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COI{ISSÀO PERI{AN€IITE DE LIcITÂcÃo

CO ÍRÀTó tas: WzLl 2O21-CPL

TER'IO DÊ IÔN,IRAIO QUE ENTRE SI CELEBRAX Â PREFEITURÂ ru ICIPAL DE DT'As ESTRADAS
E CÍRURGICA 

'{OTITEBELLO 
LIDA., PARA FORNECITIEIiTO CONFORHE DTSCRI]|'INADO NE5T€

INSTRU'..1ENTO NÂ FORltÀ AEAIXO:

Pelo presente instrumento particulàr de contrato, dê u& lado PREFETÍURÂ tí,nltclpal DE DUÀs ESTRÂDA9
Rua do CoÍnérci.ô, 23 - Centro , ouas Estradas , PB, C pt ôe AA,7A7 -g12/9061,1A, neste ato iep.esentacla
pêla Prefeitô loyce Renally Felix Í'{!nes, Brasileira, Solteíra, Funcionaria Publica, reri.dente e
doôlciliadã na Fê2endâ 5ão Fran.isco, SN - 2ona Rural - Duàs Eitradas - p8, CpF ne O9O.4A7.SO4-4A,
Cartelra de fdentidàde ne 3.57O,572 ssP, doravante sinplerÍ€nte C0NTRATANTE, € do outro ladq CIRUnGICA
iIOIITEBELLO LÍDÀ. - RUÂ COSIIORÂIIA, 710 - B0A VIAGEI1 - RECIFE - PE, CNPI ne 9A.674.712/0001-40, doravantê
5inplesÍnente COiÍTRÂÍADA, decidiran as partes contràtante5 assina. o presêntê contrato, o qual 5e regerá
pelar cláusulas e condi.ções seguintes:

CúUSULÂ PRIÍiIEIRÂ . oos FtÍ{DMETTos:
Este cont.àto decorre da licitação Dodêlidaée PreBão presenciaf ôe OOOO5/202L, processada nos ternos da
Lêi Federal re aO-52O, de L7 de lulho de 2gg2 e subsidianiaínêntê a Lei Fede.al. no 8.666, de 21 de lunho
de 1991; Lei Complenentar ne 121, de 14 de dezeobro óe 2006; Decreto Fede.êl no 70,O24, de 20 de
Sêtênb.ô de 2019j e legj.slação pertinente, consideradãs as alteraçôês postêriorês das .eferidas normas.

cúusulÂ sGoÀDA - m oslETo:
O pre5ênte cont.ato tenl por objêto: Âquisição parcelada de psicotrópÍcos InedicaEentos controtados]
diversos Iinjetáveis e não injêtáveis], destinôdos à Fa.rácia 8ásica do Fundo tíunicipa] dê Sêúde,
mediante requisi.ção diária e/olr periôdi.a.

O foaneclDento deverá ser executado rigorosamente de acoado colt! as condiçôes expressas neste
instaunento, propostà apresentàda, especiÍicàções técnicâs aoarespondente s, processo de licitôção
oodalidade Pregão Presen.ial óe OOOO5/2021 e instruçôes do Coôtrátantê, documentos essês que Íicait
fazendo partes integrantês do presentê coítrato, indepefldente de trãnscrição; ê 5eaá aealiiàdo na forma
parcelada.

CLÁUSULA ÍERCEIRA - Do VALOR E PREçOs:
O valoi total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 4A.A71,O0 (QUARENTA t'1IL E SETENÍÀ f UI
qEArs).
Represêotado poi: 09 x R.$ 4.452.33-
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cLÁusuLA Qt ÂRrÀ - ü) RÊAll,sÍÀXE[rO:
os pieços cont.atados são fixos e irreajustávêis pelo perÍodo de um ano, exc€to para os casos previstos
no Àrt. 65, §§ 5e e 6e, da Lei 8.556/93.
Ocorrêírdo o desequilÍbrlo e.onônico-finarrceiro do contrato, pode.á ser restabefecida ê relâção que as
partes pactuaran inicialmente, no5 tenÍos do Art. 65, Inciso IIj ALínea d, é,a Lei 8.666Í93, íÍedlànte
comprovação docunental. e requerlúento exp.esso do Contràtado.
Dentro do prazo de vigência do contrato e ediântê solicitâção do Cofltratado, os preços poderão sofrêr
reajuste aÉ5 o i.te.aêgno dê ur eno, na oesDe proporção dâ vãalâção ve.ificada no fPCÂ-IBGE aaudulâdo,
iniciadas e conchídas âpós a ocorrência da anual,idade,
Nos reajustes subsêqueíltes ao prirneiro, o interrêgno mínlrno de un aflo será contado a pãrtir dos efeitos
fj.nan.eiros do ú1timo reajustê.
No caso de atraso ou nâo dívufgação do índicê dê .eajustaÍÍento, o Contratantê pagará ao Contratado â
importân(ia calculada pela últiDa varlação conheclda, llqulda.do a dlferença coirespondente tão logo
seja divul.gado o Índice dêfinitivo. Fica o cont.atado obrigado a apresentar me iri.a de cálculo
referente ao reajustaD€nto de preço' do valor reDanescente, senprê que este ocorrer.
Nas aíerições flnais, o iodice âtualizado para reaJuste será, obrigâtorlamente, o deÍiniti-yo.
Caso o indice estôbelecido para reajustarnento venha a se. extinto ou de qualquer fo.ma íão possa mais
ser utillzado, sêrá adotãdo, en substituição, o que vier a ser determinado pela l-egislação então en
vigor.
Na ausêncla de piêvisão Legal quanto ao índice substituto, as partes elege.ão novo indice oficial para
o neajustamento do preço do valor remanescente, por meio de terílo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilaBento.

cLÁusul eurrÍa - rra mTAçÃo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, con5tante do orçanento vigente:
Re(u.sos do tfunicípio de Duas Êstradas:
a7.sg - l..0,3a7,2@2.2027 - 2rt@0O.6! - 3.3.9s.1s.O9;
o7,og - to.3a1.2@2.2027 - 21300s6.97 - 3.3.9A.30.09i
01.@ - 10.1s1.2@2.2027 - 2r4w.g7 - 3.3. .rO.O9.

CUú.ISULA SEXTA . D(, PÂ6A'IEIÍIO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, ílediante ppoEesso regular, da seguinte manel.a:
l,lensâlnente, para oconrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adiopLemento de (ada pârcêla,

cuürsJLA sÉTrnÀ - Íxrs PRÂzosr
O prazo náxijro para a execução do objeto ora contratado, que adnÍte pro.rogação nas condições e
hiÉteses previstas no Art- 57, §lc, da Let A-666/9), está abaixo indicado e será cooside.ado da
assinatura do Contrato;

Entrega: 5 {cin(o) diôs.
A vigência do presente contrato será determinadâ: até o final. do êxercí(io flnanceiro de 2027,
.onsiderado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OTTAVA - oA5 oBRIGÂçõE5 Do co TRÂTAITE i
a - Efetuar o paganento relativo ao fornêcimênto êfeti.vanente realizâdo, de acordo co as re5pectivas
cláusulas do presentê contnato;
b ' Proporcionar ao Contratado todos os nêios necessá.ias para o fiel fornecimento contratâdo;
c - [otificar o Contratado sobre qualquer lrrêgularidad€ encont.ada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a ftais a pla e cofipleta fr.scalização, o que não exifie o Contratãdo de suas
.esponsabilidades .ontrôtuais e legais;
d - Designar rêpresentântes <olr atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma
viEente, especialnêntê pa.à a(ofipanhar e fiscalizar a sua êxecução, respectivàrnente, penritida à
contratação de terceiros para assistência e subsídio de iÍríormaçóes pêrtinentês a essas atribuiçôes.

cl./irrsrrlÁ x À - D/rs oonlclcõrs mc TRATIDo:
a - Executar devldamente o Íorneclílento descrito na Cláusula correspondente do prêsênte cont.ato,
dentro dos melhores parâmet.os de qualidade estabelecidos para o ramo de ativldadê relacionada ao
obJêto contratual, co observância aos prazos estipulâdos;
b - Responsabilizar - sê por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação flscal, (ivi1,
tributária e trabalhista, be, coíro por todas as despesas e (omp.omissos assuridos, a qualquer tÍtu1o,
p€rarte seus fornecedo.es oü tercelros e .âzâo da êxecuçâo do objeto cootratado;
c - l,lanter preposto capacitado e idôneo, 3ceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos.;
d - Pemitir € facilitar a fiscallzação do Contratânte devendo prestâ. os inform€s e êsclarecioentos
solicitados;
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e - será resPonsável pelos danos causados diretanent" ao Contratante oü a terceiros) decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não exclulndo ou reduzindo essa re5pqnsabil.idàde a fÍscàlização
oU o aconpanhaDênto pelo órgão j.nteressado;
f - t{ão ceder, transíeair ou sub-contratôr, no todo ou em partê, ô ôbJeto dêste instrumento, sem o
conheci[ento e a devida autorização expressa do Cont.atantêj
g - l'€nter, durante a vi.8ência do contrato, en compatibilidadê com as obrigaçóes assuftidas, todas as
condi.çôes de hãbilitação e quallficação êxigidas no respe.tlvo procêsso licltàtório, aprêsêntàÍdo ao
ContrataÍlte os docunentos necessários, seúpl.e que solicitado;

CLÁusuLA DÉcrnÂ - DA ÀLÍEMçÀo E lEsclsÃo:
Este (ontrato podêrá ser alterado com a devida Justlficativà, unilate.alnênte pela contratante ou por
acordo entre a5 partesJ nos casos previstos no Artigo 65 e 5êrá rescindido, de pleno dií.eito, confonnê
o disposto nos Artlgos 71, 7a e 79 dâ Lei 8.666/93.
o Contratado fica obrigado a aceitôr nas ÍE5ma5 condições contrôtuais, 05 a(rércinos ou supressões que
se fizerer, ras co,!prâs, até o rêspêctiyo lirite firado oo 

^Í-t 
- 6s, §1o dã rêi no 8-666/93- ,{êrlhrr,,

acrésciÍDo ou supressão poderá êxceder o lilllite estôbelecido, saldo as supnessóes resuLtantes de aco.do
celêbrado entre os contratanteg.

CLÁU5uLÂ DÉcI,iÀ PRIÍ{EIM . Do REcESIÉE}Íro:
Executâdo o presente contrato € observadas as sondiçôes de adiDpleÍrento das obrigaçôes pactuadas os
procedinento e prazos para recebêr o seu objeto pelo Contratante obed€c€rão, .onÍorúe o caso, Às
disposições do5 Arts. 7) a ?6, da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCTiÂ SEq'Í}A - DAS PEi'ALIÍ'AI'ÉS;
Â necusa ifljusta em d€ixar de cumprir âs gbrigações assumldas e preceitos lêgais, sujeitará o
Contratado, garantlda a prévia deÍesa, à5 seguintes penalldades p.eyistas nos Arts. 86 e E7 da Lêi
A.66619): ã - àdvertênciaj b - multa de tÍora dê O,sX (zero ví|^gula clnco por cento) ôplicada sobre o
valor do contrato por dia de atraso na êntrega, no iní.io ou na exêcução do objeto ora contratado; c -
multa de 1OX (dez por cento) sobre o valor cont.atado pela inexecução total ou paici.al do contrato; d -
suspensão te porária de pa.ticipar eD licitação e iúpediaento de contratar con a Adúinistração, por
prazo de até A2 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade parà llcitai oü cont.âtar (@ a
Mninistnação Púb]ica enquanto perdurarem os notivos detemrlnantes da punição ou até que seja piomovidâ
sua .eabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - slnultanea ente, quã1quer
das penalidades cabÍvej.s fundanentadas na Lei 8,666/93.

clÁrsut 
^ 

DÉclra ÍcRcÉIRA - oa coiPE saçÃo fIMr{cEIRÀ:
llos casos de eveÍrtuais atrasos de paganento nos teÍrms deste instruqento, e desde que o Contratado não
tenha <oncorrido de algufia {orna para o atraso, será adnitida a conpensação finan<eirã, devida desde a
data limite fixada pa.a o paganento até a data cor.espondente ao eÍetivo pagaDento da parcela- 0s
encar8os ooratórios devidos em razão do atraso no pagamento serào .al.ulados com utillzação da seguinte
fórmulai EI.1 =NxVPxI,ondêrEll=encargosmoratóriosjN=núnerodedlasentneadatapnevÍstapara
opagamentoeadoefetivopagânênto;VP=valordaparcelaaserpaga;eI=Índicedecompensação
finan<eira, assin apurado: 1 - ('tX,llAO) 1365, sendo TX = percentual do IPCA-I8G€ acutiulôdo nos últi os
doze oesês oú, na sua íàltâ, uír novo indicê adotado pelo Govêrno Federal que o substituâ. Na hipótese
do referido Índlce estab€Ieci.do para a corpensação íinanceira venha a ser extinto su de gualque. fon a
não possã nais ser ltilizado, será adotado, en 5ubstituição, o que vier a ser deterdlnado pela
legisl.ação então em vigor,

CLiíU$'LÀ DÉCI'IIA QUARÍA . Do FORO:
Parã diriDLr as quêstões dêcorrêntês dêste contrôto, as partes elege,! o Foro da Corat^ca de Guàrãbira.

E, por estarêü de plêno a<ordo, Íoi lavrado o preseote contrato ei O2(duas) vias, o quâl vãi assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 24 de I'ial"ço de 202L.

ÍESTEr''t rJlrÁs

Prefeita Corstitucional
9 .447.504-40

PELO CoI'ÍRATÂDO
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