍ reajustê âpós o interregno de um êno, na mesma ploporÇão da valiação verificadà no IPcAIBGE acumuLado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta, excfusivameDte
para âs obligações iniciadas e concluldàs após a acorrência da anualidade.
Nos leajustes subsequentes ao primeiro, o interrêgno mlnimo dê un ano será contado a pârtir dos
êfêitos financeiros do ú.ltimo leajuste,
No caso de atraso ou não divulgaÇão do lndice dê reajustamento, o contratante pagará ao contratado
a importância calculada pela última variaçáo conhecida, Iiquidândo a diferenÇa correspondêdte
tão logo seja divulgado o índice definitivo. Eica o Contlatado obrigado a apresenta! nemória de
cáIculo referente ao reajustamento de preÇos do valor Íemanescente, serhpre que este ocorrer.
Nas afeliçôes finais, o lndice utilj.zado pàra reajuste será, obrigator iahente , o definitivo.
caso o lndj.ce estabelecj.do para reajustanento venha a ser extinto ou de quâlquer formà nâo possa
mais ser utilizado, se!á adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pê14 legislaÇão
entáo en vigor.
Na ausência de previsâo Legâl quanto âo índicê substituto, as p.lrtes elegerão novo índice
ofici.al, para reajustanento do preÇo do valor !ênanescente, por meio de termo aditivo.
o leajuste poderá ser realizâdo por apostilamênto.
cLÁusul À ogr}lr,a - DÂ DorrÇio:
Às dêspesas colre!ão por centa da seguinte dotação, constante do orçanento vigente:
Recursos Próprios do MunicÍpj.o de Mogeiro: IEI MUNICIPAI 340/2020 PORTÀRIÀ GM/MS N' 3,397/2020
02.o4o sEc MuNrcrpÀr o2o4o.Lo.t22.ooo4.2920 MANUTENÇÃO DÀS ATMDADES DÀ SECRETARTÀ DE SÀÚDE
3.3.90.39.00.00 001 ouTRos sERv. DE TERC. PESSOÀ JURÍDrCÀ 02040.10.301.1012.1028 ÀOUrS. DE
EOUIPAI'TENTO PAnÂ POSTOS DE SAUDE 4.4.90.52.00.00 211 EOUIPÀMENTo E MATERIAI PERI'ÍÃNENTE
02040.10.301.1012.2037 MÀNUTENCAO DAS ÀTrVrDÀDES DO PROGRÃ}..ÍÀ SAUDE BUCAL 0 2 0 4 0 . 10 . 3 0 2 . 10 13 . 2 9 4 3
MÀNUTENCAO DÀS ATIVIDÀDES DO CEO 4.4.90.52,00.00 274 EOUIPÀ}'IENTO E MÀTERIÀL PERI'{ANENTE

cuígsul.À sErrÀ - Do PÀcÀlrENEo:
O pagamento 5êrá efetuado na Tesou!aria do contratante, mediante plocesao regular, da seguinte
tnaneira: Pala ocolrer no prazo de trlnta dias, contados do perlodo de adinplemento.

cúusur,À sÉrDa - Do pRÀro E DÀ vrcÊlrcrÀ:
O prazo máxiÍÍo de entrega do objêto ora contratado, que adrite prorlogaÇão nas condições e
hipóteses previstas no Àrt, 57, § 1', da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado
da emissão do Pedido de Comprâ:
a - Entrega: 30 (trinta) dias.
A vigência do prêsênte contlato será determiDada: até g final do exeÍclcio financeiro de 202L,
consi.derada da data de sua assinatura.
cLÁusqÀ orrÀvÀ - Drs @R:cÂçõtg Do corÍlRÀràlrrE:
a - Efetuar o paganento !eIatj.vo ao folnecimênto efêtivanente leaLizado, de âco.rdo com as
respêctivas cláusulàs do presente contrato;
b - Proporciona! ao Contratado todos os meios necessários para o fiel folnecimento contratado;
c - Notificar o ConCratado sobre qualquer irlegularidade encontradà quanto à qualj.dade de produto
fornecido, exelcendo a mais ampla ê conpleta fiscalizaçáo, o que não exime o Contrâtado de suas
responsabilidadês contratuais e legais i
d - Desj.gna! leplesentantes com atribuiçõês de Gestor e Eiscal deste contrato, nos termos dà
norna vigente, especialnênte para acompanhar e fiscalizar a sua execução. res pêcti vamente,
permitida a contlatação dê telceiros para âssistência e subsldio de informações pertinentes a
essas atlibuições.

cúusurÀ Noln - Dàs oBRrcÀÇóEs Do coNrRÀrÀDo:
a - Executar devidamente o fornecirênto descrito na cIáusuIa correspondente do p!êsentê contrâto,
dentro dos melhores paÍâmetroa de qualidade estabe.lêcidos parâ o ramo de atividade relacionada
ao objeto contlatual, con observância aos plazos estipulados,
b - Responsabi Ii zar- se po! todos os ônus e obrigações concelnentes à Iegislação fiscal, civil,
tlibutália e tlabalhj.sta, ben cono por todas as despesas e complonissos assumidos, a quaLquer
tÍtuIo, perante seus fornêcedores ou terceiras em razão da er{ecução do objeto contratado;
c - Mante! pÍeposto capacitado e idôneo, aceito pelo contratante, quando da execuÇão do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permiti! ê facilita! a fiscalizaÇáo do Contratante devendo prestâr oa informês e
esclarecimentos solicitàdos;
e - Será responsáve1 pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, dêcolrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabiLidade
a fiscalizaÇão ou o acompànhâmento pelo órgão intelessado;
f - Não cede!, tlansferir ou gubcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrume o, sem
o conhecinento e a devida autorização exprêssa do Contratante;
g - Manter, du!ênte a vigência do contrato, êÍn compatibil.idadê com as obligâÇõ
s
idas,
tório,
todâs as condições de habilitaÇão e qualificação exigidas no respectivo process
aplesentando ao Contlatônte os documentos necessários, gernpÍe que solicitado.

- D rllEarçio r nrsctsio:
atante
Este contrato poderá ser alterado com a de vida j ustificativa, unilateraLnente pelo
ou pgr acoldo entre as partes/ nos casos plevistos no Art. 65 e será rescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Àrts. 11 ,'lg e 79, todos da Lêi 8.666,/93.
O contratado ficê obrigado a aceitâr, nas mesmas condiÇões contratuais, os acrésciÍnos ou
suplessões que se fizelen nas complas, até o lespectivo linite fixado no Àrt. 65, § 1" da Lei
8.666/93. Nenhum acÍégcimo ou supressão poderá exceder o limite êstabelecido, salvo as suplessóes
resultantes de acordo ce-Iebrado entre os çontratantes.
cr.ÁqsgrÀ oÉcna.

ct ÁusuIÀ DÉcD.q Ee,DcrRÀ

-

Do REcEEtx!trmo:

Executado o preaentê contlêto e obsêrvadas as condiÇões dê adimplemento das obligações pacEuadas,

os procedinentos e prazos para leceber o seu objeto pêIo Contratânte obedecerão, confolme
caso, às disposiçôes dos Àrts. 13 a 76, dâ ],ei 8.666,/93.

o

crÁusur.l DÉcDa sE@!DÀ - DÀs pnÍÀr,rDÀDts :
A recusa j.njusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contrâtâdo, garantida a prévia dêfesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. B6 e 87, da
Lei 8.666/93r a - advertêncià; b - multa de mora dê 0,58 (zero vílgula cinco por cento) àplicada
soble o valo! do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execução do objeto oÍa
contratado; c - multa de 10t (dez po! cento) sobre o valor contratado pe1â inexêcuçâo total ou
parcial do contratoi d - simultaneômente, qualquer das penalj.dades cabíveis fundamentaclas na
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
se o valor da multa ou indenizaçâo dêvida náo far recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação
ao contratado, se!á automâticanente descontado da primeira parcela do pâganento a que o
contratado vier a faze! jus, aclescido de jutos moratórios de 18 (um por cênto) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.
cúusur,À DÉcItíÀ rrRcErBÀ - DÀ co/PEÀÍsÀçio FrlqNcEtRÀ:
Nos casos de eventuais atrasog de pagamento nos teÍmos deste instrumento, e desde que o contratado
não tenha concorrj.do de alguma foÊna para o atraso, será adnitida a cornpensação financeira,
devida desdê a data limite fixadâ parâ o pagamento até a dala corlespondênte ao efetivo Pagânênto

da parcela. Os encargos molatórios devidos em razào do atrêso no paganento serão calculados

com

utilizaÇáodaseguintefórÍnulâ:EM=NrVPxI,onde:EM=encargosnoratólios;N=númerode
dias entle a dôta prevista pêla o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = valor da palceIê a
ser pagai e I = índice de compênsaÇão financei!à, assim apulado: I = (TX = 100) + 365, sendo TX
= pelcentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos ú.Itimos doze neses ou, na sua fâ1ta, um novo lndice
adotado pelo Governo Eedelal que o substitua. Na hi.pótese do referido índice estabelecido para
a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possà mais ser utifizado,
será adotado, en substituj-Ção, o que vier a ser determinado pela legislaÇão então em vigor,
cu(usgÍ.À DÉcÍuÀ eBRrÀ

Para dirini!
Itabaiana.

-

Do
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Comarca de

EQI'IPÀ§ÀI'DE PBODTITOs PÀRÀ SÀI'DE I.DÂ.

v"
EsTÀDO DÀ PIRAÍBÀ

Pn TZIroRÀ EI{ICÍPÀI, DE IO@IRO

coírssÃo Plau lrBrrz DE r,rcltÀçío
coNIBÀÍo

Nô

: 00112/2021-cPl
TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREEEITURÃ MUNÍCIPÀL DE
MOGEIRO E J. RÍBEIRO COT.ÍERC]O ÃTACADISTÀ LTDÀ, PA.BÀ FORNECIMENTO
CONEORME DISCRÍMINADO NESTE INSTRT]II,ÍENTO

NA FORMA ABAIXO:

PeLo presente instrunento de cantlato, de um lado PÍefeitura MunicipaL dê Mogeiro - Av,
Presidente ,João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ nô 0L866.501/0001-67, neste ato
lepresentada pelo Prefeito ÀDtonio José Ferreila, Brasilêiro, Casado, Empresalio, residentê e
doniciliado na Sitj.o Pintadq de Cima, 138 - Alea Rural - Mogeiro - PB, CPE n" 840.799.644-97,
Carteira de Identidade n' 3360119 SSPPA, doravante simplesmente CONTRÀTÀNTE, e do outro Iado J.
R]BEIRO COMERC]O ÀTACADISTA LTDA - R PÀUIO BRUGIN, 251 - JARDIM BEIA SUICÀ - CÀMBE - PR, CNPJ
no 84.9'72.926/0001-39, doravante sirhplesmente CoNrRÀTÀDO, decidiran as partes cont!atantes
âssinar o plesentê contrato, o qual se rêge!á pelas cIáusulas e condiçóes seguintes:
:
- DOs
Estê contrato decorrê dê'SNDI!@ÍEC)s
.licitâÇâo modalidade Plegáo Eletrônico no 00002/2021, procêssada nos
ternos da Decreto Federal D" 7,892, de 23 de ,faneilg de 2013i Decreto Eede.aL no 70.024, de 20
de Setemblo de 2019, e leqj.sIaçâo pertinente, consideradas as afte!ações poste!ioles das
refêridas normas.

CT.íUSUIÀ PRITGIRÀ

cúusul À arctnDÀ - Do oBJlro:
o prêsentê contrato tem po! objeto: coNTFÀTÀÇÃo DE

EMPRESA PÀRÀ AOUISIÇÃo DE EoUIPÀMENTOS
ODONTOIÓGICO PÀRÀ ESTRUTURÀÇÃO E ADEOUÀÇÁO DOS A},ÍBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOIÓGICA NA ATENçÁO
PRIMÁRIÀ À SÀÚDE DESTE MUNIC]PIO.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiçôes expleasas neste
instrumento, proposta aprêsentada, especificações técnicas corre spondentes , p.ocesso de
licitaÇão modalidade Pregão Eletrônico no 00002/2021. e instluções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo pârtes intêglantes do presente contrato, independente de transcriÇão; ê
será reaLizado na forna parcelada.
O

À ÍERCEÍR.À - DO lrâroR E PR!çOs:
va]or total deste contrato, a base do preÇo proposto, é de R§ 43,350,00

E

TREZENTOS

cLÁugul

E

(OUARENTA

E TRÊs MI!

CINOUENTÀ REÀIS).

cúUgulÀ 9UTRIÀ - Do R!À,USTà}íENEO I
os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo dê um ano.
Dentro do prazo de vlgência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preÇos poderáo
sofler reajuste após o interregno dê um ano, na mesma proporçáo da vatiaÇão velificada no fPCAIBGE acumulado, toÍnando-se por base o nês de aprêsentação da respectiva proposta, exclusivamente
para as obligações iniciadas e concluidas após a ocorrência dâ anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno tnlnimo de r]m ano será contado a parti! dos
efeitos financêiros do úItimo reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de rêâjugtamento, o Contratante pagará ao Contratado
a impoltâncÍa calculada pêIâ ú1tima vâriação conhecida, liquidando â diferênçâ colrespondente
tão 1o9o seja divulgado o índice definitivo, Eica o contratado obligado a apresentâr memólia de
cá]cuIo referentê âo leajustamento de preços do valor renanêscente, sêmprê que este ocorrer,
Nas afêrições finais, o índice utilizado para leajuste será, obri gatoriamentê, o definitivo'
Caso o Índice estabelecido para reajustamenlo venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais se! utilizado, será adotado, em substituiÇáo, o quê viêt a ser determinado pela legislaÇão
então êm vigor.
Na ausência de previsão IêgâI quanto ao lndice subgtituto, as paltes elegerão novo Índice
oficial, para reajustamento do pleço do valor remânescente, Por meio de terno aditivo.
O reajuste poderá se! realizado por apostilanento.
cúusur,À eurNEÀ - DÀ DorÀçÃo:
As despesas correrão po! conta da seguinte dotaÇão, constante do o!Çamento vigênte:
Reculsos P!óprj.os do Município de Mogeiro: IEI MUNIcIPAI 340/2020 PoRTÀRIA GM/MS N' 3.397/2020
02.o4o sEc MUNrcrpAÍ,02040.10.122.0004.2920 MANUTENÇÁO DÀS ÀrrVrDÀDES DÀ SECRETARÍA DE SAÚDE
3.3.90.39.00.00 001 ouTRos SERV. DE TERC. PESSOA JURTDTCÀ 0 2 0 4 0 . 10 . 3 0 1 . 1 0 12 . 10 2 I AOUTS. DE
EOUIPÀMENTO PÀRÀ POSTOS DE SÀUDE 4.4.90,52.00.00 211 EOUIPÀMENTO E MÀTERIAI PER},ÍÀNENTE
0 2 0 4 0 , 10 . 3 0 1 . 10 12 . 2 0 3 ? MÀNUTENCÀO DAS ÀTrVlDÀDES DO PROGRÀMÀ SAUDE BUCÀL 0 2 0 4 0 . 10 . 3 0 2 . 10 1 3 . 2 9 4 3
MANUTENCAO DAS ATIVIDÀDES DO CEO 4.4.90.52.00.00 214 EOUIPÀ}IENTO E MÀTERIÀI, PER},!ÀNENTE
JOAO- RIBEIRO

DE

5OU24236242500949

tusinado de_forÍna dlgltâl poÍJoAo
RIBEIRO DE SOUZA:36242500919

Dados;2021.06.2414:40:38,03,00,

CIÁUS(,IÀ SE'TTÀ - DO PAGITGNEO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do

Contratante, mediante plocesso regular, da seguinte
manei.ra: Para ocorre! no prazo de tlj.nta dias, contàdos do perlodo de adimplenento.
gÉTDa - Do PRIzo E DÀ vIGàIcIÀ:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condiçõea ê
hipóteses previatas no Art. 57, § 1., da Le! 8.666/93, está abâixo indi.cado e será considelado
da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: 30 (trj.nta) diês.
A vigência do presente contlato será dete.rminada: até o final do exelclcio financeiro de 2021,
considêrada da data de sua assi-natura,
cLT(UsuI,À

- Drs oERrcAçõEs Do coNlR rrrÍlE:
a - Efetuar o pagamento rêlaLivo ao fornecimento efêtivamente reàIizado, de acoldo con às
respectivas cláusülas do presente cont!âtoi
b _ Proporcionar ao Contratado todos os mej.os necessários pala o fiel fornecimênto contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualque! irlegularidade encontrada quanto à gualidade de produto
fornecido, exercendo a mais àmpIa e conpleta fiscaLização, o que não exirhe o Contratado de suâs
responsabilidades contlatuais e legais,
d - Designar representantes com atribuj.ções de Gestar e fiscal deste contrato, nos termos da
norrna vigênte, eEpeciaLnente pa!a acompanha! e fiscafizar a sua execuçáo. rê spêct ivamênte ,
pernitida a contlataçâo de têlcêiros para assistência e subsldio de informaÇões pertinentes a
cx.ÁugulÀ orrÀvÀ

essâs atribuiÇões.

- Dra oBRÍcÂçõE3 Do coNTRruDo:
Executar devidamente o fornecimento degcrito na CIáusuIa correspondente do presente contrato,
dentlo dos nêlhores parâmetros dê qualidade estabelêcidos palâ o ramo de atividade !elacionada
ao objêto contlâtual, com observância aos prazos estipuladosi
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concêlnêntes à legislação fiscal, c.ivi1,
tributária ê trabalhista, bêm como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
tltulo, pêrantê seus fornêcêdorês au telceiros em Íazão dâ exêcuÇão do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quândo da execução do contlato,
que o represente i.ntegralnente em todos os seus atos;
d - Pêrmitir e facilitar a fiscâ1izaÇão do contratênte devendo prêstal os inforÍnes e
esclarecimêntos solicitados;
e - Se!á responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a telceilos, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizaçãg ou o acompanhàmento pelo órgâo interessado,
f - Náo ceder, transferir ou subcont.atar, no todo ou em pârte, o objeto deste instrumeDto, sem
o conhecimento e a devida autolizaçâo expressa do Contratante;
g - Mante!, dulante a vigência do contrato, em compatibilidâde com as obrigaÇõês âsslrmidas,
todas as condiçôes de habilitação e qualifj.cação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documêntos necessários, senpre que solj.citado.
cLríusrrrÀ NoNa

a

-

- DÀ Â,.rrRÂÇÀo E nrscrsÃo:
Este contlato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralnente pelo Contratante
ou por acordo entre as pàltes, nos casos previstos no À!t. 65 e será rescindido, de pleno
di!êito, conformê o disposto nos Alts, 1'7, '78 e 79, todos da lei 8.666,/93,
O Contratado fica obrigado a aceitâ.r, nas mesmôs coodições contlatuais, os acréscimos ou
suprêssões que se fizerem nas compras, até o respectivo linite fixado no A!t, 65, S 1'da Í,ei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressáo podelá êxcêdêr o lirnite êstâbelecido, salvo as supressôes
resultantes de acordo ceLebrado entre oa contratântes.
cu(usul.À DÉcDa,

CLÀUSULÀ DECIIA PRTUEINA

-

DO RECIBIUENTO:

Executàdo o presente contrato e observadas as condições dê adimplemento das obrigações

os procedimentos e prazos para recebêr o seu objeto pelo Contratante
caso, às disposições dos Arts. '73 a 76, da lei 8,666193.

a

obedecerão,

tuadas,

folme

o

cúusur,À DÉclla sEcgtoÀ - DÀs pElGr.rDàDEs:
eitará o
A recusa injusta eÍn deixar dê cumprir as obrj.gações assumidas e preceitos legais,
Contratado, garantida a p!évia deÍesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 97, da
Lei 8.666/93: a - advertência, b - multa de mora de 0,58 (zero ví!9u1ê cj.nco por cento) apli.cada
sobrê o valo! do contrato po! dia de atraso na entrêgâ, no inlcio ou na execução do objeto orê
contratadoi c - multa de 10t (dez poÍ cento) sobre o valor contlatado pela inexecuÇão total ou
paEcial do contlato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cablveis fundamentadas na
Le! 8.666/93 e na Lei L0.520/02.
se o valo! da multa ou indenização devidâ não for !ecolhido no prazg de 15 dias após a comunicaÇão
ao contratado, será automêticamênte descontado da primeira parcela do pagamento a qüe o
cont!êtado vier a fazer jus, acrescido dê julos noratórios de 1g (uÍlt por cênto) âo mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.
cúÁusul À DÉcDa rrRclrRr - DA co@lNsÀção FrlqNcErRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos telmos deste

instrumento, e desde que o contratado
não tenha concorlido de alguma forma parâ o at!âso, será adnltida a compensaçáo finâncêira,
devida desde a da!ô limite fixada para o pagamento até a data correspondentê ao efetj-vo pagamento
JoAo

RIBEIRO

DE

soUZA:36242500e4e

dreh'rPo'
^ss'nadod€roina

ffiff'íãfii*,,.,,*

da palcefa. Os encargos moratórios devidos em razáo do atraao no pagamento serâo calculados

com

cúusuÍÀ DÉcruA errÀREÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questões dêcorrentês deste contrato, as partes elegem o Folo da Comarca
Itabàiana,

de

utilizaçãodaseguintefórmula:EM=NtVPxI,onde:EM=encalgosmoratóriosiN=númerode
dias êntre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = valor da parcela a
se! paga; e Í = Índice de compensação financeira, às9im apuràdo: I = (TX + 100) + 365, sendo TX
= pelcêntual do IPCA-IBGE acumuLado nos últimos doze meses ou, na sua fôIta, um novo lndice
adotado pelo Governo Fecleràl quê o substitua. Nâ hipótese do rêferido índicê eatabêIecido para
a conpensaÇão fj.nancei!a venha a ser extinto ou de qualquer forna não poEsa rnais se! utilizado,
se!á adotado, en substituiÇão, o quê viêr a se! dêterminado pela legislação então em vigor,

E, por estaren de pleno acordo, foi lavrâdo
assinado pêlês pâ!!es e por duas testenunhas

êsente contrato

o

2

(duas) vias

o-

oet sa?

iíí.r?

P

840

qual vai

de Junho de 202L.

E

RÀT

TESTEUUNHAS

o

o

9.6

1

CONTRÀTADO

JOAO RIBEIRO DE
SOUZA:36242500949

Bti,o.(qr ,8

Jq.3q

,.

de foíÍna diqltal por JOAO
nrBErRo DE SOUZ&36242500949
Oado3: 2021 .0ó24 l4:40:0 {3'0O

, fuslnàdo

.

RIBEIRO CC}IERCIO àTÀCTDISTÀ ÚIDÀ

'Yr§rÀDo DÀ PrniÀÍEÀ

PRllllruRtr !@xIcIDrI;

DE IO@IRO

ccraxgslo plRroNlNrE DE r/rcrrrção
COtÍlRrIo No: 0011{/2021-CDL
TER].'O DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CEIEBRAM A PREFEÍ?UM MUNÍCIPAL DE
MOGEIRO E QUICKBUM E_COMMERCE . EIREI], PÀRÀ FORNECIMENTO CONFORHE
DISCRIMINÀDO NESTE INSTRUMENTO NA FOR!,ÍA AB.AIXO:

Pelo presênte instrumênto de contrato, de um lado prefei.tura Municipal de Mogeiro - Av.
Plesidente João Pêssoa, 47 - Centro - Mogeiro - pB, CNPJ no 08,866.50I/OOO1-6?, neste ato
representada peLo P!êfeito Àntonio José Eerleira, Brasireiro, cêsado, Emplesalio, residente e
domiciliado na Sitio Pintado de CiÍna, 139 - Area Rural - Mogeiro - pB, CpE no 940.199.644-91,
carteira de Idêntidade n' 3360118 ssPPA, doravante sirnplesrnentê CoNTFÀTÀNTE, e do outro lado
ourcKBUM E-COMMERCE - EÍRELr - R GA-RRÍNCIIA-DO-MÀTO-GROSSO, 440 - ,rARDlM vArE DÀS PBROBAS ÀRÀPONGAS - PR, CNPJ n' 30.323.676/0001-64, dorâvante simplêsmente CONTRÀTÀDO, decidilan as
paltes contratantes aasinar o presente contlato, o qual se regerá pelas c1áusulas e condições
seguintes:

cúusuLÀ pRrrGrRà - Dog FUNDàt@r'log:
Este contlato decorle da licitaÇão modalidâde Pregáo Elet!ônico Ao 00002/2021, ptocessada nos
tertnos da Decreto Federaf \o 1.892, de 23 de.Ianeiro de 2013; Decreto Eederaf no L0.024, de 20
de Setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as alteraÇões posteriores das

referidas

nolmas.

ctÁugulÀ grc{nDÀ

-

Do oBitrEo:

o presentê contrato ten por objeto:
ODONTOTÓGICO PAFÀ ESTRUTURÀçÃO

PRIMÁRIA

À

E

coNTBÀTÀÇÃo DE EMPRESÀ PARÀ AOUISTÇÃO DE EOUIPAMENToS
AssIsTÊNcÍA oDoNToLÓGIcA NÀ ATENÇÃo

ÀDEOUÀÇÃO DOS AMBIENTES DE

SAÚDE DESTE MUNICIPIo.

O folnecimento dêvêrá ser executado rj.gorosamente de acordo com as condições explessas negte
instrunento, p!oposta apresentada, especificaÇões técnicas co!!e sponden tes , procesEo de
licitaÇão modalidade Pregão Eletrônicg n" 00002/2021 ê instruçõês do Contratante, docuÍnentos
esses que ficam fazendo partês intêgrantes do presente contrato, indepêndente de transcriÇãoi e
será realizado na forna parcelada,
À rrRcttRt - Do vÀroR E pREÇos:
valor totàI deste contlato, a bàse do preço proposto, é de

cLÁugrrt

O

OUARENTA RE.AIS )

R$ 1.840,00 (UM

MII E OITOCENTOS

E

.

clÁusurÂ Q(nRIt - Do REAflrsrNGNno:
Os preços contratados são fixos e ilreajustávej.s no prazo de um ano.
Dentro do prazo dê vigência do contrato ê nediante solicitação do contrâtâdo, os pÍêços pode!ão
sofrer reajuste após o interleqno de um ano, na mesna plopo!Çào da variação verificada no IPCAIBGE acumulado, tomando-se por bâse o Ínês de aplesentação da lespectiva proposta, exclusivamênte
para as obligaÇões iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajusteg subsêquêntês ao prineiro, o interregno ÍíÍnimo de um ano se!á contado a parti! dos
efeitos financeilos do úItino leajuste.
No caso de atraso ou Írão divulgação do lndicê de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela última variação conhecidê, Iiquidando a difêrença correspondente
tão logo seja divulgado o Índice definitivo. Eica o Contratado obrj.gado a apresentar menó!j.a de
cáfcufo referentê ao reajustamento de preÇos do valor ÍemaneEcentê, sênprê que estê ocorre!,
Nas afeliÇões finâis, o lndiÇe utj,li-zado para reajuste se!á, obrigâtori âmente, o definitivo.
Caso o lndj.ce estabelecido para reajustanênto venhê a se! extinto ou de qualquer formâ não possà
nais ser utilizâdo, se!á adotado, en substituição, o que vier a se! detelninado pela ]egislaÇão
então em vj.gor.
Nê ausência de previsão legaI quanto ao lDdice substituto, as paltes elege!ão novo lndice
ofici.aL, pa!a reajustamento do preço clo va.Lor remanescente, por meio de termo adj.tivo.
o reajuste poderá ser realizado po! apostilamento.
ccÁusurÀ ognxtÀ - DÂ DoIrçio:
Às despesas corrêrão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orÇamento vigente:
Rêcursos P!óprios do Município de l,íogeiro: I,EI MUNICIPAL 340/2020 PORTARIÀ GM/I,íS No 3.391,/2020
02.o4o sEc MUNrcÍpÀÍ, o2o4o.1o,L22,ooo4.2920 MÀNUTENçÃO DÀS ÀTrVrDÀDES DA SECRETÀRrÀ DE SÀÚDE

3.3.90.39.00.00 001 ourRos SERV. DE IERC. PESS
DE SAUDE 4.4,90.52.0 .00

EoUTPAMENTO pÀRÀ POSTOS

rDrcÀ
1E

02040.10 .301. 1012.1028 AOUIS.
PA}.{ENTO

E

MÀTERIÀL

QUTCXBUME- alrkldo.híqd

ou..rux

coMMERcE-'&h'rF
6"1ff s
El REU:303236 1
SEf $,,f
I

6000164

DE

PE RI.IAN ENT E

rs,2.í7{.!o

02040.10.301.1012.203?
MANUTENCÀO DAS

MÃNUTENCÀO DÀS ÀTÍvTDADES DO PROGRÀMA SÀUDE

A?ÍVIDÀDES DO CEO

4.4.90.52.00.00 214

BUCÀI 02040.10 .302.70L3.2943

EOUIPÀMENTO E MÀTERIAI PERI,íJCNENTE

sErrÀ - Do prcàt !tÍN,i
O pagamento será efetuado na ?esoutaria do
cr.Áosur.e,

Contlatante, Ínediante processo regular,
naneila: Parâ ocorrer no prazo dê trinta diês, contados do período de adj.nplêÍnênto,

da

seguinte

cúosura sÉrna - Do ph,Àzo u oa vrcÊxcrl:
O prazo máxiÍno de entrega do objeto ota contratado, que admite prorrogêção nas condições e
hipóteses previstas no Àrt, 57, § 1., da Leí 8.666/93, está aba].xo indicado e sêrá considerado
da enj-ssão do Pedido de Compra:
a - Entrega: 30 (trinta) dias.
A vigência do prêsente contrato sêrá determinadê: até o final do exercÍcio financêilo de 2021,
considerada da data de sua assinatura,

crÁusulÀ

orràvl -

DÀs oERtcÀçórs Do corERtttNtE:

a - Efetua! o pagâmento relativo ao fornecimento efêtivamente realizado, de acordo com as
respectivas c1áusulas do presente contratoi
b - ProPolcionar ao Contratado todos os meios necessários pa.ra o fiel forneciÍnento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à quâIidade de produto
fornecido/ exercendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exÍne o contratado de suas
responsabilidades contlatuais e legais;
d - Designar representantes con atribuições de Gestor e Fj-sca1 deste contrato, nos tetmos da
norma vigente, especialmente pêra acompanhar e fi.scalizaÍ a gua execuçâo. !e spect ivamente ,
permitida a contrataçâo de tercêiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a
essas atribuiçõês,
cúÁusu.À Nqu, - DÀs oaa-rcaçõrs Do coNrrÀràDo:
a - Executar devidamente o fornecimênto descrito na CIáusuIa corlespondente do presente conttato,
dentlo dos mêlhores parâmetros de quafidade estabelecidos para o ramo de êtividâde relaci.onada

ao objeto contratual., com observância aos plazos estipulados;
b - Rêsponsabiliza!-se por todos os ônus ê obrigaÇões concernentes à 1egis]ação fiscal, civiL,
tributária ê trâbalhista, bêm como por todas as despesas e complomissos assumidos, a quaLquer
tltulo. perante seus fornecedores ou têrceiros em râzão da exêcuÇão do objeto contratado;
c - Manter preposto capaciEado e idôneo, aceito pelo Contlatante, quando da êxecuÇáo do contlato,
que o represente integlalnente em todos os sêus atosi
d - Pelniti! e facilitar a fiscalização do Contlatante devendo prestal o9 inforÍnes e

escl-arecimentos soLici.tadosi
e - Será lesponsáve1 pelos danos causados diretanente ao ContlatânEe ou a telcêiros, dêcolrêntês
dê suâ culpa ou dolo na execução do contlato, nâo excluindo ou leduzj.ndo essa responsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão intêressado;
f - Não cede!, transferi! ou subcontrata!, no todo ou em parte, o objeto deste i.nstrurnento, sem
o conhecimento ê a devida autorização explessa do contràtante;
g - Mantêr, dulante a vigência do contrato, em conpatibilidade con as obrigações assumj.das,
todas as condlÇões de habilitaÇão e qualificaÇão exigj.das no respectivo processo licitatório,
apresentando ao contratante os documentos necessários, semple que solicitado.

cuúsulÀ DÉCBA - DA àr.rrn çÃo E RrsctgÃo:
Este contrato pode!á 9e! altelado com a devida justificativa, unilâteralmente pelo Contlatante
ou po! acoldo entre as paÍtês, nos casos previstos Do Art. 65 e será Íegcindido, de Pleno
direito, confolme o disposto nos Àrts. 1'1, 1g e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fj.ca obrigado a aceitar, nâs mesmas condj.çôes contlatuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas compras, até o rêspecti\ro lirite fixado no Art. 65, § 1' da Lêi
8.666/93. Nenhum acréscimo ou suplessão poderá exceder o liÍnj-te estâbelecido, salvo as supEessões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
cúussr.À oÉcoa pnootm - Do RlcEBrt@Nro:
Executado o plesente contrato e obselvadas as condiçôes de adinplemento dag obtigaÇões pactuadas,

os procedinentos e prazos para lecebe! o seu objeto pelo Contlatante obedecêrão, confolme
caso, às disposiçôes dos Àrts. '13 a'76, da rei 8.666193.

o

cLÁugu!À DÉcrríÀ sE@rEÀ - Dàs pllÍArÍDtDls:
A recusa injusta en deixar de cun\)lir as obrígações assumidas e preceitos legais, sujeita!á o
Contratêdo, galantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previgtês nos Alts. 86 e 87, da
Lei 8.666193: a - advertênciâ, b - multa de mola de 0,58 (zero vírgulâ cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contlato por dia de atraso na enLlega, no uício ou na execução do objeto ola
conttatado; c - multa de 10$ (dez por cento) 6obre o vafor contlatado pela inexecução total ou
pârcial do contrato; d - s iÍnultaneamentê, quaLquer das penalidades cabÍveis fundamêntâdes nà
teí 8.666/93 e na Lei. 70,520/02.
Se o valor da multa ou indenizaÇão dêvidâ nâo for recolhido no prazo de 15 diâs após a comunicaçâo
ao Contratado, se!á autonaticamente descontado da primeira parcela do pagâmento a que o
Contràtado vie! a fazer jus, acrêscido dê juros moratólios de 1t (un por cento) ao nês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialnente.

cI.íusgl,À DÉclra

rlRctra -

DÀ cca@ErgÀçlo

FrulrclrR,l

QUICKBUM

coMMERcE

É

u'*om

+.Êf,&1*'

ErREU303236ffiHi#'!'a
16(x)0164.'

Nos casos dê eventuais atrasos de pagamênto nos termos destê instlumento, e desde que o contrâtado
não tenha concorlido dê alguma forna pala o atrôso, se!á adftitida a compensação financêira,
devida desde a data limite fj.xada para o pagameDto até a data coÍrespondente ao efetivo pagamento

da parceLa. og encargos moratólios devidos en razão do atraso no paganento serão calculados

com

utilizaÇãodaseguintefórmula:El.{=NxVPxI,ondê:EM=encêrgosmoratóriosiN=númerodê
dias entre a data plevista pa.ra o pagamênto e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcelê a
se! paga; e I = índice de compensação finaDceira, assin apurado: I = (Tx + 100) + 365, sendo Tx
= percentual do IPCÀ-IBGE âcumulado nos últimos doze Íneses ou, na suâ faIta, um novo Índice
adotado pelo coverno Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido pala
a compensação financeira venha â ser extinto ou de quafquer forma não po93a maj.s ser utilizado,
será adotado, em substituição, o que vier a se! determinado pela legislaÇão êntão em vi9or.
ctÁssur.À DÉcDa QsÀRrÀ

-

Do toBo:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes êIêgen o Folo da Conarca de
Itabâiana,

E, por estarem dê pleno acordo, foi 1âvrado o plesente contrato
assinado pelas partes ê por duas testemunhas.
Mog

o2/-s88
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our ctÍBIIM

r-ccirMlRcl

EIREúI

ri*
ESIàDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREEITORÀ I,Í'NICIPàI DE TOGETRO
cotíIssÃo pERtarENrE DE LlctrÀçÀo
COII:Its'ÀIO No

:

00113/2021-CPú
TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREEEITURÀ MUNICIPAI DE
MOGEIRO E ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAIÀRES LTDÀ,
PÀRÀ FORNECIMENTO CONEORME DISCRIM]NADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMÀ

ABÀIXO:

PeIo presente instruhênto de contrato, de uÍn tado Prefeitura Municipal de I'íogeiro - Àv.
Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNP,I no 08.866.501,/0001-6?, neste ato
representada pelo Plefêito l\Dtonio José Eer!êira, Blasifeiro, Casado, Emplesario, residelte e
domiciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Àrea Rural - Mogeiro - pB, cpF nô 840.199.644-91,
Carteira dê Identidade no 336011.8 SSPPA, doravante sinplesmente CONTRÀTÀNTE, e do outlo lado
oDoNTOI.{ED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPTTÀIÀRES LTDA - R ODON BEZERRÃ, 16 - CENTRO - SOUSÀ PB, CNPJ i" 09.478.023/ 0001-80, doravantê simplêsmente coNTRÀTADo, decidilaÍrl as partes
contratantês assinâr o presente contrato, o qua.I sê lêgerá pe.las cláusulas e condições seguintes:
CIÀUSULÀ PRDGIRÀ

- DOS FONDâIGNIOS:
Este contrato decorre da licitaÇão modatidadê Prêgão EIêtrónico
00002/2021, processadâ nos
^o
têrnos da Decleto Federal Do '7,892, dê 23 de Jâneiro dê 2013, Decreto
E edêlal no 70.024, de 20
de Seterüro de 2019; e legislação peltinentê, consideradâs as al raÇÔes posteliores das

refêridâs

normas.

- DO OBJETO:
O presente contràto tem por objeto:
CIÁUSuIÀ SE@}IDÀ

ODONTOLÓGICO PARÀ ESTRUTURÀÇÃO

PRÍMÁRIÀ

À

E

coNTRÀTÀÇÃo DE EMPRESÀ

ÀDEOUÀÇÃO DOS AMBIENTES DE

SIÇÃO DE

ARÀ

ÀSSI

c

EOUIPÀMENTOS

DONTOLÓGICA NA ÀTENÇÁO

SAÚDE DESTE MUNICIP]o.

O fornecimento deverá ser executâdo rigorosamente de
instrumênto, proposta âpresentada, espêcificaÇões
Iicitação modalidade Pregão Eletrônico né 00002/2027
esses que fican fazendo partes integrantes do presente
será realizado na fofina parcefada.

acordo com

a

iÇôes expressas neste

técnicas corre spondentes , processo de
e instruções do Contlatante, documentos
contrato, independente de transcriçào; e

cúltusu.À rERclrR - Do vÀroR E PREçog:
O valor tota] deste contrato, a base do prêço ploposto, é de RS 26.706,00 (VINTE E SEIS MIL
SETECENTOS E SEIS REÀIS ) .
CIJ{USÚI,À OI'IRTÀ

-

DO BEÀ^'USTÀTGNEO:

CLÁUSSIÀ QUINIÀ

-

DÀ DOTÀçÀO:

E

os preços contrâtâdos são fixos ê irrêêju6távels no prazo de um ano.
Dêntro do prâzo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contlatado, os preços poderão
sofler leajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variaÇão verificadâ no IPCÀIBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaçáo da rêspectiva proposta, exclusivamentê
pârâ as obrigaÇões iniciadas ê concluidas após a ocorrência da anualidade,
Nos reajustes subsequentes ao pliÍneiro, o intêlregno mínimo de un ano sê.rá contado a pârtir dos
efêitos financeiros do úItimo reajuste.
No caso de atraso ou náo divulgaçáo do índice de leêjuscamento, o contratênte paga!á ao contratado
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspoíldente
tão logo sêja divulgado o índice definitivo. Ficâ o contratado obrigado â apresêntar memórià de
cáIculo referente âo reajustamento de preÇos do valo! renanescente, sempre que este ocorrer.
Na6 aferições fj.nais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente , o definitivo,
Caso o índice estêbêlecido para leajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
nais ser utllizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser deteminado pela legislaÇão
então êm vigor.
Na ausência de prêvisão legal quânto ao indice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustâmento do prêço do valor lemanescente, por neio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado po! aposti.Iamento,
Às despesas correrão por conta dâ sêguinte dotaÇão, constante do orçamento vigente:
Recursos P!óplios do Município de Mogeiro: IEI MUNICIPÀI 340/2020 PoRTARIA GM/MS N' 3.397/2020
02.o4o sEc MUNÍCrpÀr 02040.70.722.0004,2920 },ÍÀNUTENÇÁO DÀS ATTVTDADES DÀ SECRETÀRÍÀ DE SÀÚDE
3.3.90.39.00.00 001 ouTRos sERv, DE TERC. PESSOA JURTDTCÀ 0 2 0 4 0 . 10 . 3 0 1 . 1 0 12 . 10 2 8 AoUrS, DE
EOUIPAMENTO PÀRÀ POSTOS

DE

SAUDE

4.4.90.52.00.00 211

EOUIPÀMENTO

ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS
MEOTCO HOsPITALAREO9478023o00t
80

E

MÀTERIAT,

PERHÀNENTE

02040.10.301.1012.2037
MÀNUTENCÀO DÀS

MANUTENCAO DAS

ATIVIDADES DO CEO

ÀTrVÍDADES DO

PROGRÃMÀ SAUDE BUCÀL O2o4o .10.302.1073
EOUIPAMENTO E MATERIÀL PERHÀNENTE

4.4.90.52.00.00 274

.2943

c!Áugul À sE:alÀ - Do pÀcÀtrGtcro:
o pagamento será efêtuadô na Tesouraria do

Contratante, mediante plocesso rêgu1ar, da seguintê
maneira: Parâ ocorrer no prêzo de trinta dias, contados do período de adimplementocLliugu.À súrD'o, - Do pRtzo s oÀ, vrGÉltctÂ,:
O pràzo náximo de entlega do objeto ora contratado, que adrnite prorrogação nas condiÇões e
hipóteses prêvistas no Alt, 57, § 1., da Iej. 8.666,/93, está abaixo indicado e será considêlado
da emissão do Pedido dê Compra:

a - Entlegâ: 30 (trinta) di-as,
A vigência do presente contrato será determinâda: até o fj.na1 do êxerclcio financeilo de 202),t
considerada da data de sua assinatura.
cLÁusu.À orrÀva

-

DÀs oBRreÀçÕEs Do coNtBÀrtltTt:

a - Efêtuar o paganento relativo ao fornecimento efetivamênte realizado, de âcordo com as
respêctivas c1áusuLas do prêsente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os heios necessários para o fiêl fornêcimento contlatado;
c - Notificar o Contlatado sobre quâIquer irregulalidade encontlada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais anplâ e compfeta fiscalização, o que não êxime o Contratadg de suas
responsabi.lidades contlatuais e legais;
d - Designar representantes con atribuições dê Gêstor ê Fiscâl destê contrato, nos termos dâ
norma vigente, especialmente para acompanha! e fiscalizar ã sua execuçâo. re spectivamênte ,
permitida a contratação de telceiros para assistência e subsidio de informêções peltinentês â
êssas atribuiçóea.
cLÁusgl À NorB

- Drs oBRtcÀçÕEs Do coNÍRÀTàDo:
a - Executar devidamente o folnecimênto descrito na CIáusuIa correspondente do presente contrato,
dentlo dos mefhores parámetros de qualidade estabelecidos parâ o lamo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Res ponsabil i zar- se por tgdos os ônus e obrigaçôes concerneDtes à legislaÇão fiscaL, civil,
tributária e trabalhista, bên como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornêcedores ou têrceiros êm razão da exêcução do objêto contlatâdoi
c - Mantê! pÍeposto capacitado e idôneo, aceito pelo CoDtlatante, quando da execução do contrato,
que o represente integralnente em todos os seus âtosi
d - Pernitir e facilitàr a fiscâIizaÇâo do Contlatante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solici.tados,
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentês
de sua culpa ou dolo na execuÇáo do contrâto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão interessâdo;
nto, sem
f - Náo ceder, transferil ou subconttatar, no todo ou em parte, o objeto deste j.nst
o conhêcimento e a dêvida autorizaÇâo expressa do Contratante;
g - l,4anter, durante a vigência do contlato, ern compatibilidade com as obl gaÇõ
as sumidas,
t tatório,
todas as condiçôes de habilitaçáo e quâIificação exj.gidas no lespectivo plo sso
apresentando ao contlatante 06 docurnentos necessários, sempre que solicitado
cLÁusuÍ.À DÉcnÀ

-

DÀ ÀrrrRÀÇão E REscrgÂo:

Este contlaEo poderá ser alterado com a dêvida justificatj.va, unilateralmente pelo Contlatânte
ou por acordo ent.rê as partes, nos casos ptevistos no Art. 65 e será rescindido, de pleno
dileito, conforme o disposto nos Àrts. '11 ,'18 ê ?9, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fi.ca obrigado a âceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressôes quê se fizerem nas complas, até o respectivo limitê fixado no À!t' 65, S 1" dâ rei
8.666/93. Nenhum âcréscimo ou supressão poderá exceder o linite estabêlecido, sâ1vo as supressõês
resultantes de acordo celebrado entre os cont!âtantes.
cI,Áuggl.À DÉcna PRÍXGTRÀ

-

DO R.ECEBIUENTO:

Executado o plesente contrato e observadas as coDdiçôes de âdinplemento das obrigaÇões pactuâdas,

os procedi.nentos e prâzos para leceber o seu objeto peLo Contratantê obedêcerão, conforme
caso, às disposições dos Àrts. 13 a'l6t da lei 8.666/93'

o

cúosuLÀ DÉcIl4 sE@!DÀ - DAS PENÀTIDÀDES:
A recusa injusta en deixàr de cumprj.r as obrigâçóes assumidas e prêceitos .l-egais, sujeitârá o
Contratêdo, galantida â prévia defêsa, às seguintes penalidades previstas nos Àlts. 86 e 87, da
Lei 8,666193: â - advertência; b - mulla de mora de 0,5t (zero vlrgula cinco por cento) aPlicada
sobre o valor do contrato por dj.a de atlaso na êntrega, no inlcio ou na execuÇão do objeto ora
contlatadoi c - multa de 10t (dez por cênto) sobre o valoÍ contratâdo pela lnexecuçáo total ou
parcial do contratoi d - s imuL taneamente , qualquer das penâlidades cabÍveis fundamentâdâs nâ
Lei 8.666/93 e na Lei 70.520/02.
Se o valoÍ dâ Ínu1ta ou indênização devida não fo! lecolhido no prazo de 15 dias após a coÍnunicação
ao contratado, será automaticamênte descontado da plj.mej.!a parcela do paqanento a quê o
Contrâtado vier a fâzer ju5, acrescido de juros motatórios de 18 (un por cento) ao mês, oLr,
quando fo! g caso, cobrado judicialnentê.
crÁosur.À DÉcruÀ rERcEru

-

DÀ coMPENgÂçio FtrlarcErRÀ:
OOONTOMED COMERCIO DE PROOUTOS
MEDTCO HO5PITALAREO9I78023m0l 80,

Nos casos de eventuais atrasos dê paganento nos ternos deste instrumento, e desde que o Contratado
nâo tenha concorlido de alguma formâ pâla o atraso, será admitida a compensação financeira,
devida desde a data limite fixada para o paganento até a data collespondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratórios dêvidos êm razão do atlaso no pagamento serâo calcuLêdos con

utilização da seguinte fó!rÍ1ula: EM = N x VP, f, onde: EM = encargos moratórios; N = núnêro de
dias entre a datâ prêvista para o pagamênto e a do efetivo pagamento; vP = valor dô palce1a a
serpaga;eI=lndicedecompensaçáofinanceira,assimapurado:I=(TX+100)+365,sendoTX
: percêntual do IPCA-IBGE acumulado nos úItimos doze meses ou, na sua falta, um nogo Índice
adotado pelo Govelno EederaL que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para
a conpensaçâo financeira venha a ser extinto ou dê qualquêr formà nâo possa mais se! utilizado,
será âdotado, eÍn substituição, o que vier a ser determinado pelâ legislaçâo então ênr vigor.

cuíugÚIÀ DÉcD'Â gmRrÀ - Do FoRo:
Pâla dilinir as questões decorrêntes dêstê contlato, as partes êlegem o Polo da Comalca de
Ítabaiana.

E, pol êstalem dê pleno acordo, foi lavrado o
assinado pelas partes e por duas testemunhas.
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^l.vEtl
.a div!.r.. S.qúi4.
V^LOR MEISALIT: 3J0,m (Eà Eil. qui!ü..6 n i.).
v,urn GLOBALRI: 3EJ@,m (fiú. oXo Eil. qübü..io.,t i.).
Pn ZO: h !.iEtúr do c6lÍ.ao.d ! l.l2l02l.

MANLITB{çÀO DAS ItrIYIDA,DBS DÀ SECNETA.RIÀ DB

s^ÚDE.O6.mo SECREIÁRIA DE INTRÂ-8IITRUTURA- I' I22 2035 2@6 - MÁNT,IENçÃO
D sEcR.stÂxIA DB D,IIR -ESIIUTURÀ- 06,m SBCREI^XIÀ DB AORICIrLTURA E ME 20 r22 2@4 20rr -M^mrrorçÁo DB ENc^Roos coM^ sBcREr ruADB^o cu.T(rxá
B ME- 07.0r[ SBEET BIADB DBS&{yOLVIMENI0 - 06 2Á4 2014 2053 - M NLTTEIçÃO
DA§ ATMDA)ES DA SECATTA.RIA DE DBSBTVOLVIME{Io - OO,O@ rcNDO MUNICIPA!

DB DBIETVOLVTMENTD SOCTAL - Ot 2,ta 20la 2OaO - M^NI,IB{ÇÀO D S ÀTrVDÀDBS
DO FUNM DB DBIIE{VOLYIMENIO SOqAL - T().OOO PUNDO MUMCIPA.L DE SAT'IDB - IO
3ol2m62o2o-M NUTB{ÇÃo Do ruNDo MtINÍcp L DE sÀúDB - 33.90.30 - MATBIT
DE @NsUMo. vloÊNcl : .ra 29/06rrll. P RTBS coNTn,{I NTE§: It ôinlíl MlDjcir.l d.
Sao Jolo & ÍSr! 6: CI N'09001Á»l - 29.06.21 - IIIDUSTIIA B COMBRCIO DE PRODUIOS DB
LD,oBzÀ cAi,cNB,rsB LTDÀ - Rt 15,033.$i cr N'00002/2021 - 29.0611 - ArRusoN cÀBRâL DB IJMA - Rl 217.499'00; cT }f flD03/2ml ' 29.06: I ' I.Tâ COMBRCIO DB ?t.Kn0o§
DBSC XTÂVEII| LTDA- MB - RS 127.015,00;CT ll'm(n{Í1021 - 29.06.21 - SEVÂNDRO DIEGO
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uqÍrclo

dà Moth,or nr D_v00019/2021. OUEIo: AqUEtçIo oE CIMAnÁ tnlÂ
PÁX CO{,|SIFVÀ(IO DE rMUti(»rOLóGrCos, tÀnÀ ÀTÉIOEI À DEM^NDA OA sECÀEÍÁitÀ
DE UOC OO MUÍ{lÔPrO. FUiiO MEÀíO tl6AL
75,
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ÁUIOÀÍI çIO: Coo.d.í.ÍldL G.r.l. n§ÍlcÁ@: lGlta'lo
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SAt D€ LTDÀ

N6 têmor d,o .d.róíro Índ .Ft .nàó o.b P'llÉko Ond.t d oàú.M(b
d. Â§$orr.lurldkr, r!í.nnr! e PÍtÉo Ekltó.t.. nr O0OZ5/202!, cE oblílE:
aoEtr.Lçlo d. .ml{l6. ê6p.dâllrdà ám É.ll!.tão C. lEns l.bodrort h, ú.ndo
.tndü .r ÍE.!.sld.ús dâ S.!r.E L Munklp.l rE S.úd. d6tr Msntcrrto d. t.ro!.PB:
llOMOlOçO

o dr!.pond6r.

tÀloiaToto
FOPUL
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f9,

ú d.luiho

í{.

Co.l. srÍ!. & rô§Doê rlú êqulFr ql* irlh.lhr nr lir$. d. írE,t
írur @VlI}ú, ü@L.lo . S<!t-L d.5.úd. d6t Munldplo, 6 oF
p.§êb ffi rElDr|.éo hlnlü d. 1,0 cllndr.dü, op.ddrd. p.d 05
{chco) p.sio.r uma srndo motorl*l . sJ.tro p.ea.l,Êr, @mbuílvd í.r
(álcôou!.roiin.I @n .r @ndklú.do, üdG .léirkori dlECo hldraúlÍ€ ou .létllej
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o orütE
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tlFo .L

Cmblo Dnud d. 6 HEhr, ,n lo d@ h.Ehs . lnnt |ffi rDEn . ú 0a tqútm.
Ft |{O^MEiIÍO t!G^L [tLDãrt d. t/dt çto n OÃ815/lOr1. 0OIrrçIO: iÉrn6. ü
CotÉrm FalêÉl . prffi do irunlddo d. n tuà.: 20.70 - 10.301.2@7.2@8. - 21.O 10101,1005,20ag,3,:I9036. vtGlxoe úÉ 2540/2021, PÀiTas co TIÁTÂNTE| pr.t huE
Mu.lclrll d6 [!tub. .r CÍ r 0q]852021 - 25.06.21 - ]oao Lürl| de Áíúr . (,t
02416ia0+62 . iS lE.@,m. loql 0E ãlCL4IO: I'E!E MqLlFro.
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PREFEITURA MUNICIPAL OE JOÃO PESSOA

ar6o or

rEÍ alo

l í8UMEúTO: À ffi1tu6 MunldÉl & ,o& P.l§d .tRls .l. Cdris:lo
sêtodll dê LEft.co, dêüd.m.nr. .úorlr.d. D.l. Port d. íe 89t, c.t dr .h 01 d€
m.rço d. 2021, tom. públlco qu. í.É l.rlL.r â tkh.Éo ná hod.lrdrde ConcollÊ ra
PúUk .r rr.(o3/202r, .m i!8lm d. .ÉCo d. .mprdt d, por Dr.Ío onEno, cd
dF rtê Ídtáí.ô llEÚ pnço doh.l @r iÊturla PróDtl6 . s G.llr.d. É dL O! .,€
.rEtD rl. 2021, rhDEt .iÉlmii. c r0 h (d.r horal, t «lo ..m otl.to . C.íaECo
da EmoÍ.s. ÉFd ú.h .h E.r.nhirL pür ErecuCo dú SrrW!. d. lnphnt ílo dê

P.ún.nt do .rn P.r.l.hrÍp€dd . Drunraàn em dtv.Eos h.kÍor d. dd.d! d. Joáo
Pê$./PE í8.iro Grotõ6: Rú. ilir{râ, Írdrs!. Sr.sflL E RU. lnldo v. GomC,l, {0âlÍÍô
6r.m.mq ÀHrd. Jolo Mrl. d. Â..úlo) . tE ltr! &É l!Ld(!: Au. iondónltj' loll aI
A óDlt do Édlt l . sr .n@. .tt Éo dbD..lEL . . ('tDolEãô doú lntü6!.d6 . p..dr
no
.nd.EÍ.:
dr.
!lr/06/102l
dã
.úÁ.+rr.
L.l l.dêÉl &56í93 6

3üásdtÍi!6 ro3a.íioÍÊ3' ot.lquer lnio.rnrçlo iâú Prest da n 5.h d. comls!áo
s.rD.r.l d. Li:lt clo m 5ê.Ét rlr ó,! lnÍr.cnrúúr, hai[t .L . Av. tlo Grànd. .b 5rrl,
zt. a.kro dG E r..b, ,o& P!§o+ P.nb. m hdarb d.s 8lt & lzh o{ d.! 1lh - l6h,
tom (atl 321+72r! a.r .tr.var do m.[ (!l.Elnh.trrD.Í @fr
lolo Pê5@, 29 t.Iunho d.2021.
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lltlnuMElíÍt: A PraacltuiÂ Muillcral tx l(üo P6sOÁ, Fo. lnttíBldlo da
sE(lEÍA Â DE rllFnA.EsrruÍuR - sElt{Fia / PMI?, nst .to Épent rlâ p.to
So@llno de híÍ.-aídtuó âub..r F.l.ao dt Sllvà t{!to, t ndo 6n vltt o qú. @Bt nG
àsts do PEesto nc 2oÚáard,vsElxF8À . @m bs! no Ârl 49 d! tll I G66l1995
d.drh rEr/9cÁi o piiSIlrTE PlôciuMElíÍo uoÍ Úilo, @..D.nlndr Públb N.
l,,Otlaloro, r.n.lo @N oô,.!D . Critãú{.o d. Enp.ü. E C..i.llDrh .le E@h.Íir
DÉi.a.E em
D.d S.rvlc6 d. lDoLntdo & F.vlô.nt Êo h hr.l.hDrl.do.
bú.íro. 8altros d. clilld. d. ,oto Pes.o./?b lLrm MuDb€bê: Ru. qd.dà d. câbê&lo
e Ru CId.d. de 6.1{D; B.Lr! d.r l.dúírl$: lu. od.ú .h Eorboltn.; 8àim tlliem..
x@ r.Ear.f*. 16á tl4. Pl<Et ) . rml 16, p.la s|Ül ê motháCor @i§t EllÁxm
q6 .06 o fu|..mnlo dú p,!!@1 . ,.lmla @lood. i. dd.m d. d.s$.rCo íol
;dàd. á., lMlld.r . D,or,onr. snnEnto Et àlo rosEú lnt ,t* D rí..lrd.Êo
d! hê!ir.,ao sloEi NDo o Aüio d. coit@do d,o s.rundo c.b(.do no Plo@dlm.nto
li.nrtóÍro. Nhrk dor no Dou, DoE E Joitút do dl. rí05n021, oide nlo h@ve
in!.rr.t. ni tittlrt! daoftedr .h r.íuíóo ht r.@llSloEnÁNoo o Aülo rr. coN€Co
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N6 t m6 do El.tório ílNl aplwntldo pllo Pr.!Ed@ onclll .
p.rê..r d. Às6.orl. Juídlê, roÍ.reõtê .o Prcrào Elíónl.o @2/2021,
que oól.tly.r.oúr.Éçlo d. .mEmú p.m .qohlÉo d. €qulp.rí.íte
odútolóslco prr. .rtrrrur.do . .d.qú!.o do! .6b:.nt . de B.hé(j.
odontolóak2 n. .t n(,o p.lh,rl. I úid. dcL Dunklplo; |to'rlolqo o
o su obl.lo .: ls
cn6lond.ntê p.@dllnc.to ll.llâórlo .
Eoure.m.õto3, rndurt l. E Com.mlo Ltd. ' hS 9397,@j
^djsdko D.nt h.d Equlp.m.nt6
odontolorl@r [rd. ' n§ 2.650,@; Emla. M.t rl.l. Crdontolod@ úd. - i5
,5,17,28; Equrr...udê Pr.dútor P.ã S.úd. Ltd.. - iS 23,lxrod,j J, ilà.lro
Con.rdo rtÍadlit. Edá iS 4l.tír,@j @dtomld Coô.tt o 0. ê,t luto.
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piocÉ550 ÂDMrlrStnÂTt!/o Nr 2r2v16535
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@2/2021. Dotâçlo: R.cu.sot púpÍtoi do Munldplo: Lêl Munlclp.l :140/2020
PoÍr.rr. Gh/Mr 3.39U2(r20, Ura.cr.: Àé o Ílnâl do êr.njdo ín.í!cei@ d. il02l,
Ê.É.5 Contr.trnr..: ,irÍêlh,. Muhiclp.l d. Morêlro E: Ci q)loa202l - 2a.(,6.r1
- ss EqulD.,ffitor, l.dusd. . c.s.rdo u.lã - Ú 9.!97,00; ct @ro9/202r 24.(16,21 - D.trtüi.d Equlp.nrânlos Odontok8icot Ltd. - RS 2,650,@; Ct
0lrr10/2021 - 24,116.21 - Enlt. Matêrillr odontolorlcos úd. . iS t.í7,2a; o
@rlv102l - 14.116.21 - Équlp.r.ud6 P.odst6 tãr.s.ud. Lrd.. - RS 23.0oo,oq ct
@a7u2o17 - 2a.Oí,21 - J. RIbGI@ CDm.Elo Allc.dLr. tS. . Ú ail.:150,6; cr
@1ÉnO21 - !a.06,21 - Orr&loh.d Codaio O. Prírrtd M..rlco H6ph.l.rê
ud. . Ú 26.716,@; Ct olr1la/úI - 2i1.06.21 - quktt m E{ohh.@ - tlElr -

lnho d. i021.
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d. ,ulho .L 2O2l" lkltréo ntod.adldê ,rqlo Plandd, ô tbo mmr pr!ÍD, p.Br
EEo,çlo .lG r.rüçor hadl@ .rp..l.llErd p.E 6rlt5 . @m d.8in@loai!, p.r.
âlêídü .! deõand.! oDeÉdd.ls d. ss.t rl. d. fúd. rl6t. Muíidplo. R€cuMtj
pr.vrío! m orÍ.m.mo úr.it , F!íd.hlnto ha.l lri É&nl ni 1o,5m/02 .
st &tLrLriaü . Lâ F€d.rll .r 8,664i/93; tli Coh9hlmur i. 123/06; o.aÉo
MunldÊl llr/lqr6/97; . Ldd.Co Édn il., .ordd.íü.r r .hrh!!C3 ,6t rioG
da í!Hda3 no,lr. lnbnn Éêi: no horado rLs 08&.r l.O horü Cos dl$ út b, m
ênd...to euFlchdo. Tô1.íoí.: (08!) 339F1020. E-máll lklt (.oelt.hrbâ.pb\qov.br.
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equlD.h.nt ! ê Suorlmêno3 dê liíDíháüc. . ffh d. .t.nd.r .r rcerCd.d.r d!
PEieft!.., s..rêtÍhr do MunkÍCo dê MÀIr./PB dtíúd r.m .h r!l..êncL .ín .i€e
n .dlr.l lDo furÉ.m.íto Lí.In.. EtlE ô l.r rc 10520{, .b ffiD m 10.02+19,
rL dêqlrD m ?.raell do d!@t! .' !53G15, .pIqn(h-4, {b.ldhrbmm., . Lli tío
1,666á3. l.l crfirlêm.nt r m 12ty'06 . Ía7/l0L . d. 15 legi.làllo, A!.tu .: U d.
luôho d. 202r, .r lúàr::tlr h, hbm.çõ.r: Í!! sl! d. CPL E 6d.Í!ço Rui M.no.l
MâlqlJl3 no 6Z (!ntm dê (,7híünh 6 rlh!f,hri, Ê rlli cdn t r9olhâll.coln ít
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2021

d.t .hln.hdGe . .berturs, p.l. D{Etorl. d. gbr.ti§ttNFRÀ d. novo procldth.m;
lkhiróô .on o lGm útsto.n dáÍiÍà.nro d. .F{oclo .L r.t 8,a66y'r.!É !tdn.É
6 autos à çomlt.lo s.to.Ll d. ti.itâéô - cslrrStlNFi Fr. flm dê luutt.do do
gt*ita

Dlárlo

E dh 2!, d. lúnh. d. 2!21, s63!o 3, ,áati. 272. oírtoE ú-sE:
.mpÉ Br.d.llrrd. i. cofÉrdo .Ml Ên .Erir os e.rvk$ d.
rpidE . S.ÍIo .L ÉM,Êt MrMxr fERti^NDE, lÉtizd. Dãt m(ltctpk , U!{.5t1
Contút Có dê .nrr!5â 6r.d.lltôd. [ @rfirÍlo cMl DâÉ .4o/Ér 6 Ervtçoi dê
Ungo

dr

d,o

ifnâcralo
d.

de Julho

Lr..l'r, cobc.do m F.o..dto.ntD tklbório, cubl..ttc no DoU, oOE E JOÀlÂt do
dh 2jlúlú21. oió. n& lpirv. lntêEí. n| lldEnt cL$in(rd. .m tt !€üo |l|Í.
nlVO<i/\,sE, ,o§ . CDN(I)Ri!NOA Élll-EA Xi (,,.th3/202o,lá q'rê ff@o d.ltÚír.õ o
d,Élnt Es po. pân do3 ltdt rE5 dutí(,dó. nô ,r.t.trti prc..dtmnr! [d!úó.b,

PREFEITURA MUNICIPAL OE IÍAPOROROCA

Ofl.Ll

r U2, quht -Íelr., r

16r,,769

M.dlc. Horplt l.rtr Ltd. -

RÉ 26.7t 6,@; quictbu,n

E{ohm.rc. - Elr.ll . it

1"8«),@,

AVI'O DE
DE Pi'çO'
\
"IGISYf,O
a or. nor rênos do o6Ero r.d.r.l ,.a92l201,; Dê.rêro F.der.l
§tvlo,o2al2019;
. l.al!|.!lo pcrtln.nte. conrlr,.íâdãr ,! ili€r.Éct ,oíê orui dis
reÍe.ld.! ío.n.!; ., .líd., cmiorre . chsrlfiÉCo d. propoí. .prelentd. no
Pregao Cl.t'ônlco I'J. @2/2021 qu. obl.tJv. o EalsÚo dt pr!Ío. Per.: Co,rt .t.ílo
.L .mDtH e.E .oulttéo .L .qoi9.mntc odontorósb ,.r .sÚr,tum4o .
.d€au.clo d6 !mu.íte. d. .3s§ancl. odonto!óak .. atênéo 9dmátt t 5.0dê
.,cnê muílclplo: tmlvê roilrúâr o pÍ!ço ior rsSulnt6 t6lre: odo ./ou
êntrd.d. hteg.ant. d. pr.n.n. .tá d€ ,.3l.tro d{ Pr.çor: Prcí.ltur Munlclp.l dê
Mos€ko - Cnpi 08,866.50U0O0r'67. toh.edoE5 idnr.dot: l. Equip.m.ot6,
lrduírl. E corrdo Lrdâ. Crpl lra.709la3l0@1-51ar lt.ú os: ql.: o3/P. Uôlt À5
3,2E lr: v. rot l. ú g.*rr.qrj D.nt m.l Equlo.Dênbr odontolódú Lld. cnpl
qt.r

tr.B Ot:
05/P. Unh. Ês 5m,m: V. rot.l, n§ 2,650,@:
Émls! M.r.rrals odontoloric!. ltde. c.pl 71.so5.5641dlDl-24. ltlm 15: (lt,r 07lP,
UnlL FS 221,04r V, Tot.l. RS 1.í7,1à ÉqulP.r.ud. PEú/t6 P.r. S.u& LtC.. Cnpl
34,a36,la!y'Ooo1: lt m (,6: CE.:oVP. UnL nS 6300,00; ttem 07: (&, oV?. U^lt
zllÚ,@; l,
lS 1o.2qrd); It m 09: qt.: oVP, t nit. XS 5.9@,@: V. lottl. Àt
Rlb€irc ComElô AEGndilrt úd., CÁpl 4a,972.926lqr0r: lr.n 0rr qt;oVP, Unh.
nS r.39o.ooi lt m 14: qrr 07P. unlt. iS 6.0@,00, v. Tot.l. RS 4t.350,00;

o7.8Sr7-O39y'OOO1{O:

O.lontomd com./clo oe Produtor M.dlco Hosph.l.rú Llü. Cn9l
qt,: 10/P, U.h, nS 1.a55,qr; hln lr4: O.: ovr. Unlt
RS 29i.!ro; ltêm 09: QL: orlP, t ôlt RS 7!t9,glr: ttem 10: Or: 02,/P. UdL RS !go,lr0;
qG:
It h ür
o6/P, Unh, i5 195,90; ll.m r5: q':0rlr, Unlt,: ns E,nE@: v. Íotã|,
iS 26.706,00; Qlrclàuô Etomm.rce - Elr.ll, C.Pi :10,323,516/OOOI{rt: lt.m 11:
qL: Oa/P. Unlt. iS 23o,oo: v, Íot.l, RS 1.1L0,@. vralncli: do.. rô.3ê3 e .ont r d.
Dubllc.clo. a ar. d. À.atsvo d. Preço. tupr..lt d., n. Ínt 8r' P.E dltihlr ..
ôuêsto& de.dEtn6 d. úlllt:Co dâ pr.!.nt .râ. ío êlêho o ro.o & corn rcâ

O9.arA.O2ly'0OO1{O: ltêm 03:

Em, 22 de lunho de 2021,
ÁxroNro iosÉ tERrErnA

effi

ffi

{Erfr

d!,od
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