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Cd.IIS5ÂO PERiÂXEÚTE DE LICITÁçÂO

CO{ÍRAÍO t{s : WYlZg2l-CPL

ÍER},S DE CONÍRÂTO QUE TITRE SI CELEBRAI,! A PREFEITIfiÂ NfiICIPAL DE ü,AS ESTRÀDAS
E CIRURGICÂ IIO{TEBELLO LÍDA,, PAIÂ FONNECII'IENTO COI{FORIIÉ DISCRIIíINADO NESÍE
INSÍÊI.'IIE TO NÂ FORi,IA ÀBAIXO:

PeLo presênte iístrumento particul.ar de contaato, dê um lado PREFEIÍUnÀ XICfPAL OE üJAS ESiRIDAS -
Ruã do Cooércio, 23 - Centro - Ouas Estradas - P8, CMPI fi2 Oa.7a7.O1,2/6Wr1-1O, neste ato iepresentãda
pela Prefeita loyce Rênal1y FelLx Nunes, Eraslleira, soltêirar Funcionarla Publica, residêntê e
domiciliada na Fazendê São Francisco, SÀl - Zona Ruràl - Duas Estnadas - Pg, CPF ns O9O.4O7.5O4-49,
Cantei.a de ldentldade ne 3.570.572 SSP, dorôvante simplesmente CONTRATAiITE, e do outro lado CIRURGICÀ
iOITEBELLO !TOA. - RUA COSt&8ÁltA, lLO - WA VIAGEi - RECIFE - PE, ClrPl nc O8.674.752/soO1,-4O, do.avante
simplesnente CG{TRÂTADA, decidirar as partes contratantes assinar o preserte contrato, o qual se .egerá
pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁJSULA PRI'{EIRÂ . DO§ F1Sf,»IiIEÍ{ÍOS:
Este contrato decorne da licitação nodalidade Pregão Eletrônj.co ns OOOOI/2O2L, processadà nos teríos da
Lel Federal ne fQ.52O, de 17 de lulho de 2@2 e subsidiariaDente a Lei Feü€ral. nc 8.666, dê 21 de lunho
de 1993; Lei CompleDentar ne 121, de 14 de dezerbro de 20g6; Decreto Fedêral no a9.624, dê 20 de
Setembro de 2019; e legtslação pertLnente, consideradas as alterações postêriores das referidas noÍ'inãs.

CLÁ,SULA SEGITDÂ . Do OBJÉTO!
O presente contrato tetr por objeto; Aguislção parcelada de nedÍcamentos injetãveis e não j.njetáve1'
(coínuns) diversos; padronizados da RENÂI.IE - RELAçÃO NACIoNAL DE IlEDICÂltEt{Íos, destinados à Atenção
Básica IFamácia 8ásica do Fundo l.'luniclpal de Saúde e órgãos vinculados] úunlcipal, mediante réquisição
diária e/ou pêrlódica, devendo a entrega ocorrêr nos locais deteHrinados pelo Setor
CoBpetente.

O forneÊifiento deverá ser executado riBorosanênte de acordo col' as <ondiçóes expressas neste
instrulento, propo5ta apresentãda, espêcj.ficaçõês téc6icas correspondentê9, processo dê licitãção
modalidadê Pnegão Eletrônico ne WOO2| ?A1! e instruções do Contratante, docunentos êsses qüe fi.cam
fazêndo partes integrantes do presente contrato, independente de transcriião.; e será realizado na fonma
parcelada.

CLÁUSULA TERCETRÂ - Íx, YALOR € PREçOS;
O valor total deste cootrato, a base do preço proposto, é de RÍ 69.116,g0 (SESsENTA E t{OrÉ ,tIL E CÉrrO
E TRr{rA E sErS REArS).
Representado por: 08 x R$ 8.642,00.
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cllÚsuLÀ ouatÍa - m f,EArrrsÍÁrE To:
os preços contratados são Íixos e irneajustávêis pelo perígdg de un ano, exceto parà os casos pr€vistos
rio Art. 65, §§ 5e e 6l, da Lel A.666/93.
Oco.rendo o desequilíbrio econômico-financei!.o do contrato, poderá ser restabelecida a relaçâo que as
partes pactuariün inicialúente, nos tenros dq Art. 65, fnciso II, AlÍnea d, da Lel a.666/93, íediante
conprovação docurental e reque.ií€nto expresso do Contratado.
Dentro do prazo de vigênciô do contrato ê oêdlante solicitação do contralado, os preços poderão sofrer
reajuste após g lnteF.egno de ull ano, na ne$ra proporção da varlação verj.ficada no IPCÂ-IBGE acumulado,
ini.cladas e concl.uidas após a ocorrência da âÍualidade.
ilos reajustes subsequentes ao prineiro, o interregno nínimo de um ano será contado a partir dos êfeitos
financei.os do ú1timo reajuste.
No càso de etraso ou não divulgâção do ÍndLce de reajustaúento, o Contritante gag..á ao Contrâtado a
importãncia calculada pe]â últína variação aonhêcida, liquidando a diferença correspondente tão logo
sêja divulgado o índice definitÍvo. Fica o Contratado obrigado a ôpresentar m€rxiria de cá1culo
referente ao reajusta[ento de preços do valon remanescente, se,rpre gue êste ocorrêr.
Nas aferições finais, o índicê atualizado pana reajuste será, obrigatoriamente, o definitlvo.
Caso o índice estabelecldo para.eajustamento venha a ser extinto ou d€ qualque. fgrna não possa mais
sen utillzado, será adotado, em substituição, o que vier a ser deter.ni4ado pela legislação então €nl
vigor-
l{a ausência de previsão lêgal quanto ao indice substituto, as partes elelerão novo irdice oficial para
o reajustanento do preço do valor relf,anescente, por Deio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser reallzado po|- apostilanento.

. CUfuSULÁ QT'IIíTA - DA DOTAçfu:
Às despesas comerão por conta da seguinte dotação, constante do orçarpnto vigente:
Rêcursos do ,tunicipio de Duas Est.adas:
07,oo - ro .397, .2@2.2a27 - 2aaeÉPD.O1 - 3.3.90.30.09;
07.@ - L9.3o1.2W2.2927 - z7ae,@O.Ol - ).3.9o.3o.s9t
o7,oo - 70.301.2&2.2027 - ZLA.O0OO.OL - 3.).9s.39.O9-

CUÁUSULÀ SEXTA . Do PÂGA'IIEIÍOI
o pagamnto 5êrá efetuado nà Tesouraria do contratante, Bediante processo regular, da segulnte maneira:
llensalfiente, para ocorer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adi pleDeÍrto dê cada patcelã,

CLÍ,SI,LA sÉTÍtlÂ - o(xi PRAzos:
o prazo náximo Para a exêcução do objeto ora contratado, que admite prorrogôção nas condições e
hipóteses previstas no Art. 57, §fô, da Lei a.666/93, está abaixo lndlcado e será conside.ado da
assinatura do ContÊato:

Entrega: 9 (cinco) dias,
Â vigência do presente contrato será detentrinada: até o finat do exercício financelró de 202!,
considerado da dãta de sua assinatu.a.

ctÁusulA oITAva - DAS o8ircaçõEs Do co rRÂTrwrE !
a - Êfetuar o pagamehto relativo ao fornecioento efetivànente realÍzado, de acordo coD as respêctivas
clãusulas do paesênte aontrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os neios necessánigs pa.a o fiel for;eciúento contrãtadoj
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c - Notificár o Cont.atado sobrê qualqüêr irregularidade encontrada quantg à qualídade de produto
forne(ido, exercendo a mais anpla e completa fiscalização, o que não exioe o Contratado de suas
responsâbiLidades contnatuai.s e legais;
d - Deslgnar representantes com atrlbuições de Gestor e Fls(al deSte contrato, nos têrros da norura
vigênte, espe€ialmente parã acoopanhar e fiscallzar a sua execução, respectlvamente, permitida a
contratação de terceLros pa.a assistênçia e subsÍdlo de Ínformaçôes pertinentes a essas atribulções,

cLÁu9JLA ünA - DAS OBnIGÂçoES m Oomf,ATADO;
a - Exe€utar devidamente o fo.neciiEoto descrlto nâ Cláusula correspondente do presente contrâto,
dentro dos melhores paráBetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade lelac lonada ao
obJeto contrâtual, cofi obsêrvánciâ aos pnazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrlgaçôes concernentes à legislação fiscal, civil,
trlbutária e trabãlhistar berll como por tôdas as dêspesas e compro issos assulridos, a quàIquêr título,
perante seus forne.edores ou tercelros e razão da execução do objeto contratado;
c - ,lanter preposto capacitado e idôneo, acêito pelo Cont.atante, guaÍrdo da execuçãg do contrato, que o
reprêsêntê integnahente en todos os seus atos;
d - Penniti. e facilitêr a fis(alização do contratante devendo prêsta. 95 lnforires e esclarecl.oentos
solicitados;
e - Sêl.á responsáve} pelos danos câusàdos dlretanente ao Contratantê ou a tenceiros, decorrentê-é dê sua
culpa ou dolo na êxêcução do contrato, não exclulndo ou reduzindo essa responsabil.idade a fiscãlização
ou o âco.rpanhaDento pelo órgão intêressado;
f - Í{ão ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou eln pante, o objeto deste instru éitó, settt o
conhecioento e a devida autorizaçáo expressa do Contnatante;
g - ilanter, durante a vigência do contrato, êír co[patlbilidade com as obrigações assunidas, todas as
condlçóes de habilitação e qualificãçâo exigidas no respectlvo processo licltatório, apresentando ao
Contratânte os docuoentos necessários, semprê quê sollcitado;

CUiUSULA DÉCIIIÀ - oA ALTERAçÃb E REsclsfu:
Este contrato poderá ser altêrado corÍ a devida Justiflcativa, unilateral entê pela Contratante ou por
acordo entre as partê5, nos casos p.evistos .lo Artl.go 65 e será rescindido, d€ pleno direito, confor-oe
o disposta nos Artigos 77, 7A e 79 da Lei 8,666/93.
O Cont.atado fica obrigado a aceitar nas nesmas <qndições contratuais, os acréscloos ou supressões que
sê fl.zerem nas co[pnas, até o respectivo lini.te flxado no Art. 65J §lP dã Lei no 8.666/93. Nênhun
acréscino oü §!/pressâo poderá exceder o linite estabelecido, saldo as supressôes resultantês'de ãco.do
celebrado entre 05 contratantes.

CLÁÚSULA OÉCTTSA PRIIIETN,A - lx} RECEBrrlEt(rO:
Executado o presente contrato e observadas as coodiçfos de adiÍ,lpleDento das obrigações pâctuãdas os
procedhento e prazos para receber o seu objeto pelo coÍttratante obedecerãor conforne o cãso, as
disposições dos Arts. 73 a 76, da Lel n" A.666/93.

CLÍ,,sULA DÉCIÉA sEdIü,A - DAs PEiüILIDADES:
A rêcusa injustã e deixar de cunprir as obrigações assrÍiidôs e piecê1to5 }êBais, sujçitará o
Contratado, garantida a prévi.a defesa, às seguintes penal.idades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
a.666/93'- a - advertência; b - ltulta dê ,pra dê O,sX (zêro víFBUla <in.o po. cento) aplicada sobrê o
valor do cortrato pot di.a de at.âso na êntregã, no início ôu nâ êxêcução do objeto ora cont.atado; c -
multa de 1Ol (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
suspênsão teDporárla de parti€lpen en Iicltação e lmpedlmênto de contratar cofl a Admlnlstração, por
prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratac com ô
Adninistração Públlca enguanto perdurarêE os notivos deteÍ[inantes da puoição ou até que 5êjà pronovida
súa reabilitação perante a próprla autoridadê que âpllcou a penalidade; f - siErltanea[ente, qualquer
das penalidades cabÍveis fundãDentadas na Lei a.66O193.

clÁusuLÀ DÉGÍHA TERGETRA - ttâ c(}tpExs çÃo FTM CETRA3
Nos casos dê eventuâls atrasos de pagaEento nos termos destê lnstruúento, e desde quê o Contratado não
tenha conco.rido de alguna fo.ma para o atraso, será ôdhitida a conpensação financeira, devlda desde a
data limite fixada para o paganento até a d.ta corrêspondente ao efetivo pagaoento da parcela. os
encarggs llgratórigs devidos e,l razão do ôtraso no paganerto serão calculados cqr utllização da.seguinte
fónDula: Et = li x VP x Í, onde: En = enca.gos rrcratór"ios; !{ - núoe.o de dias êntre a data previstâ para
opaga[entoêadoefetivopagamento;VP=valordapar(elãaserpaga;eI=indi.edêcopensação
financeira, assiD apurado: I = (TX,/100)/365, sendo ÍX - percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos
dozê mêses ou, na sua faltâ, um novo Índice adotãdo pelo Governo Fedêral que o substitua. Na hipótese
do referido índicê estabê]ecido para a compensàçâo íinaocei.a vênha a ser êxtLnto ou de qualquer foría
nâo possa riais ser utillzado, será adotado, eo substituição, o que vier a ser deteralnado pela
legislaçâo então em vigor.

cLÁJsuLA DÉcrn l qraiÍa - m Foio:
Para dlrinir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Fopo da CoBarca de Guarabira.

E, por estarer de pLeno acoido, foi lavrado o paesentê coÍtrato em O2(duã5) vias, o qual vai assinado
pelas partês e por duas teste unhas.
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