
ESTÂIN DÀ PÂRAÍ8Â
PREFCITURÂ }II',TIICIPAT DE U,AS ESÍRADAs

cürs§ilo PCRlrar{ÊriTE DE LlcrraçÃô

Co|'ITRÀTO Ns : 0É€.29 I 2OZ1-CPL

TERlllo DE CONTRATO QUE EI{ÍRE 5I CELEBRA}.I Â PREFEIIURA Ií'|I'ICIPAL DE DUAs EsTRADÂs

E CIRUFARI'IA COIIEÊCIÀL LII)Â., pARÀ FORNFCI^4ÊNT0 COIJFoÊ},!E oISCRIíINADO NÉsTE

INSÍRUMENTO NÀ FORâ{A AEAIXO:

Pelo presente instrúnento particular de contrato, de uío lôdo PREFÉIÍUM lui.lICIPAL OE oIJAS ESÍRADAS -
Ruâ do Comércio, 23 - Centro - Duas Estiadâs - PB, CNPI ne AA.7A7.A72|àAO1-1O, neste ato represêntada
pêla Piefeitâ loyce Renà1ly Felix i.lunes, BrasíLeira, Solteira, Funclonarla Publlca, residente e
domiciliada nâ Fazendã São Francisco, Sil - Zona Rural - ouas Estradas - PB, CPF ne O9g,4O7.5O4-4O,
Cartêira de Identidade ne 3-51o-572 ssP, doravante simplesmente COÀITBATANTE, e do outro lado CIRUFÂR,l
ColiERCIÂL LTDÂ. - RUA PRÉSIDÉNTE QUARESIIA, 1105 - ALECRII{ - MTAL - RN, CNPI ne 4O.7A7.\52/OOÜa-O9,
doravante sirÍpletmente CONTRATADA, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual
se regerá pelas c1áusulas e .ondiÇões seguintes:

CLIiUSULÀ PRIITEIBÂ . DOs FI'NOÀiE TOS:
Egte cont.ato decorre da li.itação rrodalidade Pregão Presencial ne OO,OT /2A21, processada nos te.mos da

Lei Federal ne 7O,52O, de 17 de lulho de 2@2 e subsidiariamente a Lei Federal no 8.666, de 21 de funho
de LggS; Lei Coople,n€ntar ^e 

'L21, de 14 de dezembro de 2@6; oecreto Federal nÓ 70,824, dê 20 de

Setembro de 2019; e legislação pertlnente, consideradas as altêrãçôes postêriores das refêrida§ nô.mâs.

CLÀJsULÀ SEGU DA . DO Ots]ÉTO:
O presente côntrato ten por objeto: ÀquisiÇão pôr.e1ada de medicâmentos injetáveis e não injetáveis
(coduns) dlversos: padronizãdos da REFiUI'1E destlnados à Atenção Básica IFarmácia Bási.â do Fundo

HunicÍpâl de Saúde e órgãos vinculadosl municipal, mediante rêquisiçâo díária e/ou periódica, d€vefldo a

€ntnegâ ocorrer nos locais deterÍrinados pelo Setor Competente,

O fornêciúento deverá ser executàdo rl8orosàmênte de acordo com as condições expiessàs neste
in5trunento, proposta apresentada, especificações té€olcas .orrespondentes, pro€esso de licitação
oodalidade Prêgã9 Presenciai ne Og@7 /2A21 e instruções do Contratante, do(unertos ê5ses que fi.am
fazendo partes integaantes do presente contrato, independente de traíscrição; e será aealizàdo ôa for'iÍá
parcelada.

CLA'SULA TERCÉIRÀ . DO YALO* É PREçOS:

O valor total deste cont.àto, ã base do pneço proposto, é de R$ 998,oo (}IOVECENTOS Ê NOVENTA R€AIS).
Representado por: 08 x Rg 123,75.

coorql DrscRllüxÁçÃo rÀnct u{IoÂDE qJATTII»I}E VÂLOR

I'XITÁRIO
P. TOTAL

Cômplêxo B 2 nl Àípo1â 7.OAA b,99 99O,OO

990,O5

cúusuLA graRÍa - m RÉalusÍÂt{EÍÍo:
05preçoscontràtados5ãofixoseirrêâjustáveispeloPeiíododeumàno,excetopêfaosíasosprevistÔs
no art, 65, §§ 5c e 6a! da Lel 8.666,/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econânico-financeiro do cort.ato, poderá 5er restabeleclda a relação que as

pa.tes pactuaram inicialmeflte, nos te.oos do art. 65, Inciso Ír, Álinêa d, da Lei 8.666/93' ,íediôntê

conprovação docunental e requeriDento exPresso do fontratado'
oeniro do prâzo de vigência do contrato e ediante solicitação do Contratâdo, os preços podêrão sof.êr
reajuste àPós o interregno de um ?no, na lnesna ploporção da variação veri.ficada no IPCÀ.IBGE acuBulado,

iniciadas e (oncluídar êpós a ocorrência da anualidade'
Nos reajustes subsequent€s ao PriÍÍeiro, o interregno minimo dê um ano será contado a parti. dos efeitos
finan.eiros do último rcdjuste.
No càso de atraso ou não dÍvu1gação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao contratôdo a

iítportáncia calculada pela últi;a variação coôhecida, liquidando a difeFênçâ co*espondentê tão logo

se;a dlvulSado o índic€ definitivo' Fica o Coítratado ob'i'àdo a ãpresêntar me&iriã de cá1culo

re;erente ôà reajustarrento de paeços do valor re&anescente, selípl^e que este ocorren'
Nas âferiÇões Íinais, o Índice atuafizado para reajÚste será, obrigatori amente, o definitivo'
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Caso o indi.e estabeLecido para reajustamento venhô a ser extinto ou de qualquer fornâ não possa maj.s
ser utilizêdo, será adotado, en substituição, o que viêr a ser detêrninado pela legislação então en
vigor.
Na au5ência de Prevj.são legal quanto ao índicê substituto, as partes elegêrão rovo índlce oficial pârê
o reajustampnto do prêço do valor neÍEnÊscente, por neio de termo âditivo.
O reajuste poderá ser reàlizado por âpostllamento.

cúusulA gjla{rÁ - oÁ mÍaçÂo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orcdlento vigente:
Recursos do líunicÍpio de Duâs Estradas:
07 -@ - 70. 301- - 2002. 2027 - Z7tú60.d1 - 3. 3 - 90.30.à9 ;
07,?o 79,107.29s2.2027 - z])OOOs,Ot - 3.3.9s.30.Os;
o7 .ob - Lo - 3s7 - 2sa2 - 2027 - 274@66 - 0L - 3. 3, 90. 36.09.

CLÁJSULA SE(TA . OO PÂ6ÂIIÉ[M:
O pagamento sêrá êfetuado na Tesouiaria do Contràtante, m€diante piocesso regulãr, da seguíntê maneira:
ilensalmente, para ocorner no p.azo dê trlhta diês, contôdos do período de adimpleíEnto de cada par<e1a.

CL,ÁUSI'LÀ SÉTÍ 
'I 

. DOS PR.AZO6:
O prazo ítáximo para a execução do objeto ora cont.atado, que admite prorogação nâs (ondiçôes e
hipóteses previstas no Art- 57, §1é, da Lel 8.666/91, está abaixo lndicado e será considerôdo da
asslnatuna do Contrato:

Entrega: 5 (cinco) dias.
A vitência do presente contrato será deterninada: até o final do exercício financeiro de 2021,
aonsideaado dã data de suà assinaturâ.

cuÁusuLÀ orÍAva - oAs oBRrcÂçÕEs Do c{mTRÂÍa[TE:
a - EÍetuar o pagan€nto relativo ao fornecimento efetivanente realizado, de ácordo con as respêctivas
cláusulas do pFesente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os n€ios ne.essárlos paÍa o fiel fornecimento contratado;
c - llotificar o Contrâtado sobFe qualquer imegularidade encontrada quanto à qualidãde de produto
fornecido, exeF(endo a mais anpla € completa fiscal.ízação, o que não exlne o contratado de suas
.esponsabilidadês (ontratuais e legais;
d - oesignar reppesentantes con atríbuiçôês de 6êstor e Fiscal. deste contrato, nos têmos da nomra
vigente, especlalnente para acoítpanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamênte, permitida a
contratação de terceiros para assistêncla e subsídio de lnformaçôes perti.nentes a essas atribuições,

cLliusulA iÍn r - oas oBRrGÂçÕEs m c(xTR^TADor
a - €xecutar deyidamente o forneciÍrento descrlto oa Cláusula coarêspondente do presente contrato,
dentro dos êlhores parâÍnetros de qual.idade estabelecldos para o raDo de atividadê refacionada ao
objeto contratual, coo observância aos prazos esti.puLãdos;
b - Responsabiliza.-se po. todos os ônus e obrigações concenneÍrtes à legislação fiscal, civil,
tributári.a e trabalhlsta, bem como por todàs as despesas e conprolissos assunidos, â qualquer tÍtulo,
perante seus fornêcêdorês oü têrceiros e|l! râzão de êxêcução do objeto contratadoj
c - llanter preposto capacitado e idôneo, ac€ito pelo Coítratante, quando da execução do coítrato, que o
represente lntegral.mente em todos os sêus atos;
d - Permitir e +acilitar a fiscalização do Contràtante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;
e - Será responsável pelos danos causadgs dir€tarleÍte ao Contratante ou a ter(elros, decorrentês de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou neduzindo essa responsabilidade a fiscalizâção
ou o ôcoülpanhanento pelo órgão i.nteressado;
€ - ,lão cede", taâísfealr oo sub-cofitratar, no todo ou at paate, o oàJeto deste iastFrr ênto, sê{n o
conhecinento e a devida autorização expressa do Cootratante;
g - t4anter, durante a vigêflcia do contrato, en co[patlbilldadê colll as obrigâçôes assuDldas, todas as
condiçóes de habilitâção e quelL+icaçãô êxigidas no iegpectivo procêsso lici.tetório, apresêntando ão
Contratânte os docunentos necessários, senpre que sollcltado;

cl.ÁrrsulÂ oÉcrAÂ - rrÂ aLÍERAçÂo E REscÍsÃo:
Este contrato poderá sêr alterado con e devida justlficatlva, unilateralnente pela Contrãtante ou por
a.ordo êntne as partes, nos casos prevlstos no Arti,go 65 ê será rescindl.do, de pleno direito, confonte
o disposto nos Artigos 77,7g e 79 da Lei 8.666/93.
o contratado fica obrígado a acêitar oas mesnas condições contratuais, os a(nésci,Íos ou supressões que
se fizereD nas co prôs, até o .espectÍ.vo linite fixado no Art. 65, §1" da Lei no t.666/93. enhuít
acréscitro ou supressão pode.á exceder o limite estabelecido, saldo as supressões retultantes de acordo
celebrado êntre os contratantes.

CLJúJSULÂ OÉC$IA PRTGIRA - DO RECEBIiEÍ|TO:
Executado o presente cont.ato e observadas as condições de adirpl€nento das obrlgações pactuâdas os
procediDento e prazos parã ieceber o seu objeto pelo contratante obedecerão, con'forne o caso, as
d.i5posiçôes dos Art5. 73 a 76, áa Lei no 8.666/93,
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al-§§nà BÉcrlri §Eq& - srs rÊ!*r-ÍDlDfs:
Â rêÉusa i rjtlrtã er óêixa. de .ucprir as o&pigâçõês âssraidas E paêreltos Iêgãls, súJsttãrá §
aorÉ.ãtado" garantidô a préyla defesa, às §egrrirtes penalldad€s prêyistas nos Art5. 86 e 87 da Lei
A.666192'" a - ãdvertência! b - mltâ de ora dê O,5X {zero yiÍ,grrlâ cinco por cênto) áplicâda sobre o
valor do aontrato por dl.ã de ãtrasô na entrega, no 1níalo ou na êxe€uEão íto obJeto orã contratado; c -
Eulta de 18t (dez por ce tc) sobre o valor coítrâtâds pelâ inexecução total ôu parciaL do coitrato; d -
5t!5pen5ão tsporáriô de prticipar er li.itação e i.Wedfuento de .ontratar ((3n a Â*i istr.ção, por
prazo de atÉ 92 (rlols) ãÍ'o§; e - declaração dê lnidôrei.dadê pârâ lL€itar §'lJ <oatrãta..@ a
Â&inistração Pública enguanto perdürar€ú os úctivos dêtemiÍiarÉes dâ puni.ção ou atÉ quê sêJã prmovida
sua reabllr.tãção pêrántê a própriã autorldade guê aplicou a pênã11dâde: f - slllultaneanêrte, quã]quêr
das peÍ)ôlidades çabíveis fundaDe[tãdas na Lei 8.666,/93.

cLúJsarLÂ BÉcÍ§ tEraEijr - gÀ coeffirçIs FrxlffiEtm:
,bs ca5os de €íêntuais ãtr3sos dê pagacnto nos teÍroi deste iílstruàeÍrto, e desde qüe o Costratado não
tenha €orrorl-ido de algreE for a pare c atraso, será aàitl.da a corpensaçáô fÍaaía€rri, dêvidã d€sde a
data 1i6ite fixada para o pãgaEenta êté ê data co.respondeitê ao efetivo pãgafiento da parcela. os
encargos noratórlos d€vidos qB razãa do atraso nô paga!êÍrto sêrão cãl.culados coG utillza{ão da seguiflte
fóÍrula: Ê!t = t{ x VP x I, onde: E}l = encargos roratórios; al = núÉro de diâs entrê a dãta prêvistã pa.a
opag@íÊ6eadoâfetiyopâgaFerto;VP=valordaparcelaase.pagaiel=irdicede€qpensação
fioãficêira, assi-ú apuradc: Í = íTx/r§à1365, sendô TX = percerÉua). do IPCÂ-ISE ã€urllado nos últisos
doze rEses gll, oa sua 'falta, i.!, Dgvo iíddiçe adqtads pelo Gsverag Federã!, que o substitüa. a hipótÊse
do referÍdo índicê êstab€lecido parã ã côüpênsâaão flnanceira vênha a sêr extiÍto ou de qüalquer foma
não pqssa iais ser utilizado, será adotado, êfi substltuição, o que vi.er a ser deterainado pela
Legiglaçáô então e|lt vigor.

clar rLÀ DÉct À gflÍfi - Do F(No:
Parã diri.rir âs grert6rês decorrentês dêstê €orltrâto, ãs partês eleg€i o Foro da corar€a de ÉÍ3.abita-

E, por êrtareü de plEno acordo, foi lavrado o presente contrãto e6 A2(duas) via§, o quâl vai assinado
pelãs paí-tes e por duas testeGunhâs.

o.rãs Estrãdas - P8, 15 dê Àbril dê 2s21.
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