
ESTADO DA PÀRAÍBA
PNEFEITURA TIJÍ{ICIPAL DE U'AS ESTR'u)AS

PNEGfu ELEIRôT'ICO NO WI2O22
PROCE.5S{' Àn rSrR/lTM tc 22giNr»Affi

c(xInATo le -. @s2aI29.22-cPL

TERI,!o DE CoN{TRATO Q{JE EÍ{TRE SI CELEBRA{ A PREFEIIURA IIJ ICIPAL DE ÍIJ/IS EsTRÂIr^s E

CIRURGICÂ BRÂSIL DISTRIBI'IIXNA DE XEI'ICATETTOS LTI'A., PARA FOR ECIIIE TO CO{FORTIE

DISCRIÍ{IT{ÁDO Í{ESÍE I STRITIE]ÍTO A FOR'iIA ABAIXO:

Pelo preserte instrunento particular de contrato, de um lado Pf,EFEITUnA n ICIPAL DE lrlrâ5 ESTRÀIrAS - Rua

do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, Ct{Pl t\e 08.787.072199Í,1-10, neste ato represêntada pela
Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publicã, residente e dooÍciliada
na Fazenda São Frâncisco, 5 - Zona Rural - Duas Estradas - PB, cPF ne 099.407.50,4-44, Carteira de
Identidade ne 3-579-572 SSP, doravante sinplesrente COi{TMTAI{TE, e do outro lado CImRGICA BRASIL
DISTRIBT'ID(X/I DE TEDICáIIE TOS LTIII. - AV. ttAIOÊL MRBA, 72O, CE]{TRO - AFOGAIX)S DA IIGÂZEIRA . PE, CiIP]
ne 4O.788.766/W1-05, doravante sirplesfiente COÍTRATADA, decidirar as partes contratantes assinar o
presente contrato, o qual se regerá pêlas cláusulas e condições seguintes:

CLÁI'SULA PRIHEIRÁ . DOS RTÚAIIEÍITOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico ne 0&06/2022, pFocessada nos termos da
Lei Fêderal ne 16.579, de 17 de lulho de 2oo2 e subsidiariaDente a Lei Federal no 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Co ple entar ne a23, de 14 de dezefibro de 2006; Decreto Federal n" LO.o24, de 20 de Sete bro
de 20l9i e legislação pertineÍte, consideradas as alteraçôes posteriores das referidas norüas.

CLÁUSULÀ SEGI'Í{DÂ . D() OB]ETO:
o presentê contrato tem por objêto: Aquisição parcelada de oedicamentos injetáveis e não injetáveis
(cofiuns, psicotrópicos) diversos: padronizados da REMr;tE - RÊLAçÃo NACIoNAL DE MEDIcÁI,tEl{ToS ESSENCIAIS

- e da RETiHE - RELÂçÀO lt I{ICIPAL DE MEDICÁ}IENTOS ESSENCIÁIS -, destinados à Átenção Básica [Famrácia
Básica do Fundo l,lunicipal de Saúde e órgãos vinculadosl nunicipal, nediante requisiçâo óiá]:ía elo|.j
periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais detemtinados pelo Setor Cofipetente.

O fornecimento deverá ser executado rigorosaDente de acordo com as condiçôes expressas neste instrumento,
proposta apresentada, especificações técnicas comespondentes, processo de licitação modalidade P.egão
Eletrônico ne @006/2022 e instruções do contratante, documentos esses que fica fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forúô parcelada.

CL T'SULA TERCETRÂ . Ix, VAL(n E PREçOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de Rí 6.540,00 (5EI5 IlIt E QUINHE TOS E QUÂRENIA
REAIS) .
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cuÚsulÁ QUARTa - m REAITSTÂnEÍÍÍO E SÊrrlm ESTRITO:
os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo perÍodo de un ano.
Ilentro do prazo de vigência do contrato e rediantê solicitação do Contratado, os prêços poderão sofrer
reajuste aÉs o interregno de un ano, na ltesna proporção da variação verificada no IPCÂ-IBGE acunulado,
iniciadas e concluÍdas após a ocorrência da anualidâde.
Nos reajustes subsequentes ao prineiro, o interregno mínimo de un ano será contado a partir dos efeitos
finânceiros do últino reajuste.
o caso de atraso ou não divulgaçâo do índicê de reajustamento, o Contratânte pagará ao Contratado a

i portância calculada pela úItine variação conhecida, liquidando a difereoça correspondente tão logo
seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar nelrória de cálculo referente
ao reajustamento de preços do valor re[anescente, senpre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice atualizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o Índice estâbelecido para reajustafiento venha a ser extinto ou de qualquer forma não posqa mais
ser utilizado, será adotado, eo substituiçâo, o que vier a ser determinado pela legislaçâo en\ão ellr
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l{a ausência de previsão legal quanto ao índice súbstituto, as partes elegerão novo índice oficiaL para
o reajusta[ento do preço do valor refianescente, por meio de terflo adi.tivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilanento.

clÁt 5rrr Qur]{ÍA - DA noÍÀcÃo:
As despesas correrão pop conta da seguinte dotação, constante do orçaD€nto vigente:
Recursos Próprios do ltunicípio:
07.@ - LO-30L.20,0.L.2g.35 - 560. - 3.3.90.30.09;
01 -m - a6 -aar-2aà7.-20.3s - 62L. - ).1.99.3,0.@.

CUíUST'LÀ SEXTA - Ixt PAGATIE TO:
o pagaúento será efetuado mediante pr.ocesso r€gu1ãr e em observância às normas e procedirentos adotados
pelo Contratante, da seguinte raneira: Para ocorrer no prazo de triÍrta dias, contados do perÍodo de
adimplemento.

CLÁIJSULÀ SÉTIIIA - U}S PRÀZOS:
o prazo Báxiúo para a exe€ução do objeto ora contrâtado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses
prêvistas no Art. 57, §1', da Lei A.666191, está abaixo indicado e será coÍtsiderado da enissão do pedido
de coopra:

EÍtrega: 10 (dez) dias.
A vigência do presente €ontrato será deterrninada: tr) (nove) reses, considerada da dâta de suâ asslnâtura.

CUüJSULA OTTAVA - I,AS oBRI6AçõE5 Do c( TRÂTA TE:
a - Efetuar o pagatrento relativo ao fornecÍrento efetivaEeÍrte realizado, dê acordo com as respectivas
cláusulas do presente contratoj
b - Proporcionar ao contratado todos os fielos necessáeios para o fiel fornecirento contratado;
c - Í{otificar o Contratado sobr€ qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercêndo a mais a[pla e €onpleta fiscalÍzação, o que não exime o Contratado de suas
responsabil.idadês contratuais e legaisj
d - Designar rêpresentantes cotr atribuições de cestor e Flscã1 deste coÍltrato, nos terEos da norum
vigente, especialnente para acorpanhar e fiscalizar a sua execução, respectivanente, penútida a
contratação de ter€eiros para assistência ê subsídio de inforüações pêrtinertes a essas atribuições.

cuúJsuLA l{(I{a - IrÀs (BRrcaçõEs m cü{Txaram:
a - Executar devidanente o fornecirento descrito na cláusula correspondente do presente contrato, dentru
dos üelho.es paràletros de qualidade estabele€idos para ô ralt() de atividade relacionada ao objeto
contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabil-izar-se por todos os ônus e obnigaçôes concernentes à legislação fiscal, civil, tributária
e trabalhista, be cofio por todas as despesas ê cqlDromissos assulidos, a qualquer título, perantê seus
fornecedores ou terceiros el' râzão da execução do objeto €orÉratâdo;
€ - lilanter preposto €apacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
pepnesente integralnentê el' todos os seus atos;
d - Penútir ê facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os irrfoBles e esclarecifeÍÉos
solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamnte âo contratante ou a terceiros, de€orrentes de sua
€ulpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou r.eduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acoDpanhatrento pelo órgão interessãdo;
f - t{ão cêder, transferir ou sub-contratar, no todo ou elll parte, o objeto dêste instrmEnto, se o
conhecinento e ã devÍda autorÍzação expnessa do contratante;
g - I'lantêr, durante a vigên€ia do contrato, ê!r co patibilldade com as obrigações assunidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando âo
Contratante os docuneirtos necessários, sefipne que solicitadoj

cUiI,suLÀ DÉCIIIA - DA ÀLTERAçÃ0 E REScIsÃo:
Este €ontrato pode.á ser altêrado con a devida justÍficatÍva, unilaterafurente pela Cortratântê ou por
acordo eiÊre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, confonrc
o disposto nos Artigos n, 78 e 79 da Lei A-666193.
O Contratado +íca obtígado a aceitar nas nesnas condiçôes contratuais, os acrésci,ros ou supressóes que
se fizerer nas Goopr.asr até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1" da Lei no a.666,r91. Í{enhu
acrésci-lro ou supressão poderá exceder o lirite estabêIêcido, saldo as supressões resultantes de a€ordo
celebrado entre os contratantes.

CL/ÚTSULÀ DÉCIIÂ PRIIIEIRA - lx, RECEBIIIEIÍTO:
Executado o prêsente contrato e observadas as condições de adÍrplefiento das obrigações
procedi ento e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, confome
disposições dos Arts. 73 z 76, da Lei n" e-666193-

pactuadas os
q casg, as

CLÁU T,LÀ DÉc A sEdIoA - DÂS PEÍIALI,ÂDES:

MARI DO A recusa injusta ern deixar de curçrir as obrigações assunidas e pre[eitos legais, sujeitará o

aÂRMô nEgararÍtida a pFévta defesa, às sêguintes penalidades previstas nos Árts. a6 e 87 da Lei 8.

;ü;;-sdilrvertência; b - Eulta de dora de o,5N (zero vírgula cinco por cento) aplicadâ sobre o valor

atado,
:a-
trato



por .tj.â de atraso na eÍttrega, no inÍcio ou na erecução do objeto ora €ontratado; c - rulta de 10X (dez
por cento) sobr€ o valor contratãdo pela inexecução total ou papcial do contrato; d - suspensão t€Dorária
de participap er li<itação ê i..pedirerto de contratar cor a Adrinistração, por prazo de até 02 (dois)
anos; ê - declaràçfu dê inidooeidadê pa.a Li€itar ou corÍt.ata. c a Aárinistração Pública enquanto
perdurars os rctiyos deterrinantes da punição ou âté que seja prtryida sua reabilitação peparte â
prógria autopídade que apli€ou ã p€nalidade; f - sirultaneatrerte, qualquer das pênâlidedês cabíveis
funda.eítadas na Lei 8.666/93-

cuúrgJlÀ oÉcua rrrcer*l - DÃ c(rffi$Io FrxtrErRA:
f,os casos de evertuâis atrasos de pagareoto nos têítos deste instr-urênto, e desde quê o Contratado não

tenhâ concorrido dê algutra fo â para o etraso, sêrá adritida a cqpensação financêira, devida dêsde a

dãta lirlte fixada para o paga.ento até a data Gorr€spondente ao efetivo pagaEnto da parcel,a. Os encargos
roratórios devidos €í 

"azão 
do atraso rlo pagarênto serão calculados co utillzeção da seguiÍrte fót'Erla:

EH=taxvPxI,onde:E =êrcarEosroratórios;ll=nrherodediasentrcadataprevistaparaopâgarento
e a do efativo pag*írto; \JP = valor da parcêIâ ã sêr paga; e I = Índlce de coryensação financeira, asst
apurado: I = (Íxl1:ím) fAÍOItt tIrTmÂÉA - SÃO lO§É DÍrS cÀl?os - sP 1365, sendo TX = percentual do IPCA-
IBGE acrrulado nos ú1ti-rcs doze Eses ou, na sua Íar.ta, ur Írovo Índice adotado pêLo GoveFno Federal que
o substitua. tla hipótese do r-eferido índi€e estabelecido para a c peosação financeira venha a ser
extiÍÍto ou de qualquer forü não possa iais ser utllizado, será adotâdo, er substituição, o que viep a
ser deterriBado p€la legislação efitão er vlgor.

cLÍrsrJLA DÉCIIA CrArÍ - m FfiÍr:
Para dirfuir ãs questões decorreíÍtes deste contnato, as partes elege! o Foro da Coarca de Guarabira.

E, por estaren de pleno acordo, foi lavrado o preserÉe cofltrãto €i 02 (duas) vias, o qual yâi assinado
pelas partes e por duas test€iunhas.

Drras Estradas - Ps, de Abrll de 79'22"
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