
ESTA'IO DA PAMÍBA
PREFEITURÁ ru ICIPAL DE TIJAS ESTRÂI'AS

PREGÃO ELETRü|ICO § EWI2O22
pRocEsso AmÍ{rsTnÂTrvo " 22o.2í,!rPE0í,í,06

cotTRÂTo ?te.. w§ I 2022-cPL

TERI{O DE COI{TRÁTO qJE EiITRE SI CELEERA}I A PREFEÍTURÀ Íll ICIPAL DE II,,IS ESTRAI)ÂS E

VIDA Í{ATINALIS C(}TEiCIO ATACÀ)ISTA LTDÂ., PARA FORNECIMENTO CO'{FORME DISCRIMIMDO
NESTE IiISÍR1',IIEI{TO tlA FORMA ABAIXO:

Pelo presentê instrurento particular de contrato, de un lado PREFEITURÀ TflXiICIpAL DE tXrÀS ESTnÂIrÂS - Rua
do CoDércio, 23 - Centro - Duas Est.adas - pB, CNPI ne OA.7A7 .O12/OOO1-14, neste ato reprêsentada pela
Prefeita Joyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e domiciliada
na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne O9O.4O7.5O4-49, Carteira de
Identidade ne 3.570.572 SSP, doravante sinplesmente COa{ÍRATANTE, e do outro lado VIDA XATURALfS C(}IERCIO
ATACADISTA LTITA. - RUA Y mIS - GALPAo 2, DISTRITO INDT STRÍÂI - loÃo pEssoA - PB, cNpl n 33.511-.64t/@o1--
60, doravante si[plesnente CO{TRAÍADA, decidirafi as partes contratantes assinar o presente contrato, o
qual se reg€rá pelas cláusulas e condiçôes seguintes:

CLIÚSUI-A PRII'EIRÁ - INS FU]5A'4EÍ{TOS:
Este contrato dêcorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico ne OAOO6/2022, processada nos termos da
Lei Federal ns !0.520, de 17 de lulho de 2062 e subsidiariamente a Lei Federal n" 8-666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Coiplementar ne a23, de 14 de dezeobro de 2066; Decreto Federal no LO.O24, de 20 de Setembro
de 2019; e legislação pertinente, conside.adas as alteraçôes posteriores das referidas normas.

CUÚJSULA SEGUT{DA - Íx, OBJETO:
O presente contrato tem por objeto: Aquisição parcelada de medicanentos injetáveis e não injetáveis
(conuns, psicot.ópicos) diversos: padronizados da REMTIE - RELÂçÃO NACIOil,t\L DE iiIEDICÁI'íEI{TOS ESSENCIÂIs
- e da REIit ltE - RELAçÃO !,UNICIpAL DE MEDICAIiIENTOS ESSENCIAÍs -, destinados à Âtenção Básica [Farmácia
8ásica do Fundo itunicipal de Saúde e órgãos vinculadosl unicipal, rediante requisição diária e/ou
periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais deteminados pelo Setor Competente.

o forneciDento deverá ser executado rigorosanente de acordo co as condições expressas nestê instrumento,
proposta apaesentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão
Eletrônico nc 66006/2022 e instruções do Contratante, docuiEntos esses que ficaD fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na fom|a parcelada.

CUíUSULÂ TERCEIR.A - Íx, VÂIOR E PREçOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de RÍ 46.051,00 (QUAREIITA E SEIS HIL E CINQUETIIA
E t Íi.t REArs).
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223 Tenoxican 20 mg

226 Tramadol 50 mg

229 Ven-Iafaxina 75 mg
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TEUTO COMP. 3OOO
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0,45 450,00
0,22 660,00
o,'15 3.750.00

Tôtá].: 46.051,00

cuÚsrrLÀ Qu^RÍA - Do REAf,USTÁfiErrO Et 5E1ÍÍ1m ESTRITOi
os preços contratados são fixos ê irrêajustáveis pelo período de un ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer
reajuste após o interegno de um ano, na mesra proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acunulado,
iniciadas e concluÍdas após a ocorrência da anualidade.
os reajustes subsequentes ao primeiro, o intêrregno mÍniEo de un ano será contado a partir dos efeitos

financeiros do últino reajuste.
Í'lo caso de atraso ou não divulgação do Índice de reajustamento, o Contpatante pagará ao contratado a

importância calculada pela ú1tima variação conhecida, Iiguidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar emória de cálculo referente
ao reajustaítento de preços do valor remanescente, s€opre quê êste ocorrer.
as aferiçôes finais, o ÍndLcê atualizado para reajuste será, obrigatotiamente, o definitivo.

caso o Índice estabelecido para reajustãrento venha a ser extinto ou de qualquer fomE não possa nais
ser utilizado, será adotado, en substituição, o que vier a ser detenÍinado pela legislação então em

vigor.
l{a ausência de previsão le8al quanto ao Índice substituto, as partes elegerão novo Índice qficial para
o reajustanento do preço do valor renanescente, por meio de têrmo aditivo.
o reajuste poderá ser realizado por apostilamento,

CLÁUSULA QUI]|TA . DÂ MTAçÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçanento vigente:
Recursos Próprios do ,tunicipio:
o7.@ - tg.30t.2@a.2015 - 500. - 1.3.96.)0.09;
07.@ - 1o.30L.2997.20)5 - 621. - 3.3.90.fO.O9.

CL/IUSULA SEXTA - DO PAGÂTIE TO:
O pagamento será efetuado mediante processo rêgular e em observânciâ às normas € procedimentos adgtados
pêlo Contratante, da seguintê mâneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período dê
adimplenento.

CLÁ'SULA SÉI Â - lx)§ PRAZOS:
o prazo máxi[o para a execução do objeto ora contratado, que aúrite prorrogação nas condições e hipóteses
previstas no Art. 57, §1ô, da Lei a.666/91, está abâixo indicado e será considerado da enissão do pedido
de compra:

Entrega: 10 (dez) dias.
A vigência do presente contrato será deteríninada: 09 (nove) neses, considerada da data de sua assinatura.

CLIÁUSULA OITAVA - DAs OBRIGAçõES DO CO TRATATTE:

a - Efetuar o paganento reLativo ao fornecinento efetivamente realizado, de acordo coí as respectivas
cláusulas do presente contrato;
b - Pnoporcionar ao contratado todos os neios necessários para o fiel forneci[ento contratado;
c - otificar o contratâdo sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qüalidade de produto
fornecido, exercendo a nais a[pla e corpleta fiscalização, o que não exi[e o Contratado de suas
responsabilidâdes contratuais e legais;
d - Designar representantes co atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos temos da nomla
vigente, especialmente pana acsrpanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a

contratação de terceiros para assistência e subsídio de informaçóes pêrtinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA M)Í{Â - DÂS OBRIGÂçõEs DO CO'{TNATAI'O:
a - Executar devidanêntê o fornecimento dêscr ito nã Cláusu1ã correspondênte do presênte contreto, dentro
dos ,telhores pãrâmetros de qualidade estabelecidos para o rafi, de atividade relacionada ao objeto
contratual, col! observância aos prazos estipulados.;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações con€ernentes à legislação fiscal, civil, tributária
e trabalhista, beltl como por todas as despesas e coflpromissos assu idos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros en razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integral entê êm todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscãIização do Contratante devendo prestar os lnformes e esclarecimentos
solicitados;
e - Setá responsável pelos danos causados dirêtamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execúção do contrato, nâo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

ou o âcoÍpanharento pelo órgâo interessado;
f - ]lão ceder, transfêrir ou sub-coÍtrata., no todo ou eo parte, o objeto deste
conheclnento e a devida autorização expressa do contratante;



g - Manter, durante a vigência do contrato, êm cofipatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidâs no respectivo processo licitatório, apresentando ao

contratente os docunentos necessários, sempre que solicitado;

CLÁUSULA DÉCI}IÂ . DÂ ALTERAçÃO E RESCISÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilatêra1nênte pela Contratântê ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rêscindido, de plêno direito, confomE
o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei a.66619).
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiçõês contratuais, os acréscihos ou supressões que

se fizeren nas cotrpras, até o r€spectivo limite fixado no Art. 65, §1" da Lei no 8.666/93. Nenhu[
acréscimo ou suprêssão poderá exceder o linite estabelecido, saldo as supressõ€s resultantes de acordo
celebrado entre os contretantes.

CUÁUSULA DÉCI A PRIIEIRÂ - Do RECEBIüETTo:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adinplemento das obrigações pactuadas os
procedinento e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, confor[ê o caso, as
disposiçôes dos Arts. 73 a 76, óa Lei n" 8.666/93.

CUíT'SULA DÉCI'IÂ SEG['{)Â - DÂS PEiIALITÀ)ES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaçõês assuDidas e preceitos legais, sujeitará o contratado,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades prevj-stas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a -
advertência; b - nulta de mora de 6,SX (zero ví.gula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de ld (dez
por certo) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão te porária
de participar em licitação e impedi[ento de contratar con a Mministração, por prazo de até 02 (dois)
anos; e - declaração de inldoneidade para llcltar ou contratar cofi a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja pronovida sua reabilitação perante a
própria âutorldade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis
fundamentadas na Lei 8.666/93.

cUÚsULA DÉCITA TERGEIM - DA coIPEÍ{sAçÃo FIMIIGEINÁ:
Nos casos de eventuaÍs atrasos de pagamento nos têrmos deste instrunento, e desde que o Cofltratado não
tenha concorrido de alguna fonÍã para o atraso, será admitida a c€fipensação financeira, devida desde a

data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. os encargos
noratórios devidos en razão do atraso no pagamênto sêrão calculados com utilização da seguinte fómru1a:
EI.t=ilxVPxI,onde:EM=encargosmoratórios;l{=nú[êrodediasentreadataprevistaparaopaganento
e a do efeti.vo pagarento; vP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de cofipensação financeira, assi[
apurado: I = (TX/].OO) IARDTH iOTORAlla - sÀb IOSÉ ms caltP,os - SP 1365, sendo Tx = percentual do IPca-
IBGE acuoulado nos últinos doze neses ou, na suâ falta, un novo índice adotado pelo Governo Federal quê
o substitua. Na hipótêse do referido índice estabelecido para a corpensação financeira venha a ser
extinto ou de qualquer fonÍa não possa mais ser utilizado, será adotado, ein substituiçâo, o que vier a
ser determinado pela legislação então en vigor.

cL/íusüLÂ DÉcrrr/l graRÍa - m FoRo:
Para dirinir as questões decorrentes deste contrato, ãs partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira.

E, por estaren de pleno acordo, foi favrado o presente contrato em 62 (duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas-

Duas Estradas - PB, 06 de Abril de 2622.

TESTETTJI{HÁS PELO COI{TRATAI'ITE

]OYCE RÉÍ{ALLY FELIX

PELO COiITRÀTADO

ROSSELTO

Prefeita constitucional
o9g.4a7 .504-40

Âssinado dê Íormâ digital por
ROSSEUO MÂR|NHO3386I ms46t]

MARINHO:33861005468 o,aaos,zouu.oq.o6 r7:,t8r7{3oo

VIDA ÂTURÀLIS C(}IERCIO ATACÀ'IsTÂ LTDÂ.
C PI: 33.5U. 1/Oooa-60
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