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rER,to DE CO{TRATO qJE EflTRE SI CELEERA A piÊFEIflPÁ ltmclPAt DE DUAS ESÍ*ADÂs
É ALLFlltg, CoüE*CIO ITIG DISTÂ DE EDICÂI|E{IoS LÍD ., PARÂ FORÍtlECIl{EiÍÍO CONFOR'IE

OISCNIXIIIÀDO t{E5TE INSTRiNÊ ÍO iIA FOiIú ABAIXO:

Pelo prcsentê instrrneÍrto particular de contrato, de |.[ Iado ?iEFEfn nf f,TECIIP L DE Urâs E5ÍnâIAS -
Rua do CoércLo, 23 - CentÍ.o - Ouàs Estradàs - PB, Clfl na Oa.7a7.OD/OOqL-1O, neste ato representada
pêIa P.êfeltã ,oyce Renally Feli.t !{üoes, Bl.àsi-Lei.ra, Soltêlra, Fun<r.onarLa Publica, residetltê e
doiclliada na Fazênda São Francisco, 5 - Zona Rural - &Jas Êstradas - P8, CPF ne ü)O.&7.5U-49,
Carteira dê Identldade n, 3.570.572 5§P, doravante sinplesmente CC{TRATAI{TÊ, e do outro lado ÂLLFÂIED
coGncro lücrDlsra DE ,lorc *xT6 Lma. - rua odlr Âr{sElro DE PIETRULA, 63 - TIBERDÂDE - CTTPIrllA
GRATDE - PB, CtPl n 1L.L87.9í,910p{,1-15, donavante s!rylesaente COiITRÂTÂDA, dêcldi.ãtr a5 pôrtes
coÍtr.âtarÍtê5 àsslnar o pr.eseílte coÍÉrãtg, o qual se re8êrá pelas <láusulas ê cgodlçõês segui.nteJ:

CLÍ'SI.ILA Pf,IfEIfA - IXIi FlIlllllEIÍIG:
Este csrtrato decorre da li(itaçáo lodalldade Pregão Presencial $ Wn5l2g2l, gílocessada nos teroos da
Lêl Fedêral n aO.52O, de 7.7 de lulho de 2gO2 ê subsidlailaoente a Lêi Federal oo 8.666, de 21 dê lunho
dê 1993; Lêl conplenentar ne 123, de 14 dê dêzênbro de zoa6i Decpeto Federal nô 7o.o24, ôe 20 de
Seterúro de 2glgi e legislação p€rtinente, consÍderadas as alterãaôês posteriorcs das refêiidas nonrat.

cLlrrsüu sadm - Do oBrEÍo:
O presênte Gontrato teü pc objeto: Aquislção perce1ad3 dê pslcotrópl.cos [rêdlcãrentos coírtÍ.olados,
dtvêrsos finJãtávêls e não hjetávels], destlnados à Famáclà 8ásica do Fundo Huítclpal de Saúde,
mdlante requlsição diária e/ou periódlca.

O fornêcirênto devêrá ser exêcutado rigorosaEe.rtê de âcordo cm as condiçôes expnessas nêstê
ln'trtEÍto, proposta apreseotada, espe€lficações técnicas GorrespondeÍÍtes, pÍ\ocesso de licitãçâo
.odalidade Pr.egão Preseícr.a\ ne W,lze2! e instruções do Coítrataote, docurerÊos essês que ficü
fazêndo pãrtês LntêgraÍltes do preserÉe Gontrãto, indêpêod.rÉê dê tl.ansct.lção; e será realizado na forta
parcelâdâ.

cl-Álr§uLA TERcEria - m v&on E mEço§r
O valor total deste contrato, a base do preço BÍtoposto, é de Rí 26.790'00 (VII\ÍIE É SEIS llIL E

5EÍECEIIr6 E OVEIIrA ÊEA][S).
lêprêsêÍrtado por: 09 x 9§ 2.976,6.
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crÁrgr-a (I$nra - Do rEAinJ§ÍallErúro:
Os preços contratados são fixos e irieajultáveis p€lo periodo de ur ano, êxcsto para os câsos prêvistos
no A!.t. 65, §5 5r ê 6!, da Lel a.656/93.
o€offendo o de5equllíbrlo ecoflôrico-fiÍan€eiro do €o.rtiato, podérá ser .estabelêclda a relação que as
pactes pactuã.àr Lolci.Lentê, no. têrDs do A..t, 6§, In<15o II, ÂlÍ.reã d, dâ Lêt 4.666/93, lediánte
co provação docrj erÊaL e requerlDento êt(presso do Cofitrâtâdo.
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Dentrc do prôzo de vigênclà do contrâto e redtantê sollcltação do Contratdo, os preçqs poderão sofrer
ieaJustê após o Lnterretno dê um ano, Íta ,re5mà proporção da variação verLflcâda no IPCÂ-I8GE acunulado,
iniciâdas e conclüÍdas ôpós a ocol.réncta da anualidadê,
os reajustes cubsêqúentes ao prlnelro, o lnterretno 6.Ínfuo de rm ãno será cont.do a pãrtlr doi êfettôs

finâncêiros do últim rêajuste.
ilo cãgo dê etraso orJ não dr.vul8âção do indlce de reajustanto, o CoÍrtratante pagará ao Contratãdo a
trpo.táncta celculada p€la ú1tfila varlaceo coÍhe(ldô, Uquldando a difererça correÉpondente tão lo8o
seJa dlvulBado o índlce definitivq, Ficã o comrãtâdo obr.igado a apresêntar memória de cálculo
referente eo rêaJustaílento de preços do valor renanesEente, sêipre que este ocgrl.êr.
Í{as ôferlçõês finâis, o índice âtuô1irâdo parâ neâJuste scrá, obrlgetoni ênte, o deflnttlvo-
Caso o índice estãbêIêcido p3ra reajust@nto venha a ser extinto ou de gualquer foir.à não po5sa âais
ser stilizado, será adotado, e! substituiçâo, o gue vier â ser dêtêrúinado pelâ lêgislaçâo êÍÊão êir
vigor.
Í{a ausêírcÍa de prevlsão legal quaoto ao Índice substituto, as pôrtes elegerão novo Índice oflcial para
o ,'êaJustâDerÊo do pr.eço do valor t €GânescêÍttê, por mlo óe tenüo edltlvo.
o reajustê poderá ser realizado por apostilaEnto.

cLÁr§uLA QUIXTA - AA mrâCxo:
As despesas comerão por €orÉa da segulnte dotação, constante do orçamento vlgerte:
Recursos do ilunlcíplo de Duas Estradas:
o7.ú - 10.§L.2@2.2027 - Z7]IíaÉa,,.g' - 3.3.90.30.09j
o7.@ - ,.e.3Í,1.20É2 -2027 - 2L)W.O1 - 3.3.90.r0.9Íli
o7.w - 10.:,e1.2ü2.2s27 - 2rW.O7 - 3.3.90.10,09.

CLá.lsUTá SUTA . DO PâGÀãE|5TO:

0 pagento será êfetuado na Têsoürerte do ContrataÍÊe, iedlante processo Fetulôr, da sêtuinte Eanêira:
Hênsalnêntê, parô ocorrer no praro de trintâ dlas, contados do pêniodo de ãdlúplerento de cada parcêIa.

clÍr§,LÂ sÉrlrr - ü)s puros:
O graro Âáxtrc para a execução do obTeto ora contrâtâdo, que adfllte pÍrr."ogação nas condições e
hipótêsês previstas nq A.t. 57, §1", da Lei 8.ú6193, .rtá âbalxo lndlcado e será considêredo da
assinatura do Contl-ato:

ErÍtrega: S (<inco) d1as.
A vigênc1a do prêsente coÍttiato sêrá detêrrinadar até o finâl do exêrcício fimncelro óe 292f,
considêrado dâ datâ de sua assinaturâ.

crÁIg,l-a oÍrava - ors oBRrGAdEs m cÍrTrÂrl ÍE !
a - Efetuan o paSarento rêlãtivo ão forne(hento sfetiv ente r.ealizado, de acordo co as respectlvas
cláusulôs do prêsente corÊratg!
b - Proporclonãr ào Contratedo todos os m€Í.os necÊssários para o flel fornechento coâtratado;
c - tlotlficar o Contrâtâdo sobre gualquer lrnêgulãrldad€ ercontrada quãnto à qualidade dê produto
fornecido, exercendo a llãls atrpla e corpletâ fiscalização, o que nâo exlÊe o Contratado de suas
respdrsabilldadês contratuais e legar.s;
d - oesígnar r@resentaotes cd atrlàu1ções de 6€stop e Flscâl deste coÍrtrato, íros têrms da noroa
vi,Beote, especlalmntê pãra âcoirpanhâr ê flscáll:er a sua execução, r€spectr.vãrêrÊê, per.rltidâ a
corÍtratâção dê terceiros para asslstênciâ e subsídio de lnfornãçóes pÊrtineÍÊes a essas âtrLbuições.

crlrsul mÀ - Dtt oâircrdEs Do cotTt m:
a - Executai devldanê,Ée o forreciDento descFlto na Cláusula corÍ.espondente do presêÍÍtê contrato,
dêntro dos nelho.Es paFârstros de qualidade estabelecldos pârà o ra g dê ativldade relaclonada ao
obJeto contratual, coú observâncla aos prâzos estipulados;
b - iesponsablllzar-se por todos os 6nus e obrigaçôes con(emêÍtes à leglslacão flscal, civll,
trlbutária e tnâbâlhistã, bsr co[o por todas as despesas e cooprofrlssos ãssurldos, a qualquer tltulo,
pêrárte scus forrecedores ou tercelnos êa ra2ão da exêcüção do objeto contratâdo;
c - lla,tter preposto capacitado e tdôneo, aceito pelo Co tratãntê, guando dâ execução do contrato, que o
rêpiqsênté lrrtegralnerÊe eE todog os seus âtos;
d - pernltlr e facllitan a flscallzação do contratante dêvendo prêstar os lnfonrcs e êsclâreci0entos
soll6itados;
e - Será responsável pêlos dâaos causados dlnetàierlte ao CoÍÍtratântê ou a tercelros, decorítírtes de suà
culpa ou dolo na execução do contreto, nâo excluirdo ou r€duzlndo essa responsabllidàdê e fiscâlização
ou o acodpanhaoeÍAo pêlo órgão lÍÊe.essado;
Í - Í{ão cedêr, transfêrlr ou sub-.ontratar, no todo ou e perte, o objeto deste instruãânto, sên o
corheciiento e a devlda autorizãção exp!êssa do CorÉratantê;
I - lianter, durãrte à vlgência do contrato, êo capatlbllldade cqn as úrigaçõês assmldas, todas as
coodiçõc§ de habüLtação e quâllfl,cação exigidá. no respêctLvo pnocêsso licitãtór'io, âpÍ.esentândo ao
Coírtr.atairte os docurentos nêcessánios, sêrpne que sollcltado;

crÁJsulÂ oÉcrna - DA at TERâçÃ0 G R€scrsÂO!
Este cortrato poderá ser alterâdo coü ã devldã Justificatlva, unileterâhente pÊIa Contratante ou por
âcondo êntre as pãrtes, nos casos previstos íp Ârtigo 65 e será rêscindido, de pleÍp dírelto, coí}fome
o dlsposto Íros Ártlgos Tl, 7E e 79 da Lei A.6ú19r.
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o contFatado flca obriBado a aceltar nas oe$üls condições contratuais, os acréscims ou SupressõÊs que
sê fizerea nas corprãs, até o respe(tiyo li" ite flxado no Art, 65, §1" da Lê1 n' 8,666/93. ltenhuír
acrésciio ou supressão podêrá excêdcr o li[ite êstabêIêcldo, saldo âs suprêssôer rêsultântês de âcordo
celebrado etÍtrê os coritratantes.

ctÁt slrl oÊclxa pnliErm - Do REcES[iEmo:
Executado o prcsente cgÍrtrãtg e obServadas as condlçôê5 de adlipletoento dâi obritâçõ€s pâctuedes os
pr.ocediEDto ê priâ2os pãre rêcêbêr. o sgu objêto p€1o Contratante obedecerão, conforoe o caso, as
disposlçôes dos Arts, 71 a 76, da Lei nô 6.666/93.

cLÁrJst r-Â DÉcrü:iÊam - oÂlt pEr LrDÂDEsr
A rêtusa inju§ta e dêixar dê cünprir as obÍ^!.gaçõês âssunidâs e prêcêj.tos 1êEals, sujeltâfá o
contÍ'âtado, Saraítlda a pr.évle dêfêsa, às se$rlntês pênâltdadês pnevlstas nos artg. 66 ê 87 da Lel
8.666/93; a - âdvertêncla; b - oulta de rora de 0,5Í (zero vÍrgula cioco por cento) apllcada robre o
valot' do corrtnato Por dia de atraso na erÍtrega, no iDicio o.r na êx€cução do objeto ora contrâtãdôj c -
rulta dê rd (dez por ceíto) sobre o valor contrâtado ÉIa inexecução total ou parclal do coÍtpâto; d -
suspensão t€üPoiária dê partlclpãr ê 1,ícitaçâo e i-EpedlEnto de contratar cq! a Adúinlstraçâo, por
prazo de até 02 (doi.s) ânos; e - declàração de lnldonêldade para IlcÍtâr ou GoÍrtratai cqr ã
Ado:lnistração Públlcâ enquErto !,erdurareo os rptiyos deterrln.ntes da punição ou até qu€ seja protovtdâ
sua reabllltação peratae a própria autoridade que apllcou a penalLdade; f - sitrulta[eaneíte, qualquer
dàs penalidades cab-ívêis funda.êntàdãs na Let a.666/93.

cLÁJ§rLÂ DÉcrx ÍEtcEIta - D cma§lflo rnül.cEII :
t{os câsos de eventuals atrasos dê pagalerto oos t€Ísos dêst€ instrurento, e desde quê o contratâdo não
tenha concoffldo de algura foma para o atrôso, sepá adfiitlda a cofipeflsação flnancel,ra, devldâ dêsde a
data linite flxâda pãra o paganênto até a dâtã co.rêspondente ao sfetivo paEa[€nto da parcela. 05
et!(ar8os tDratórlg' dêvl.dos eln ,.azão do âtaàso no pagatiento serâo calculados con utilLzâção da segulnte
fónrulã: Eti=Í{xVPxI, ondê: E = êncaÊtos moratórios; l{ = nútêro de dlas entre a date p]evlsta pâra
oPatarentoeadoêfêtivopaga[erÉojVP.valordaparcelaaserpâga;êI=indicedecolipensâção
flnânceira, assb apurado: r - (ÍX/l@) 1165, sendo ÍX = percêntual do IpCÂ-ISGE acmulado no5 últims
doze Deses ou, na sua íalta, ur novo ÍMi,ce adotado pelo Governo Fedepal que o substitua. tla hiÊitese
do referldo índice estabelecldg para a coüp€osaçâo financeira venha â rer extinto ou dê quâlguer for.na
não possa nals ser utlllzado, será adstado, en substltuição, o que vler a sen deteftrinado pela
legislação então êm vigor.

cLÁJcrLÂ rÉcl A qJrnTÂ - m FÍnír:
Para dirLÍii.r as questões de.orFentê5 deste cofrtrato, as part€s elêgei o Fofo da C@rca dê Guarablrã.

E, por êsterê[ de pleno acordo, foi lavnado o preseÍrte contrato elí o2(duã5) vias, o quã1 vai assinado
pelas partes e por duas testeounhas.

T Ê S TEI'IUFIHÀs

Duas Êstradas - Pg, 24 dê Harço dê 2021.
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