
EsTÀI}O DA PÂRAÍBA
PREFEITURA H'TICIPAL DE DT'AS ESTRÂDÂS

COI'IISsÃO PERÍ'IAT{EÍ{TE DE LICITAçÃO

CoI{TRÂTO Áet OOOZ2|2O2|- CPL

TERI'lo DE CoNTRATO QUE ENÍRE 5I CELEBRÁI.'! A PREFEITURÁ li,tu ICIPAL DE DUAS ESTRADAS

E illnÊD - DISTRIBUIçiO, $IPORÍAçÃO E EXPORTAçÃO DE T4EDICA EITTOS LTDA., PARA

FORNECIHENTO CONFORME DISCRII.IIMDO NESTE INSTRUMENTO NA FOR}{À ABAIXO:

Pelo presente instrumento particuLãr de contrato, de um lado PREFEITURA l4t 
'|ICIPAL 

DE DUAS ESTRADAS -
Rua do Conércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne 6a.787 .6a2/6OO1-10, neste ato representada
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria PublÍca, residente e

domiciliada na Fazenda São Francisco, sN - zona Rural - Duas Estnãdas - PB, CPF ne 99o,4O7.5o4-40,
carteira de ldentidade ne 1.570.572 ssP, dorãvante simplesrnente CoNTRATANTE, e do outro lado ED -
DISTRIBUIçÃO, I'4PORTAçÃO E EXPORÍAçÃO DE I,IEDICMEI{TOS LTDA. - RUA HA]OR BELMIRO, 2OO - SÀO ]OSE .
CMPINA GRANDÊ - PB, CNPI ne L5.2L8.561/0801-39, doravante simplesmente CONTRATADA, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrãto, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIÍíEIR'T - DOS FUNDME TOS:

Este contnato deconne da licitação modalidade Pregão Presencia! ne AOO05 /202!, processada nos termos da

Lêi Federal ns ]]6.520, de 17 de lulho de 2OO2 e subsidiarianente a Lei Federal no 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Conplementar ne 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal n' fO.O24' de 20 de

Setembro de 2019; e legislação pentinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CúUSULA SEGUNDA - DO OB]EÍO:
O presente contnato tem por objeto: Aquisição parcelada de psicotrópicos [medicamentos controfados]
divensos Iinjetáveis e não injetáveis], destinados à Farnácia Básica do Fundo Municipal de saúde,
mediante requisiçâo diária e/ou periódica.

O fornecimento dêverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiçóes expressas neste
instrunento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, p.ocesso de licitação
modalidade Pregão Presencial ne O^ggs/za2f ê instruções do Contratante, documentos esses que ficam
lazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na Íorna
parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA . DO VALOR E PREçOS:
o valor totaL deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 18.429,00 (DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E

VINTE E NOVE REAIS).
Representado por: A9 x R$ 2.047,66.

cÓor«) DISCRITíIIAçÃO l,tÂRca TJNIOADE QUAIITIDÂDE
VALOR

UÍ{ITÁRtO
P. TOTÂL

o4
AIprâzolân 0,25 mg EMS

CoÍnp. 7.500
o,o9 435,OO

05

Alprazolam 0,5 m8 EÍíS
CoÍ1p. 6.OOO

o,o9 544,eO

70
Broflazepàm 3 fig TEUÍO

Cotrp - 3 -000 o,o9 270,OO

77

Bromazepam 6 mg TEUÍO
Comp. 3.OOO

o,77 330,OO

1f
Canbamazepina 260 mg TEUTO

Conp. 24.OOO g,45 3-600,eo

la
FenitoÍna 100 mB TEUTO

Comp- 9.0A6
o.72 1.084,00

33

Fluoxetina 20 mg TEUTO
Conp. 30.@o

0,06 1.AOO.OO

44
Nortriptilina 25 mg EUROFARI4A

Comp. 3.809 o,34 1.920,9o

45
Panacetamol 50O mt + codeina 30
m8

GEOLÂB
Conp, 6.OOO g,M 2 -640,99

57

Risperidona 1 mElml Frasco 30
ml

PRAÍI sol.ol.al 600
11.69 7 .O14.OO

1A - 429,OO

fl



CLÁUSULÀ QUARÍA - OO REA]USTÂüE ÍO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de un ano, excêto para os casos previstos
no Ant. 65, §§ 5e e 6e, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financêiro do contrato, podetá ser restabelecidâ a rêlãção quê as
partes pactuaram inicialmente, nos tenmos do Ant, 65, Incisô II, alíneâ d, de Lei 8.666/93, mediante
compnovação documental e requerimento expresso do Contratado.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mêdiantê solicitação do contratãdo, os preços poderãô sôfrêr
reajuste após o intenregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-I8GE acumulãdo,
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intere8no mínimo de um ano será contado a partin dos efeitos
financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índicê de reãjustamênto, o contratante pagará ao Contnatado a

importância calculada pela úItima vêriação conhecldã, liquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o Índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a aprêsentar memória de cáIcu1o
referente ao reajustamento dê preços do valor remanescente, sempre que estê ocorrer.
Nas aferições finais, o índice atualizado para neajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser detêrminado pela legislação então en
vigor.
Na âusência de prevj.são 1ega1 quanto ao Índice substituto, as partes elegerão novo Índice oficial para
o neâJustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste pode.á ser realizado por apostilamento.

cúusurÂ QUrITÂ - DA DoTÂçÀo;
As despesas correrão pon conta da seguinte dotaçâo, constante do orçamento vigente:
Recursos do MunicÍpio de Duas Estradas:

. g7,oo - L9,30L,24o2.2027 - 2L70gO0.Or - 3.3.90.34.O9i
07 . gg - 10, 30L. 2ao2, 2027 - 2130000, 0L - 3. 3. 90. )o. 09 t
o7 . oo - 10.301.2002.2027 - 2t40gog,o1 - 3.3.90.)o.o9.

CúUSULA sExTA . DO PAGÂIIEIÍÍO:
o pagamento será efetuado na Tesouraria do contratante, mediante processo regular, da seguinte naneira:
Mensalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento de cada parcela.

CLÁUSULA SÉTIfiA . DOs PRÁZOS:
o prazo máximo para a execução do objeto ora contratâdo, que admite prorrogação nas condições e
hipóteses previstas no Art. 57, §1", da Lei 8.666193, está abaixo indicado e será considerado da
assinatura do Contrato:

Entrega: 5 (cinco) dias.
A vigênci.a do presente contrato será determinada: até o final do exercÍcio financeiro de 2021,
considerado da data de suã assinatura.

CLÁUSUIÁ OITAVA - DAS OBRIGAÇõES DO CO TRAÍAITE;
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecinento efetivanente realizado, de acordo coo as respectivas
cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necêssários pana o fiel fonnecirnento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularídade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o contnatâdo de suas

- nesponsabilidades contratuais e legais;
d - Designar nepnesentantes com atribuiçôes de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivã[ente, permitida a

contnatação de terceiros para assistência e subsídio de informaçõês pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NOÍ{A - DAS OBRIGAçõES DO CONTRATADO:

â - Executar devidamente o fornecimento descrito na c1áusu1a correspondente do presênte contrato,
dentro dos melhones panâmetros de qualidade estabelêcidos pana o ramo de atividade relacionada ao
objeto contratual, com observância aos prazos estipulados.;
b - Responsabilizar - se por todos os ônus e obrigações conce.nentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhistã, bem como por todas as despesas e comprofiissos assumidos, a qualquer titulo,
penante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Hanter preposto capacitado e j,dôneo, aceito pêlo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integnalmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do contratante devendo prestan os lnformes e esclarecimentos
solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa nesponsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contrêtar, no todo ou em pante, o objeto deste instrumento, sen o
conhecinento e a devida autorização exprêssa do Contratantej



I - Hanter, durante a vigência do contrato, em compatíbilidade com as obnigações assumidas, todas as
condj.ções de habilitãçâo e quatiflcação êxigidas no respectivo processo licitatório, apresentando âo
Contratante os documentos necessários, sempne que solicitadoj

cLÁusuLA DÉcrirA - DA aLTERÁçÃo E REscrsÂo:
Este contrato poderá ser alterado com a devidô Justificativa, unilateralmente pela Contratante ou por
acordo entre as partes, nos câsos previstos no Arti.go 55 e será rescindido, de pleno direito, confo.ne
o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93,
0 Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscinos ou supressões que
se fizerem nas conpras, até o respectivo limlte fixado no Art. 65, §1" da Lei nô 8.666/93. Nenhum
acréscino ou supressão poderá excedêr o limite estabele€ido, saldo as supressões rêsultantes de acordo
celebnado entre os contnatantes.

CúUSULA DÉCII4A PRIÍiIEIRA . Do RECEEIT,IEÍ{To:
Executàdo o presente contrato e obsêrvadas as condições de ãdimplemento das obrigações pactuêdas os
procedinento e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, as
disposições dos Arts. 71 a 76, da Lei n" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCI}IA SEGUiIDA - DAs PÊNALIDADES;
A necusã injusta em deixar de cumprir as obrigações assunidas e preceitos legais, suJeitará o
contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalídades previstas nos Arts, 86 e 87 da Lei
a.666/93i a - advertência; b - multa de mora de o,5r1 (zero vÍrgula cinco por cento) aplicada sobre o
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado; c -
nulta dê lO% (dez por cento) sobre o vaLor contratado pela inexecução total ou parcial do contnato; d -
susPensão temporánia de panticipar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto pêndunarem os notivos detenminantes da punição ou até que seja promovida
sua reabilitação perante a própria autonidade quê aplicou a penalidadê; Í - simultaneamente, qualquer
das penalidades cabíveis fundãmentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULÂ DÉcT A TERCEIRA - DÂ coíiIPE sAçÂo FIHAiICEIRÁ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado nâo
tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a
data limite fixada para o pagamento até a data cornespondente ao efetivo pagamento da parcela. os
encargos moratórios devidos em razão do atnaso no paganento serão calculados com utilização da seguinte
fórmuIa:EM=NxVPxI,onde:El4=encargosmoratórios;N=númerodediasentreadatapnevistapana
opagamentoeadoefetivopagamento;VP=valordaparcelaaserpaga;eI=índicedecompensação
Íinanceira, assim apurado: 7 = (lXlfOO) /365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últlmos
doze meses ou, na sua fa1ta, um novo Índice adotado pelo Govenno Federal que o substitua. Na hipótese
do referido Índice estabelecido pana ô compensação financeira venha a sên extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizêdo, será adotado, en substituição, o que vier â ser determlnãdo pela
Iegislação então eÍr vigor.

cuiusuLA DÉcrna QuÂRÍa - Do FoRo:
para dirimir as guestões decomentes deste contrato, as partes elegem o Foto da cond-cà de Guarabira.

E, por estarem de pleno acordo, foj. l.avrado o presente contnato em Az(duas) vias, o qual vaj. assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Ouas Estradas - Pg, 24 de l4d,.ço de 2021.

TESTEMUNHAS

Prefeita Constitucional
o90 . 447 . 504 -40

PELO CONTRAÍADO

PELO CONTRAÍANTE

'a2í.'599. tog - o1

vsEo+ 'JÍ{IIED 
-

'.zta.561/Ogg1-39

E EXPORTAçÂO DE


