
ESTÀD DA PAiAÍBA
PIEFEIN.NA N'IICIPAL DC U,âS ESTRAI'ÂS

r(russÂo PERi ITEXTE DÊ LrCITÂçÀO

COIIRÂTO f, e : 9ãia1 l2e2L-CPL

TERI,S DE COTITRÂTO gJE EiITRÉ SI CELEBRÁ,.I A PREFEITUNÂ N ICIPAL DE IIJÀS ESTMDÂSE EXPRESS DISTiIBUTDoRA OÉ ÍíEDTCA Ei{TO§ LTDA., PARA FORNECX}tElrrrO CO{FORi1É
OISCRIHÍNAI)o {ESTÊ II{STRU'1ENTO },IA FOR}IÂ ABAIXO:

PeIo preseBte Ínstrunento particular dê contrato, de un lado PREFETTUna flt{rclpal oE ÍxJAs EsÍRADÀs -
Rua do Co!ércio, 23 - Centro - Ouas Estradas - PB, CÍiÍPl ne Oa.787 -O72/@O1-10, neste âto represehtada
p€la Prefeita loyce Renelly Felix f{unes, Erasileira, Solteira, Funclonaria publica, residente e
domicillada na Fazenda são Fiancisco, s - zona Rural - ouas Estradas - pB, cpF ne ogo.4a7.so4-4o,
cêrteira de ldentidade ne 3.57o.s72 SSP, doravante símplesmente CoNTRATANTE, e do outro 1àdo ExpREss
DIsrRIBUromÂ DE ttEDrcallEl{Íos LTI}A. - RUÀ Y Dors, 355, GALpÃo 01 - DIsÍRrÍo TNDUSTRTAL - loÂo pEssoa -
PB, CilPl ne 26,156-923/W1-20, doravãnte sioplês[ente Cof{TRÁTADA, decidíram as partes contratantes
assinar o p.esente coltrato, o qual se regerá pelôs cláusulas e condiçôes seguintes:

CUÁU5i'LA PRI}ICIRA . DO6 FI,iDÂTEIIÍOS:
Este contratg decore da licitação ílodalidade Pregão Presencial ne W6O7 /2027, pro.essada nos teflnos da
Lei Federal ne 79.529, de 17 de lulho de 2@2 e subsidiaiiaiEntê a Lêi Federal no 8.665, de 21 dê lunho
de 1993; Lei Co plenentar ne 123, de 14 dê dezembro de aOO6t Oecreto Fede.al n 79.024, de 2O de
Setemb.o de 2019; e legislêçâo pertinente, conslderadas as âlterações posteaior"es das refêridas norÍías.

clriusul sEq,loa - Do oBJETO:
O presente contrato tellt por objeto: Âquisição parÍelada de nedicãnêntos inJetávêls ê nâo injetáveis
(coruns) diversos: padronlzados da REH.NE destinâdos à Atenção Básica IFarmácia Básica do Fundo
íunicipal de sãúde e órgãos vinculados] ounicipal, edlante requisiçâo dlária e/ou perlódica, deyêído a
entrega ocorier nos locals deteFnlnados pêlo Seton Competente.

O Íorneci.0lento deverá ser executado rigorosanente de acordo co as Eondlçóes expiessas nêste
instrumento, proposta aprêsentada, especificações técnicas correspondentes, processo de llcitâção
modalidade Pregão Presenciâl ne O0g6712O2L e instruções do coôtratante, docuBêntos esses que ficac
fazendo pertes lntegrantes do presente contrato, LndepeÍdente de transciição; e será .ealizado na forÍía
pa.(eladà-

CLÂ.|SULA ÍERCE1RÂ - DO VÂLOÊ E PRÊçOS:
O vafon total deste contrãto, a base do preço proposto, ê de R$ t7.OO),20 (cIl{gJE}ÍTA E SÉTE ttIL E TRÉS
REÂIS E VIMÍE CEi{TAI/OS).
Representado por: 08 x R$ 7.725,40.

cóotGo DrscRtàÍrÂçÂo Italc^ UIIÍ'ÂOE Qrr nTro DE
vÀL*

ulrriiro P. TOTAL

01
Ácido Ascórbi.o l@ rgl9r'l FÂRl|r]\CE A}IPOLA 608 g,7a 43A,OO

o3
Ácido Ascórbico zga irylri! n AL ARTE iIÂÍIVÀ FRÂSCO a-7@

7,?7 a.452.9O

o5
Aínb.oxo1 3o,íglml xarope Adulto GLOEO tRASCO 500 1,64 420,06

06
Ânbroxol lsmg/ll|]. Xarope lrúantll
120 I GLOBO FRÂSCO soe

1,65 azs,oo

g7 Atenolol 25 mg PRÂTI coi,tPRInIDo 36.WO o.a4 !-445,W

oa
Atenolol 25 ôg + Clortafidona
12,5 ng (ÀEipres.) I.IEOLEY CO*IPRIüIDO 6@ o,57 342,@

11
cíBetidina 150 mglml aínpolà 2 I'I TÉUTO Á,{POLÂ 7.W 1.05 LA50,A

13
co$plero I Íaâsao 10O ol SELFÀR FRÁSCO 90e

2,95 2-295,A

L4
Bultib.oneto de É5.opolàminâ +

Dipironâ PIIÂRLA8 co|1PRrnlDO 5.Om
o,42 2.aü,@

16

gultibroEêto de EscopolaíiÍla +

Diplronã FÂR}IACE Í ]ETÁVEL 6ga 1,10 t.eÁo.a

19

groíldreto de Jenoterol Sll|g\nl 29
ÍI PRÂTI FRÂSCO 720

2.36 ^ L,.,u

\

S



20
Cêto(onazol 20a&/g 6EOLAB CREIIE 1-OO0

2.47 2.87A,@

Oiclofendco Potássio 50 mg GEOLÁB COTPRIIIIDO 72.004
0,08 96O,00

oicl-o+enâco sódico Sg mg 6EOLAB COT,IPRITIIDO 72.OOe
a.g7 a4a,@

23
Diclofênaco Sdico 25ng\d FAR},IÂCE II{]ETÁVE I" 1.000

6,AZ 420,og

27
Xola8ênase + Clorânfeõicol 0,6
U/G 30 E

CRISÍÁL CREI,,'E 3go
16,95 t,o85,o0

79
lhtildopa 500 Eg Etts COI1PRI}IIDO 75.e00

4,85 t2-754-OO

30
tli.mesuLida 1O0 og GLOBO CO,4PR II,TIDO 7A.OOO

o,g8 1-448,@

31
Orieprazol ltg 69 + Dllu€nte BtÀU

^ÍpotÂ
3âB , ,ao a -220,@

)4 sin€ticona rl8 ng 6t oa{) coitPR Il,lroo 6.509 g,7a 845,OO

37
Tenoxícân 46 rg PRÂfÍ ÂI1POLÂ 660

9.90 5.940,eA

la

valsartana 16OtIg
{]iidôo<]or.otiazi.le 72,5 lng
(brasart hct)

ovÂ
qJIIICI CÔíPR IDO 600

1,76 1. 056. OO

l9

Valsâ.tane 160'n8
+hidro(Iorotj.azida 12,5 mg +
anlodiDlno 5 nÊ

iIOVÂ

QUITiTICÂ
C(}4PRII,,!I DO 100

3,20 2,248,OA

40
Vitãrina l( CRISTAfIÀ À,IPOLA 5W

a.72 7.e32.OO

57 .OO',Zg

CLÁJSULÀ QT,ÀRTA - m RE IUSÍÂIErÍO:
Os preços contrâtados sâo fixos e L.reajustáveis pelo período dê ur ano, exceto para os casos previstos
no Art. 65, §§ 5e e 6r, da Lei 8-666/93.
ocorrendo o desequilÍbrio econô[Lco-financeiro do .ontrato, poderá ser restabelecida a relaçâo que as
partes pactuaran 1ni€ialmente, nos tênÍos do Ant. 65, Inciso II, Alínea d, da Let 8.666/93, l'edlante
co provação docunental e requerimento exp.esso do Contratado.
Dentro do prazo de vi.gência do contrato e [ediante so].icitação do Contratado, os preços poderão sofrer
reajuste àpós o lnterregno de um eno, na mesma proporção da variaçãg verificãda no IPCÁ-IBGE âcúúulado,
iniciadas e .oncLuídas após a ocorrênciâ da anualidade.
Nos .ealustes subsequentes ao prímêiro, o interregno mÍnlno de um ano será contado a partÍr dos efeitos
financeir-os do últirrc Feajuste.
i.lo caso de atraso ou não divulgação do índicê dê reajustaDento, o Contratante pagará ao Contratadg a
inportância calculada pela últiM varla(ão conhe<Lda, llquidando a diferença coffespondente tão logo
seja divul.gado o indice definitivo. Fica o corÉratado obrigado a ãprese,ttaF lrenól.ia de cálculo
referente âo reajustamênto de preços do valor reítanescente, senpre que êstê ocorer.
Nas aferições finais, o indlce atuôlizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estãbelecido para reajustamerto venha a ser extinto ou d€ qualquer forea não possa mais
ser utllizado, será adotado, en substitulção, o que vier a ser deterninado pela legislação então em

vigor.
Na ausêflciã de previsão ]ega1 quônto ao indice substituto, as partes elegerão novo Índice ofi€ial para
o reajustaúento do preço do valor renanescente, por l'€io de têrno adltivo.
o .eajuste poderá ser reallzado por apostilatento.

cúusulÂ QUI ÍA . DA DOÍAçÃO;
Às despesas coffeião por conta da segúirÉe dgtação, constante do orçahênto vL8ente:
Recursos do fiunicÍpio de ouãs Estradas:
07.@ - ag.30L.2@2.2o27 - 2ltw.ol - 3-3.9O.3O.O9i
o7.& - 70.30t. z@2. 2027 - 2A3@.O7 - 3. 3.90. 30.09 ;
a7. oo - to. 301.2002.2027 - 2l4w.Or - l. 3. 90. 30. 09.

CLÁ'SULA SEXTA - DO PÀ6'$tE 
'ÍO:O pagaíênto será efetüado na Tesouraria do Contratantê, nediante processo regular, da seguintê úáneiià:

l{ensalíente, para oco.rer no prazo d€ trinta dias, contados do período dê adinplefieÍtto de cada parcela'

CLÁUsULÂ 5ÉTITA . Í'OS PRAZOS:

o prazo Íráxino para a exêcução do objeto ora contratado, que adnlte prorro8,ação na' condiçõÊs e

hlpótêses prevlstas no Art. 57, §1', ãa Lei 8.666/93, êstá abaixo indicado e sêrá considerâ+ da

âssiíâtura do Contrãto:
Entrega: 5 (cinco) dias.

Â vigêrcia do presentê contrato será dêteroinadaj até o finàl do exer"clclo
conslderado da data de sua assinatura.



CLÁUsuLÂ oIÍAvÂ . oAs oBRIGAçôES m G0DÍTRATATTE:
ô - EÍetuar o pôganento relativo ao fornecinento eÍetivamente reêIizado, de acordo com as respectivas
c]áusulas do pnêsente contratoj
b - Proporsionar ao contratado todos os meios necessárlos para o fiel fornecinento contrâtâdô;c - t{otiflcar o contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produtofornecido, exercendo a ttais amPla e corpl.eta flscalizaçâo, o que não exine o contratadg cte suas
rêsponsabilidôdes contratuais e legais;
d - Designar representantes con atribuições de Gêstor e Fiscal deste contrato, nos têrmos da normavigente, especialmente para acompanhar e fiscalizâr a sua execução, respectivamente, permltlda ê
contratação de terceiros para assistência e subsídio de infornaçôes pertinêntes a essas airibuições.

CLfu,SULÀ iIoNü . I}As oBRrGÀcõEs Íx) co TRÀTAI)o:
a - Exêcutar dêvidaDênte o Íornecinerto dêscrito na Cláusulá coirespondente do prêsênte <ontrato,
deÍttro dos aelhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o raEo de ativldade relaclonada aa
objeto cont.atual, cortr observãncia aos prazos estipuladosj
b - Respon sablllza r - se por todos os ônus e obrigaçôes concernentês ã leglslôção fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem coíro por todas as despesas e coítprolissos assumidos, a quatquen título,
penante sêus fornecedo.ês ou terceiros sr razão da execução do objeto contratâdo;
c - Ilantêr preposto cãpacltado e 1dôneo, acelto pelo Contratante, quaodo da execução do contrato, que o
represente inteEralnente e[! todos os seus atos;
d - Perritir e factlitar a fiscallzação do contFatante devendo prestar os lnforEes e escfàrecirieítos
solicitâdos;
e - Será responsável pelos danos causados diretaBeflte ao Contratante ou a ter(eiros, deco.rentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não êxcluindo ou .eduzindo essa responsabilldôde a fi.scalização
ou o acompaohamento p€1o órgâo lntêressado_;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou êr! parte, o objeto dêste instruGento, sefi o
conheciEento e a devida auto.ização exprêssa do Contratante;
g - ltanter, durante a vigéncia do contrato, etr coEpatibilidade coo as obrigações assúlidãs, todas âs
condições de habilitação e quallficação exigidas no .êspectivo processo Licltatól"io, apresentando ao
Contratante gs do€unentos necessários, semppe que solicitado;

CLÁUSULA DÉCTl,tÀ . DÀ ÁLTERÀçITO E NESCISfu:
Este cortrato poderá ser alterado cor a deyida justificativâ, unllateralnentê pelà contratante ou por
acordo entre as partes, ros casos previstos no Àrtigo 65 e 9erá rescirdido, de pleno dirêito, conforme
o disposto nos Artigos 77, 7a e 79 da Lei 8.566193.
O contratedo flca obrigado â aceitar nàs íêsnas condições contratuais, os acréscirnos ou supressõês que
se tizeren nas cqnpias, atÉ o respectlvo linitê fixàdo no Art. 65, §1o dô Lei n" 8.666/93. ttenhuír
acréscino ou supressão poderá exceder o liolte estabelecido, saldo as supressões r€sultantes de acordo
celêbrado entre os contratantes,

CUIIJSULÂ DÉCITTA PRIfiEIRA - Do RECEBIüErIO:
Éxecutado o presente contiato e obset vadas as condiçóes de adiÍÍple[teoto das obrigações pactuadas os
procediEento e prazos para recêber o reu objeto pelo contratante obedecerão, confonÉ o caso, âs
disposições dos Ârts. 73 a 76, da Lei n" 8.666,/93.

cúUsuLA DÉCü,IÂ SE6J]E,A - DÂS PEIALIDAI,ESI
A recusa lnjusta êm deixa. de cuÍtprip as obrigeçóes assumldas ê prêceLtos legais, suJêitará o
contratado, garantida a prévla defesô, às seguintes penalidades p.evistas nos Arts. E6 ê 87 da Lei
8,66619)| a - advêrtência; b - nulta de mora de O,5'Á (zerc vírgu1a cin.o por cênto) aplicada sobre o

valor do contrato por dia de ataaso na entrega, no início ou na exêcução do objêto ora contratado; c -
nulta de lol (dez pclr cento) sob.e o valor cont.etãdo pela inexecução total oll parciã] do €ontrato; d -
suspensão teoporária de participar eD licitação e imp€dirento de contratar coo e AdEinistração, por
prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar coÍ, a

MminÍstração públi.ca enquanto perdurareft os motivos dêtêrminantes da punição ou ãté que sêja proogvida
sua reabilitação pêrantê a própria autoridâde que aplicou a penalidãd€j Í - slmultaneamente, qualquer
das penalidades cabíveis +undaoentadas na Lei 8.666/93,

CLiUSÜLÁ DÉCI'IA TERCEIiA . DA «XTPEEÂCÃO FITÜI CEIM:
ilos €asos de eventuais atrasos de pagareÍÉO nos tertos deste lnstru[ento, e desde que o Cortretado não

tenha concotrldo de alguua forna para o atraso, será adBitida a coGpensação flnanceira, dêvida desde a

datô linite fixada pãra o pagamento até a data coffespondent€ ao sfetivo paganento da parcela. Os

encargos moratórlos devidos em razão do âtraso no pagaúento serão calculados com utilização da sêgujnte
fórrlulã:EM=líxVPxI,onde:EM=encarSosnoratórios;N=númerodediasentreadata
opãganentoeadoefetivopagânento;VP-valordaparcelaasêrpaga;eI=Índicedecon
finaireira, assiD apurado: r = (ÍXtLeE) t365, sêndo Tx = percentuâl do IPCA-ImE acunulado nos

dozê reses ôu, ne sua falta, uri novo índice adotado pêIo Governo Fêd€ral que o substitua. ila

do referldo índLce estabelecido para a comPên'ação financêil'ã vênha a §er extinto OU de qualq

náo posga i|ais ser utilizado, sêl"á adotâdo, sr substitulcão, o gue vier a sêr
legislação então eEt vígor.

para



CLJÚ§ULA DÉCTüA EJÂRTA . DO FORO:
para dirimir as que5tõe5 decorientes deste contrato, as pêrtes elegem o Foro da Conat"ca de Guarabira.

Ê, por estaren de pleno aco.do, foi lavrado o preSênte contrrto en o2(dúas) viâs, o quaf vâi ã§§inado
pe.lãs pârtês e por dues têstemunhas-

TESTEI{.!&IAS

" 
{§-I.o,-- ^ .1, \^i *"-('.

opt.16 s. 69!- Jl

Duas ÊstrãdâE - PB, 16 de Abril dê 2021.

PELO COI'ITRATANTE

P.efeita Constitu.iona-I
o9â.4s7 .564-40

PELO CONÍNATÀDORossElro âàu:ii"fil"J,[iá]::?:ffi,*,
MARINHO:33861005468 Dados: zo2r.o4.re r7J6:30 -or o0

ffi.roa'
cN?3 | 26.156 .92aI OSOT -2@
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aEl q4t êaq o/í


