
PREFEITURA Í'IUNICIPAL DE oUAS ESÍMoAs
COüISSÃO PER'{AI{E TE DE LICITAçÃO

COí{ÍRATo re| Oo€€G I2O2[-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAT A PREFEITURA II'Í{ICIPAL DE ÍX'AS ESTRÂDÁS
E I{ELFAR,IA COIIERCIO DE PRODUTOS QUIÍI|ICOS LTDA., PARA FoRNECII'IENTo coNFoRME
DISCRIMINADO NESTE INsÍRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

PeIo presente instnumento particular de contrato, de um lado pREFEITURA if,tIICIPAL DE DI,AS ESTRADAS -
Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne ga,787 .ga2/gàO1-10, neste ato representada
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, solteira, Funcionaria Publica, residente e
domiciliada na Fazenda 5ão Francisco, SN - zona Rural - Duas Estradas - P8, CPF ne O9o.407.504-49,
Carteira de fdentidade ne 3.57O,572 SSP, doravante simpLesmente CONTRATANTE, e do outro lado iIELFARIIA
COMERCIO DE PRODUTOS QUII.IICOS LTDA. - AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2290 . TAI,4BAUZINHO - JOÃO

PESSOA - PB, CNPI ne 7O.O97,53O/OO15-80, neste ato representàda por IEFFERSON WILLEM NOBREGA BRANDÀO,

residente e domiciliado na Rua Ca[ila Abraão ]orge, 294, )a|^di,Ír Paulistano, Canpina Grande - Pg, CPF no
00A.392.8M-89, Carteira dê Identidade no 235OO82 SSP/P8, doravante simplêsnente CONTÂATADA, decidirâm
as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições
seguintes:

CúUSULA PRII4EIRÂ - DOS FUNDA E TOS:
Este contrato decorne da licitaÇão modalidade Pnegão Presencial ne OOA2q/2O20, processadã nos termos da
Lei Federal ne aO.52O, de A7 de lulho de 2OO2 e subsidiariamente a Lei Federal no 8.666, de 21 de lunho
de 1993j Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro de 2gg6; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteniores das referidas normas.

cúusulA SEGUiTDA - m oBlÉÍo:
o presente contnato tem por objeto: Aquisições pârceladas de medicamentos diversos de A a z, da Linha
ABCFarma constantes na Tabela, mediante solicitação diária e/ou períódica, devendo a entrega ocorrer
nos quantitativos solicitados peLo Fundo Municipal de Saúdê deste Município, na sua sede, conforme
cronograma após a nespectiva solicj-tação, modalidade realizada por julgamento de por maior percentual
de desconto ofertado, obtendo menor preço no balcão, consumo previsto para o exêrcÍcio de 2021.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo cgm as condições expressas neste
instrunento, proposta apnesentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação
modalidade Pregão PresenciaT ne OOO2O/2O2O e lnstruções do Contratante, documentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contnato, independente de transcrição; e será realizado na forna
parcelada.

CúUSULÂ ÍERCEIRÂ - DO VALOR E PREçOS:

o valor total deste contrato, a base do pneço proposto, é de RS 132.300,00 (cENfo E TRINTA E DoIs l'lIL E

TREZENTOS REAIS).
Representado por: 11 x R$ f2.02"1 ,27.

cóoIco DISCRTNIÍ{ÁÇiÚ t,I{Í,ÂÍ,E qJÂIITIDADE P.IflITÁRIO P. TOÍAL

1 Medicamentos diversos - dê A a Z constantes na Íabelâ Tabela 7 732.3O9,OO L32-3gO,0O
ÁEcFarma: Ético, genérico e simifar.

Total: 132,3OO,OO

CLÁUSULA QUÂRTA - DO REA]USTÀIiENTO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de um ano, exceto para os casos previstos
no Art. 65, §§ 5e e 6s, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbnio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabêlecida a relação que as
partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, AlÍnea d, da Lei 8.666/93, mediante
comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer
reajuste após o interregno de um âno, na mesma proporção da variação venificada no IPCA-IBGE acumulado,
iniciadas e concluídas após a ocorrência dã anualidade.
Nos rêajustes subsêquentês ao primêiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do ú1timo reajuste.
No caso de ãtraso ou não dívulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a

importância calculada pela última variação conhecida, Iiquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o Índice definitivo, Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo
referente ao reêjustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
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Nâs aferiçóes finais, o Índice atualizado pana reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa n3isser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinádo pela legÍslação então emvigor-
Na ausência de previsão 1egal quanto ao índice substituto, as partês elegerão novo Índice oficial para
o reajustamento do preço do valor renanescênte, por neio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULÁ QUIiIIA - DA ooTÂÇÃo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente;
Recunsos do orçamento financeiro de 2O2!l
07 . oo - 70, 30t. 2002. 2a27 - 2LrOgOO. Ol - 3, 3, 90. 30.O9 t
g7,oo - 10, 30L, 2002. 2027 - 2].30000.09 - 3.3.90.30.09 t
g7 .oo - L0. 30L.2002.2027 - 214qOOO.O5 - 3.f .90.1O.O9

CLÁUSULÂ SEXTA - DO PAGAN'EiITO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contnatante, mediante processo r€gular, da seguinte maneira:
Mensalmente, para ocornen no prazo de trinta di.as, contados do período de adimplernento de cada parcela.

cúusulÂ sÉTrita - ms pRÁzos:

0 pnazo máximo pana a execução do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condiçôes e
hipóteses previstas no Art. 57, §1", da Lei 8.666/91, êstá abaixo indicado e será considerado da
assinatu.a do Contrato:

Entrega: 5 (cinco) dias.
A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercicio financeiro de 2O27,
considerado da datê de sua assinatura.

cúusulA orrava - DÂs oBRrGÂçõEs Do co TRATAflTE:
a - Efêtuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contnatado;
c - Notifican o contratado sobre qualquer iregularidade encontrada quanto à qualidade de pnoduto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes con atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma
vigente, especialmente para aconpanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamênte, permitida a
contratação de terceiros para assistêncla e subsÍdio de informaçôes pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA Í{ONTA - DAS OBRIGÀçõES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento descnito na CláusuIa correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao
objeto contratual, con observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se pon todos os ônus e obrigações concernentes à Legislação fiscal, clviI,
tributária e trabalhista, ben como por todas as despesas e compnomissos assumidos, a qualquer título,
perante seus fornecedores ou terceiros em razâo da execução do objeto contnatado;
c - l4anter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmênte em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a flscalizâção do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;
e - será responsável pelos danos causados diretanente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a f-iscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interêssado;
f - Nâo ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objêto deste instrufleEto, sem o

conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - l{anter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

cúusulÂ DÉcI A - DA ALTERAçÃO E RESCISÃO:

Éste contrato poderá ser alterado com a devida justifj-cativa, unilateralmente pela contratante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme
o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei A.666/93.
O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que

se fizerem nas compras, até o respectivo limitê fixado no Art. 65, §1" da Lei no 8.666/93. Nenhum

acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, saldo ãs supressões resultantes de acordo
celebrado entre os contFatantes.

CúUSULA DÉCIIiIA PRII,IEIRA - DO RECEBIÀIE],ITO:

Executado o presente contrato e obsenvadas as condições
procedinento e prazos para receber o seu objeto pelo
disposiçôes dos Arts. 73 a 76, da Lei no 8.665/93.

de adimplemento das obrigações pactuâdas os
Contratante obedêcêrão, conforme o caso, as
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CLÁUsULÁ DÉcIÍItA SE6U DA - DÂs PEMLIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceÍtos tegais, sujeitará o
Contratado, Sarantida a prévia defêsa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
A.666/93i a - advertência; b - multa de morê de 9,5% (ze"o vÍngula cinco por cento) aplicada sobre o
valor do contrato por dia de atraso na êntrega, no iníclo ou na execução do objeto ora contratado; c -
multã de lot( (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou pancial do contrato; d -
suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de lnidoneidade para licltar ou contnatar con a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja pronovida
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer
das penalj.dades cabÍveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCII..IA TERCEIRA. DA coÍitPEiISAçÃo FI A CEIRA:
Nos casos de eventuais atnasos de pagamento nos têrnos deste instrumento, e desde que o Contratado não
tenha concorrido de alguoa fo.mã para o atraso, se.á adoitidã a coDpensação financei.a, devidã desde a
data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. os
encargos mo.ãtórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte
fórmula:EM=NxVPxI,onde:EM=encargosmonatórios;N=númerodediasentreadataprevistapara
opagamentoeadoeÍetivopagamento;VP=vãlordaparcelaaserpaga;eI=Índicedecompensação
financeira, assim apurado: I = (TX/LOg) /365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos
doze meses ou, na sua fa1ta, um novo índice adotado pelo Governo Federal. que o substitua. Na hipótese
do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mai.s ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vien a ser dêterminado pela
legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIÍIlA QUARTA . DO FORO:
Para di.imir as questôes decorrentes deste contrato, as partes elegen o Foro da Comarca dê Guarâbira.

E, po. estarem dê pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em o2(duas) vias, o qual vãi assinado
pelas pantes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

Duas Estradas - PB, 19 de laneiro de 2021.

PELO CONTRATANTE

t?;Jl"

Prefeita ConstitucÍonal
o99.407 .504-40

PELO COÍ{TRATADO

5À16b6S\-U

ffi. 09 3.9t4 .íe., COüERCIO DE PROOT.ÍTOS

.o97 .s3glogt5-ao


