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GüTTRATO I{e : gOe36l2921-CPL

TERITIO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRÀ}I A PREFEITUNÀ ! 
'IIC]PÀL 

DE DtlÂS ESTRADÀS
E PflailtÂPLlrs LTla., PÂRA FoRNECIÍ{ENTO C0{FORME DTSCRTüIMDO NESTE lNSTRUttÊt{TO Í{A
FORitÂ AEAIXO:

PeIo presentê lnst.unento particular dê contrãto, de uo Lado PREFEITUIÂ AIICIPAL OE IXrAS ESTRAOAS -
Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CÍtlPl n4 O8.7A7.012/OOO1-1O, ne5te ato represêntada
pê14 Prefeitê loyce Renally Felix unes, grasileira, soltelra, Funcionaria Publlca, residente e
doniclllada na Fazenda 5âo Francisco, SN - Zona Rural, - Duas Estradas - PB, CPF os O9O.4O1.5O4-40,
Carteirà de Identidade ne ).570.572 55P, doravânte sÍmplêsnêntê COiTTRAÍANTÊ, e do outro lado pHARltÀpLuS

LTDA. - RUA lOÃO DO|INGOS SOBRINHO, 91 - MANOE LA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CNPI ne
03.aa1 .O4I/OO0L- 52, doravante simplesmente CONTRÁTÂDA, decidlran as pãrtes contratântês assinar o
presente contratô, o qual se regerá pelas cláüsulas ê condições seguintes:

CLÂt SULÂ PRIÍ'lEIfiÀ - 0OS fUIoÂrlE ÍOS:
Este contrato deccrre da licitação modalidade Pre8ão Eletrônico ne OOOO|/2O2L, procêssada nos termos da
Lei Federal ne ag.52g, de 17 de lulho de 2OO2 e subsidiarianente a Lei Federal nô 8.666, de 21 de Junho
de 1993; LeÍ Conplêmentar ne 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal no fO.O24, de 2e de
Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas-

CUfu,SULA SEqJ DÂ - Do OSfETO:
O presente contrato ten por objeto; Âquisição parcelada dê medi.a,Dentos injetáveis e não Ínjetáveis
(conuns) diversos: padronizados da REI{A E - RELAçÃO NACIOIAL DE ii|EDICÁÀiENTOS, destinados à atenção
Básica IFarmácia Bás1ca do Fundo Hunicj.pal de saúdê e órgãos vinculados] municipal, nedíante requisição
diária e/ou periódica, deveodo a entrega ococrer nos locãis deterqinados pelo Setor
Corpetente.

O fornecimento deverá ser executado rigorosanentê de acotdo coír õ5 co.ldlçôes expressas neste
instrunento, p.oposta apresentada, especi+icaçóes técnicas correspondentes, processo dê Ii€itação
Bodalidadê Pregão Eletrônico ne m2/2O21 e lnstruÇôes do Contratante, docu[entos esses gue fican
fazendo partes integrantes do presente rontrato, independente de transcrição; e será reali2àdo na forína
parcelada.

cuíusut-a rÉRcErm - oo vÁLoR E Pf,Eços:
o valor total deste contrato, a base do prêço proposto, é de R$ 47.615,00 (QUARENTA E SETE tlIL E

SEISCENTOS E QTJINZE REAIS).
Representado por: 08 x Rr 5.951,87,
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cúusulA QUARTÀ - Do REÂlrrsrÂnEraro:
Os preços aontratados são fixos e i,_aêájustáveis pelo período de um ano, exceto paaa os (asos previstos
no art. 65, §§ 5e e 6s, da Lei 8.666191.
ocorrendo o desequilibrio econô$ico-financeiro do coítrato, poderá ser nestabelecida a relação que as
partes pactuaram i.licialmente, nos termos do Ârt. 65, Inciso ÍI, A1Ínea d, da Lêi 8.666/93, mediante
compnovação docunental e nequerlmento exp.esso do Contratado.
Dentro do prazo de vlgêncla do contrato e mediônte solicltação do Contratado, os preços poderão sofrer
reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação venificada no IPCA-IBGE acumulado,
lniciadas e concluÍdas após ô ocorrênciê da anualidàde.
Nos reajustes subsequentes ao prifleiro, o interregno mínimo de ufir ano será contado a pêrtir dos efeitos
ílaantelros do últlBo reâjuste -

No caso de atraso ou nêo divulgação do Índice de reajustanento, o Contratantê pagará ao Contratado a
importância caIculãda pela última variação conhecida, liquidêndo à diferença correspoôdente tão logo
sêja divulgado o indice definitivo. Ficã o Cont.atado obrigado a apresentar memórià de cáfculo
referente ao reajustaoento dê preços do valor aenanescenter setnpre que este ocorrer.
Nas aferiçõês finais, o índice atualizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Càso o índice €stabelecido para neajustamento venha a se. extinto ou de qualquer forma não possa mais
sen utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser deterninado pela legislação então en
vigor.
Na ausência de previsão 1ega1 quanto ao indice substituto, as partes elegêrão novo índice oficiê1 para
o reajustãmento do preço do valor remanescenter por meio de termo adltivo,
O reajuste poderá s€r realizado por apostilamento.

CLÁUSULÂ QUIITITA - DÀ OoTAçÀo:
As despesas correrão por conta da s€gulnte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos do tiunj.cípi-o de ouas Estradas,
9"1 .og - 70.101".2002.2027 - 2a|AOOA.g1- - 3.3.90.30.49;
o].oo - Lo.)01".2007.2027 - 213àà@.O1 - 3.).90.39.O9;
o7.oo - 10.3a1.2@2.2027 - 2L4qOA0. 07 - 3.3.90.10.8.

CúUSULA SEXTÀ . DO PAGAIIE,üTO:

O paBanento será efetuado na resouraria do contratante, hediante processo regular, da s€guinte $a.eira:
Mensâ1mente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do pe.Íodo de adimplemento de (adâ parcela.

CLÁUsULÁ SÉfTA^ . DOS PRÁZOs:
o prazo máximo pa.a a execução
hipóteses p.êvistas no Art. 57,
assinatura do Contrato;

Entrega: 5 {rinco) dlas.
final do exercicío financelio dê 2o2l,A vigência do presente contrato será determinada: até o

considerado da data de sua assinatura.

cUÚsuLA OTTÂVÂ - OA5 OBRIGAçÔES Do CO TRÁTA TE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivament€ realizado, d€ acordo con a5 respectivas
c1áusulas do presente contrato;
b - proporclonar ao Contratado todos os Írêlos necessáríos para o fief Íornecimento contratado;
c - Notificar o contratado sobre qualquer írregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e corpleta fiscalização, o que não exime o Contratado dê suas

responsabilidades contratuais e legais.;
d - Designar reprêsentantês con atribuiçôes de Gestor e Fiscal deste contnato, nos têrmos da norma

vigente, espe(ialment€ para acornpanhar e fís(aLj.zar a sua execução, respectivamente, pernitida a

contratação de terceiros para àssistência e subsídio de informaçôeç pertinentes a essas atribui(Ões.

CLÁUSULA i'OI{,'t - OÂS OBRIGÂçÔES DO CüiIÍRAÍAT'O:
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do objeto ona contratado, que admite prorrogaÇão nês condiçóes e

§1", da Lei A.666/93, está abaixo i.ndicado e se.á considerado da



a - Exe.utar devidamente o fornecimento descrito na Cláusul,a correspondente do presente contrato,
dentFo dos melhores parâmetros dê qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao
objeto contratual, com observância aos prazos êstlpulados;
b - Respe.lsabilizar-se por todos os ônus e obrigacões concernente5 à legislação fiscal, civl1,
trlbutárla ê trãbalhista, ben como por todâs as dêspêsâs e conpronissos âssumidos, a qualquer títul,o,
perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contrãtado;
c - Hantei preposto capacitâdo e idôneo, a(eito pêlo Contrâtante, quando da execuçâo do contrato! que o
represente lntegralmeme eú todos os sêus ,tos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratônte deyendo prestar os infomes e esçlareçirnentos
solicitâdos;
e - §erá responsável pelos danos causados diretanente ao Contratante ou a terceiros, de€orrentes de sua
culpa ou dolo na exêcução do contrato, não excLuindo ou reduzindo essa responsãbilidade â +iscalização
ou o acompãnhâmênto pelo órgão interessedo;
f - ão ceder, transferi-r ou sub-contratôr, no todo ou en parte, o gbjeto deste in5tru[ento, 5êÍ o
conheci,rcnto e a deyidâ àutorização expressa do Contratante;
g - l,lantêr, durante a vigência do contrato, en compatibilidade com as obrigaçôes assuaidas, todas as
condlções de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os documentos necessári.osr sempre que solicitado;

CúUSULA DÉCIJIA . DÂ ÂLTERÂçíp E REscIsÃo:
Este contrato poderá se. alterado coÍ! a devida justificativa, unilateralnente pela Contratante ou por
acordo êntre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindldo, de pleno dirêito, conforme
o disposto nos Antigos 77,78 e 79 da Lei A-66619)-
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nas coflpras, até o respectivo limite fixado no Art. 55, §1' da Lei no 8.666/93. Nenhum
ãcréscimo ou supressão podená exceden o limite estabelecido, saldo as supressões rêsultãntês de acordo
celebrado entre os contratôntês.

CUú,SULÀ DÉcIiIA PiIf,ÉIRA - m RECEB ETTOT
Executado o prêsente coBt.ato e gbservadãs as condições de adimplêmento das obrigaçôes pactuadas os
procediDento e prazos para receber o seu objeto pêlo Cootratante obedecerão, conforme o caso, as
disposições dôs Arts. 73 a 76, da Lei n" 8-666/93.

cúusulÀ DÉCI'IA SEGITIDÂ . DAs PETUILIOADES:
A rêcusa injusta em deixar de cumprir as obrlgaçôes assumidas e preceitos legals, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defêsa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
8.666/93: a - advertência; b - oulta de dora dê o,SÍ (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o
valor do contrato por dia d€ atraso na êntrega, no início ou na êxecução do objeto ora contratado; c -
multa de fú (dêz por cento) sobre o valor contrâtado pela inexecução total o|j parcial do contrato; d -
suspensão te$porárla de partj.cipar en 1ic1tação ê impêdimento de contratar com a Administração, por
prazo de até 02 (doi5) anos; e - dêclaração de inÍdoneidade para llcitar ou contratâr co a
Administração Pública enquanto perdurareB os rÍotlvos deterrinantes da punição ou até que seja proÍrovida
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicoú a penalidadê; f - simultaneamente, qualquer
das penalidades cabiveis fundaoentad3s na Lei 8.666/93.

cuÍlrsuLÂ DÉcnta TERcErnÂ - DA cdíPE 5ÂçÃo Fr AlcEliÂ:
Nos casos dê eventuâis at.asos de paganento nos ternos deste instruíhento, e desde que o conttatado nãa
tenhã con.orrido de alguma fonmâ parâ o atraso, será admitida a compensação fLnanceira, devida d€sde a
data limite fixada para o pãgafiento até a data corr€spondente ao €fetivo pagamento dã parcela. os
encargos noratórios devidos em razão do atraso no pagatlento serão calculadqs corr utilização da seguinte
fórmul.a:Eti=NxVPxI,onde:E4=encargosmoratórios;il=núnerodêdi.asentreadataprevL§tapara
opagaüentoeadoefetiyopagameíÊo;VP=valordapar<elaaserpagajel=ÍndicedêcoDpensaçáo
finan.eira, assim apurado; 1 = (fx/ 7@) /365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acuftulado nos úl.tinos
dozê meses ou, na sua Ía1ta, um novo Índice adotãdo pelo Govêrno Federal que o substitua. Na hipótese
do referido índice estabelecido para a compensação fihanceira venha a ser extlnto ou de qualquer forúa
não possã Bais sêr utilizado, será adotado, em substitulção, o que vier a sêr det€rminado pela
legislação então em vigor.

ctÁrsulA oÉcú{Á QUaRTA - m Fono:
Para diri0dr as questô€s decomentes deste contrato, a5 partes elegen o Fot'o da cofiarca de Guarabira.

E, por estarem de pleno êcordo, foi lavrado o presentê contrato eÍÍ A2(duas) vias, o qual vai assínado
pelas pãrtes e por duas testemunhas.

JOSEPH tu,inâdo dê fo-a diqitaÍ
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Duas Estrâdas - PB, 06 de tlaio de 2421.
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