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ESTIüO DA PAiAÍB'I
PiEFEITURÂ ÍIT'I{ICIPÀL DC q'AS ESTR/IDÂS

cdtls§io PEtlla[EItÊ DE LrcrTAçio

CôiItRÀlO l{r: OA§l 2g2l -CPL

ÍERTO DE COIÍÍRÂTO QIJE EI{TRE 5I CELEBMfi A PREFEIIUNA IiNICIPAL DE Di'ÂS ESTRADÂS
E CÍf,URGICÂ XnIEBÊLLO LTDÁ., PARA FORNECTTTENTO Cor{F(nüE DrSCRÚ1r ÁDO NtsÍE
INSTRUIIEIITO NA FORIiA ABAIXO:

PeIo presente lnstru,aênto particul.ar de contrato, de um lado PRErEITITIA nIiICIPAL DE Í,UAS ESÍRÂITAS -
Rua do Cqrércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne oE.787.gA2lgD€]-1O, neste âto representada
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasilêira, Solteira, Funcionarla Publica, residente e
domlcilladâ na Fazenda São Francisco, SN - Zona Ru.al - Duas Estradas - B, CPF ae 09A.497.5O4-4O,
Cartelra dê ldentidade ne 3.570.572 SSP, doravante slmplêsnente CONTRATAI{TE, e do outro l.àdo CIRURGICÀ
X ÍEBELLo LTDA. - ruA cosÍ{oâÂt'tÀ, 7lo - Boa WÂGEü - RECIFE - PE, cÍÍPJ ns aE.674.752/o@L-4o, doravânte
siÍplesmente CO,ITRATADA, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá
p€Ias cláusulas e cofldições seguintes:

CTÂ§ULÀ PR!}iEIRÀ . DOs FI'iDÀ E.ÍTÍOS:

Este contràto decorre da licitação nodalidâde Pregão Prêsencial ne O@97 /2621, p.ocessãda nos têrmo5 da
Lei Fêderal ne 10.529, de 17 de lulho ôe 2@2 e subsidiariaDente a l-ei Federal Íro 8.666, dê 21 de lunho
de 1993; Lêi Coírplêmentãr ne 123, de 14 de dêzeínbro de 2@6; Dec.êto Fedêral i' LO.O24, de 20 de
Setenbro de 2019; e leglslação pertinente, consideradas as altêrações posteriores das neferi.das norrnas,

clÁrsuLÀ sÉqtEA - m oglETo:
O pFesente contrato ten por objeto: Àqu1sição parcelada de nedi€ameÍtos injetáveis e não injêtáveis
(coíluns) di.versos: padronizados da REI{ NE destinados à Atenção gásica IFanÍáciã Bá5ica do Fundo
fiunlcipal de saúde e órgãos vinculados] nunicipal, Bediante requÍsj.ção diária e/ou perlódica, dêv€ndo a
entrega ocoffer nos loceis dêtermlnados pelo Setor compet€nte.

O forneciEfito deverá ser executado rigorosãmente de acordo cod as condiçóes expressas nêste
instrumento, proposta ôpresentada, especificações técnicas conrespgndêntes, processo dê licitãção
íÚ,dat"idade Pregão Presênciàl ne OW7/2O27 ê instruçôes do Contratait2, docuô€r,tos ess€s que fica,,
fazendo part€s lntegrantes do pnesênte contrato, lndependente dê transcrlção; e sêrá reallzado na forma
parcelada.

cLarsulÂ ÍERcErRÂ - oo vÂLoB E PiEços:
O valor total deste contrato, a base do preço pioposto, é de R$ 5.519,00 (cINco ,,lIL QUIt'lllEtÍfoS E

DEZENOVE REÂIS),
RepreserÍtado por: 68 x Ri 6a9,87,
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clÁ§rrl-À QuÂrÍa - m REAftsrÂ[ElÍÍor
os preços cootratâdos 5ão íixos e irreajustávêis Pelo perÍodo de sn ano,
no Art. 65, §§ 5e e 6e, da Lei 8.566/93.
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exceto pàra os casos Prêvistos



o(orretdo o desequilíbrio econônico-finãncei.ro do contrato, poderá ser restabele€ida a relação que as
partes pactuanam inicla],rente, nos terÍnos do Art. 65, Irclso II, AlÍnea d, da Lel 8,666/93, mediante
co prcvação docur,EÍrtal e requêrlmento exprêsso do Contratado.
oentro do prazo de vigência do contrato e medlante sollcitação do Contrâtado, os prêços podêrão sofnêr
reajustê aÉs o irtenrêgno de un ano, na Desmâ proporção da va.iação verlficade no IPCÂ-IBGE acuDulado,
inlciadas e concluída5 apó5 a ocorrênci.ô do anualidade.
l{os ieajustês subsequêntes ao priEêirô, o intêrregno nÍniíD de un ano sêrá contâdo à partlr dos êfeitos
finãncêiÍ.os do ú1ttíE reaJuste-
f,l,o côso dê atrâso ou não divulgação do indr.ce dê reâJustamento, o contratante pagará ao contratado a
iDportencla calculãda pela últÍl|a variação conhecida, liquidãndo a dlferença correspondente tão logo
seja divulgado o índicê definitivo. Fica o Cortratado obrigado a apresentar merúria de cálculo
referente ao reajustanênto de prêços do valor reDanesceltê, sempre que este ocorrer.
as aferi.ções finais, o índlce atualizado para reaJuste será, obrigôtorlamnte, o dsfinitivo.

Caso o Índiçe estabelecido pârã í.êajustaDento venha a ser extinto ou de qualquêr fornâ não possa mis
ser utlllzado, será adotado, e.n substltuição, o que vLec a ser deterninado pela Iegislação então em
viEor-
Na ausêncla de Prevlsão legal quanto ao índicê substituto, às partes elegerão novo índice oficiàl pâra
o reajustanento do preço do valor remanescente, por meio d€ terÍp aditivo,
O reajuste poderá ser realizado por apostilanento.

clÁrsulÀ g.rrrÍÂ - DA DoraçÃo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, (onstante do orçantênto vlgente:
Recursos do lluniciplo de Duas Estradas;
07.@ - ro,10r.2w2.2027 - 27\OW.OL - 3.3.90.30.09;
97.ú - LO.!b7.2*2.2027 - 271str8e.â1 - 3.3-90.34.09;
o7.@ - to.301.2@2.2027 - 214W*.O1 - ).3-%.10.09.

ctÁJgrLA sErÍa - oo Pl6ÂnÉxTo:
O pagaEênto sêrá efetuado na Tesouraria do Contratante, ú€diante processo regular, da seguinte maneira:
llênsaLtlente, para ocorrer no pFazo de trinta dias, contãdos do período de adirnpleínento de cada parcela.

CLÁI'SUI.À SÉTIIIA . DOs PRÂZOS:
O prazo máxioo pârô a execução do obJeto orã contratado, que ãdlite prorrogação nas condlções e
hiBiteses p.evi.stas no Art. 57, §1", da Lei 8,666/93, está abaixo indi(âdo e será considerado da
assiíatura do Contrato:

Entrega: 5 (cinco) dias.
Â vigêrcia do presente contrato sêrá dêterliDàdà: atÉ o Íinãf do êxercÍcio fihàncelro ôe 2s27,
considerado dà data de suâ assinatura.

crÁt írLÁ orrÀva - atÀ5 o6RÍ6 CôEs m ccíTRÂTÂxrE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao forneciD€nto efetlvaDente rêelizado, de acordo cofi as respectivas
cláusulas do presente contrato;
b - Propoicionâr ao Contrõtado todos os rei.os necessárig5 para o fiel forneclDento contràtado;
c - t+otif,ican o contratado sobne gualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
forrêcido, exercêndo a nals aopla e cdrpleta fiscalização, o gue não êxine o contratado de suas
responsaàilidades contratuais e legais;
d - DesLgnar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal d€ste contrato, nos tenrcs dã norna
vigente, espêcialEênte para acoopanhâr e flscâllzãr a suà execução, respectivanênte, permLtidã a

-_ contratação de têr.êiros para assistênciã e subsídio d€ infofllaçôes pertlnentes a essas atribulções,

CUíU$,1Â ÍT A . Ty§ (ERIGÀçõES M cflÍMTÂDo:
a - Executar devida[ente o forneciüento desciito na Cfáusula coirespondente do pr€sêntê contrato,
dentro dos nelhores paFânetros de qualldade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao
objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Rêsponsãbilizar-se por todos os ônus e obrigações <oncêrnentês à legislâção fiscâ1, civil,
trlbutárla e trabalhlsta, ben como por todas a5 despesas e coopromi.ssos assuúidos, a qualquer titulo,
perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - lianter p.eposto capacitado e léúteo, aceito pêlo Contr'àtarte, quando da êxecução do conú"àto, quê o
represente iítegralmentê efi todos os sêus atos;
d - Permiti. e facilltar ã fiscalização do Contratantê devendo prestàr os lnformes e €scla.ecimentos
solicitados;
e - Sê.á responsáveL pelos daros causados diretaBente ao Contratante ou a tercelros, decoffêntes d€ sua
culpa ou dolo na execução do €ontrato, não excluindo ou redüzi.ndo essa responsabilidôde a fis€alização
ou o acoopBrha[êrto pelo órgão interessadoi
f - flão ceder, tnansferir ou sub-qgntratar, no todo ou em parte, o objeto destê instruúento, sen o
coohecirento e a devlda autorização expressa do contratante;
g - Hanter, du.ãnte a vigência do contrato, e coopatlbllidade co as obrlgaçôes âssunidas,
condições de habilitação ê qsalificação exigldas no rêspectivo processo llcitatório,
contratante os do(roentos necessários, senDre quÊ solicitado;

cLÁusI,LA DÉcITu . DA ALTEnAçÃo E REscISÂo:

roRGE LU rz MEVEDo fJJf Í:Sí',#:€'§j
PÉREIRA DE PER€IRA DE

oLtv EtR A:666«87 24A OLIVETRA:6ó6ó6A724a7
Dàdos: 2O2l .04.16
141936 43'00



Êste contrato pod€rá scr alterado con a deyida justi+i.catiyã, unílateralnênte pela Contrâtante ou pon
àcordo êntrê as partes, nos casos prêvistos no artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforDe
o disposto no5 Artigos 77, 78 e 79 da Lej. 8,666193.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas íesf|ag condiçôês contrâtuâis, os acrésci,Bos ou supressões que
se fizerem nas compras, até o respe€tivo llmite fixado no art. 65, §1' da Lei n" 8.656/93. Nenhum

acréscimo ou supressão podêrá excêdêr o LÍÍite estabelecido, saldo as supressões resultantes de acordo
celebaado entrê os aontratãntês.

cUfuJ§JLA oÉc}tÂ PRITEIRÂ - Do RÊCEBITIE To:
Executado o presente contrato e observadas as condlções de adlrnplem€nto das obrlgações pactuadas os
procedifiento e prazos para receber o seu objeto pelo Cont.atante ob€decerão, confortue o caso, as
dlsposições dos arts. 7l a 76, da Lei n" 8.666/93-

CLIüSULA OÉCIIIA S€GT'DÂ . DAs PEIIALÍ,AI,ES:
A recusa injusta en d€ixar dê cuEprir as ob.igaçôes assumidas e pneceitos legais, sujeitará o
Contratado, garartÍda a p.évia defesa, às setuintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
A.666/93r ã - advêrtêncta; b - multa de mora de O,5X (zero vírgula cj.nco por cento) aplicada sobre o
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no 1nÍcio ou na execução do obj€to ora contratado; c -
nulta de 10% (dez por cento) sobr€ o valor contratado peLa inexecução totaL ou parcial dg contrato; d -
suspersão temporárla dê parti.ipar efi licitação e ifipedifiento dÊ contratar com a Adnlnistração, por
prazo de até 62 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para llcitar ou contratar cofi a
Adninistrâção Públlca enquanto peMurare os rEtlvos deter'riinantes da punição ou até que teja pronovida
sua reabilitação perante a própria autoridade que ôpli(ou a penalidade; f - siúultàoeaúente, qualquer
das penalidades cabivels fundanentadas na Lei 8.66619.

cLÁUsuLA DÉclttÂ ÍERCEIRA - DA COIPE]{5ÂçÂO FIIIÁT{CEIM:
ilos casos de eventuais atrasos de pagaoeíto nos terÍos dêste instruDênto, e desde gue o Cont.atado não
tenha concorrido de a]guma forfla para o atraso, será admitida a coDpênsação financeira, dêv1dâ desde a

data lilBite fixada para o paganento até a data correspondente ao efetivo paganento da parcela. Os

encargos ngratórigs dêvidos em razão do atraso no pagan€nto serão calculados coí! utilização da sêguinte
fórmu1a:Eli=NxVPxI,onde:Et{=encãrgosmoratórios.;N=númerodedlasentreadataprevistapara
opãgaBentoeadoe+etivopagàmento;vP=valordapaPcelaàserpaga;eI=índicedecomPensação
financeira, assin apurado: r = (Íxl].:g€) /365, sendo TX = percentual do IPCA-ImE âcuEulado nos últínos
doz€ meses ou, na sua ía1ta, urr novo Índice adotado pelo Governo Federâl que o substitua. a hipótese
do referido Índice estabelecido para a compensação finânceira vênha a ser extinto ou de qualquer fonra
.láo possa |!als ser utilizado, será adotado, et' substl.tuição, o que vier a ser deternlnado pela
lêgisIação então en vigor.

clÁüslrLÀ DÉCUA qJAnTA - m Fof,o:
Para dirimir as questõês decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comârca de Guarabirà'

E, por estare de pleno acordo, fol lavrado o presênte contrato en o2(duas) vias, o qual vai assínado
pelas partes e por duas testenunhas.

ouas Est.adãs - PB, 16 de Lbrll dê 2027.

TESTÉltr l'lllAs
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Prefeita Constitucional
690.447 .5A4-44

PELO COIITRATADO

JORGE LUIZ AZEVEDO PEREIRA Â$i.àdo d€ tormô disib, Êôí rÔRGE LUrz
azEwm PEnEnÀ ot ollvElf, À6666ó472447

DE OLIVEIRA:66666872487 Dado5:2o2r o4.i6 r4re:54 oloo'

CIRI'RGICA |iXÍEBELLO LTDA.
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PELO COIÍTRATANTE


