
PREFEITURA }T'Í{ICIPAL DE ÍX'AS ESTRÁT'AS

PREGÂO ELEInÔ|ICO |t g,âp,asl2o22

corTRÁTo Éo 0,,ia8,ol20.22-cPL

TERl,lo DE CoNTRATo QUE ENTRE SI CELEBRAII A PREFETTUM Í'f,T ICIPAL OE DUAS ESTMDAS
E I'IELFAR}IA COIIERCIO DC PR(XXJTOS QUIüICOS LTDÂ., PARA FORNECIMENTO CONFORHE

DISCRIMIMDO I{ÉSIE INSTRUMEI{TO t|A FORHA ABAIXO:

Pelo presente instrunento particular de contrato, de um lado PREFEfTUM lt ]üCIPAL DE ür/ls ESTRATÂS -
Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne 98.7A7 .O!2/gOAl-10, neste ato representada
pela Prefeita Joyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionarla Pub1ica, residente e
domiciliada na Fazênda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne 699,407.5à4-40,
Carteira de fdentidade ne 1.57O.572 SSP, doravante simplesmente CoNTRATANTE, e do outro lado ELFARII I
c(}lERclo DE PR(IIITOS QUII4ICOS LTDA. - RUA EMPRESARTO ]OAO RODRIGUES ALVES, 244 - TARDTM SÃO PAULO -
loÃo PEssoA - PB, c[P] ne 7o.o97 .5)glOO23-9O, doravante sinplesmente CO]|TRATADA, decidiram as partes
cont.atantes asslnar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiçõês seguintês:

CL/íUSUUI PRIiIEIRA - Íx,S FU DÂ E[{TOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico ne Ogo79/2o22, processada nos termos da
Lei Federal nq 10.529r de 17 de lulho de 2oo2 e subsidiariamente a Lêi Federal n" 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal nô a0.g24, de 2A de
Seteobro de 2oa9; e legislação pertinente, consideradas as aLteraçóes posteriores das referidas nomEs.

CIÁUSULA SEGT'{DÂ - Do OB]ETO:
O presente contrato tem por objeto: Aquisições parceladas de medicamentos diversos de A a Z, da Linha
ABCFaTÍna constantês na Tabela, mediante solicitação diária e/ou periódica, devendo a entrêga ocomer
nos quantltativos solicitados pelo Fundo Municipal de saúde dêste Hunicípio.

O fornecimento deverá ser executado pigorosanente de acordo coG as condições expressas neste
instrumento, propostã apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação
modalidade Pregão Eletrônico ne Ooo79l2o22 e instruções do Contrãtante, docu,nentos esses que ficam
fazendo partes intêgrantes do presente contrato, independente de transcriçãoj e será realizado na forma
pârcelada.

CUíÚSULA TERCEIRA . Ix) VÂLOR E PREçO§:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 90.000,60 (IOVENTA ttIL REAIS).

crbrGo DrscRrEurçÀo
1 Âquisições parceladas de [edicanentos dive.sos de A à

Z, da Linha ABCFamla constantes na Tabêla, nêdiante
solicitação diária e/ou periódica, dêvendo â entrega
ocorrer nos quantitativos solicitados pelo Fundo
llunicipal de Saúde deste ilunlcípio.

Total: 9o.6o0,00

cLiíusulA QTJARTA - m REAIUSTÀiE TO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo perÍodo de um ano, excêto para os casos previstos
no Art. 65, §§ 5! e 6s, da Lei 8.666/91.
Ocorrendo o desequilibrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restàbelecidà a relação que as
partes pactuaraD inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, AlÍnea d, da Lei 8.666/93, mediante
comprovação docunental e requerimento expresso do Contratado.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratãdo, os preços poderão sofrer
reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variãção verificada no IPCA-IBGE acumulador
iniclâdâs e concluÍdas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao pri[elro, o interregno mínimo de um ano sená contãdo a partir dos efeitos
financeiros do úItimo reajuste.
t{o caso de atraso ou não divulgação do Íodice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a

importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o Índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memóriâ de cálculo
refêrênte ao reajustômento de preçgs do valor remanêscente, sempre que este ocorrer.
as aferlçôes finais, o índice atualizado para reajustê será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustanento venha a sêr extlnto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em

vigor.

rcrTrr.ê --:,Ll:-

u{tDAIrE QUÂITrDâDE P. t r{rTiRrO P. TOTAL

Tabela 1. 9O.OOO,oO 9O.@O,OO



Na ausêncla de previsão legal quanto ao Índi.ce substituto, as partes elegêrão novo Índice oficial para
o reajustômênto do preço do valo. remanescentê, por meio de ter o aditivo.
O rêajuste poderá ser realizado por apostilanento.

CL/ÂUSULA qJI TA . DÂ MTAçÃO:
As dêspesas cor.erão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos próprios do Município de Duas Estradas:
o7 .OO - 10.30).2091.2935 - 560. - 3,3.90. 30.09i
07,oo - L9.393,2001,.2035 - 600. - 3.3.90. 30.09;
g7.og - 10.103.209r.2035 - 621, _ - 3.3.99.30.09,

CLÁUSULA SEXTA . DO PAGAüETTTO:

o pagenento será efetuado na Tesouraria do contretente, nediante procêsso regular, da seguinte maneira:
Mensalmênte, para ocome. no prazo de trinta dlas, contados do periodo dê âdimplemento de cada parcela.

cLÁJsuL^ sÉÍI[A - rxrs PRAzos:
O prazo náxino para a execução do objeto ora contratado, que adrite prorÍ.ogação nas condiÇões e
hipóteses previstas no Art. 57, §1o, da Lei a.666193, está abaixo indicado e será considerado da
assinatura do Contrato:

Entrega: 15 (quinze) dias.
A vigência do presênte contrato será determinada: S3 (três) eses, considerado da data de sua
asslnatura.

CLÁUSULA OITÂVA - DAS OBRIGAçõES I'O CO ÍRÂÍAT{TE:
a - Ef€tuer o pagamento relativo ao fornecimênto efetivanente realizado, de acordo com as respectivas
cláusuLas do presente contrato;
b - Proporclonar âo contratado todos os meios necessários para o fiêI fornecimento contnatado;
c - Notlflcar o Contratado sobre qualquer lrregularidade encontrada quanto à quâlldãde de produto
fornecido, exercendo a mais anpla e cofipleta fiscalização, o que não exioe o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legals;
d - Deslgnar representantes cofi atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma
vigente, especialmente para acompanhar e flscalizar a sua execução, respectivaDente, pernitida a
contratação de terceiros para assistência e subsÍdio de informaçôes pertinentes a essas atribulçôes.

CUíUsUI-Â M'Í{A . Í}ÂS OERIGÂçõEs t)o C(XTRAÍÂIX':
a - Executer devidamente o fornecinento descrito na Cláusula cor.espondente do presente contrato,
dentro dos nêlhorês paràretros dê qualidãde estabelecidos para o rano de atividade relacionadâ ao
objeto contratual, colr observância aos prazos estipulados;
b - Responsâbilizãr-se poF todos os ônus e obrigaçôes concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trâbalhista, bem cono por todas âs despesas e coirpronissos assunidos, a qualquer título,
perante seus fornecedores ou têrceiros êm razão da execução do objeto contratado;
c - l4antêr preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
d - PêrÍitir ê facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os infornes ê esclarecimentos
solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decornentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não €xclulndo ou reduzindo essa responsabilidadê a fiscalização
ou o âcompanhamênto pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contrãtarr no todo ou en parte, o objeto deste instrumênto, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Mânter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade co as obrigações assumidâs, todas as
condições de habilitação e qualificação exlgidas no respectivo processo licitatórlo, apresentando ão
contratante os documentos necessárÍos, semprê que soLicitado;

CLÁUSULA DÉCIXA . DÂ ALTERÂCIO E RESCISÃO:

Este contrato poderá ser altêrado colr a devida justificativa, unilateralnente pela Contratante ou por
acordo êntre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rêscindido, de pleno direlto, conforÍê
o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei a.66619).
O Contratado fica obrigado a aceltar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que
se flzerêm nas compras, até o respectivo limite fixado no Art' 65, §1" da Lei no 8'666/93. Nenhum

acrésclmo ou suprêssão poderá exceder o limite estabelecido, saldo as supressões resultantes de acordo
celebrado êntrê os contratantes.

CL/íUSULA DÉCI A PRIIIEIRA - Do RECEBIiIEITO:
Executado o presente contrato e observadas as condlçôês de adimplemento das obrigaçôes pactuadas os
procedimento e prazos paaa receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, as
disposições dos Arts. 73 a 76, da rei nÔ 8,666/93.

CLÁUsULA DÉCITiA SEGIiIOA - DÂS PÊIIÂLIDÂÍ'ES;
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às setuintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei



a.666/9ft a - advertência; b - mu.Lta de mora de o,sX (zerc yirgula cioco por .ento) aplicada sobre o
vâIor do contrâto por dia de atraso na entrêga, no inÍcio ou na execução do objeto ora contrãtado; c -
multa de Lg% (dez por cento) sobre o valor contràtado pela inexecução total ou parcial do contnato; d -
suspensão teflporária de participar ên licitação e impedinênto de contratàr cdlr a Administração, por
Ptazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar con a
Administreção Pública enquanto perdurarefl os notivos deteÍTinântes da punição ou até que seja prornovida
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - sinultaneamente, qualquer
das penalidades cabÍveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIÍ{À TERCEIRA - DA COIíPEI{SAçÃO FI]IA CEIRA:
l{os casos de eventuals atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não
tenha concorido de alguna forma para o atraso, será aúlitide e compensação financeira, devida desde a
dàta llnite fixada Para o pagamento até a data correspondente ao efetivo paga ento da parcela. os
encargos moratórios devidos em ra2ão do atraso no pagamento serão calculados con utilização da seguinte
fórmula;EM=NxVPxI,onde:EM=encargosmoratórios.;l{=númerodediasentreadataprevistapara
opagamentoeadoefetivopagamento;Vp=valordaparcelaaserpaga;eI=índicedecompensação
financelra, assim apurado: Í = (ÍX/ ,oO) /365r sêndo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últinos
doze Deses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Fêdêral que o substitua. Na hipótese
do referido índice estabelecido pa.a a cohpensação fínanceira venha a sei extinto ou de qualquer forita
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substitulção, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vi8or.

CLÁUSULA DÉCI}TA QUARTA - Ilo FORO:
Para dirlmir as questões decorrentes deste contaâto, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira.

E, por estarêm de pleno acordo, fol lavrado o presente contrato em O2(duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 26 de Setenbro de 2022.

TESTEMUNHÂS

]OYCE REN/ILLY FELIX UT{ES

Prefeita Constitucional
oga.407 .504-40

NEILTON 
^'5inado 

dê,m
pELO COTITRAIADO NEVES DOS dieitdr po'nErtroN

sA Nros:67s S||9'rÍli:11?*
63759468 1s'slró-orm',

73Y.6sh. h-q IELFAR {A C(IIIERCTO DE PRqrrÍOS QUII|ICO§ LrDA.
C PI: 70.097. s3o 1o923-9O

Fi 16! 6$!-


