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TERI,IO DE CONTRATO QUE ENÍRE SI CELEBMIiI A PREFETTUiA I{, TCTPAL DE DTIÂS ESTR/IDAS E
CIRURGIC BnASIL DISTRIBUImRA DE IIEDICÂI,IEI{ÍOS LTDA., PÂRA FORNECIMENTO CONFoRI4E
DISCRIIIIMDO NESTE IiISTRUI4ENTO tlA FORfiA ABAIXO:

Pelo presênte instrumênto particular de contrato, de um lado PREFEITURA l tr{ICIpAL DE DUÀS ESTRAITAS - Rua
do Comérclo, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI as O8.7A7.O72(aOO1-10, neste ato representada pela
Prefeita loyce Renally Felíx I'lunes, Brasilêira, Solteira, Funcionaria Pub!.ica, rêsidente e domiciliada
na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ns ggg.4O7.5A4-4O, Cartelra de
Identldadê ne !.579.572 SSP, doravante simplesmente COI{TRÂTANTE, e do outro lado CIRURGICA BR ISIL
DISTRIBI'IIDRÀ DE IIEDICÂ ENTOS LTDA. - AVENIDA Ii.IANOEL BORBA, 720, CENTRO - AFOGADOS DA IiIGAZEIRÂ - PE,
cNPf, no 44.788.7661A@105, doravante simplesnente C0NTRATADA, decidiram as partes contratantes assinar
o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiçôês seguintes:

CUíUSULÂ PRITIEIR'T - DO§ FI'{DÂIIIE TOS:
Este contrato decorre da licitação modâIidãde Pregão ELetrônico ne ggglT /2922, processada nos termos da
Lei Federal ne 7o.52O' de 17 de lulho de 2Oo2 e subsidiariamente ã Lei Federal n" 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Complementar ns 123, de 14 de dêzenbro de 2go6j Decreto Federal n" LO.O24, de 20 dê Setembro
de 2ot9; e legislação pertinentê, consideradas as alterações posterlo.es das referidas normas,

CLÁIJSULA SEEJ DÂ - D() OBfETO:
O presente contrãto tem por objeto: Âquisição parcelada de medicamentos injetáveis e não injetáveis
(comuns, psicotrópicos) diversos: padronizados da RENAT4E - RELAçÃo NACIoML DE !4EDICA!4ENToS EsSENcIAIs
- e da REi'[rl4E - RELAçÃO ]IUNICIPAL DE IIEDICAI,IENTOS ESSENCIAIS -, destinados à Atenção Básica [Faruáctâ
Básica do Fundo Municipãl de Saúde ê órgâos vinculados] nunicipal, mediante requisição diária e/ou
periódica, devendo a entrêga ocorrer nos locais detêtminâdos pelo Setor Co petente.

O fornecinento deverá ser êxêcutado rigorosamentê de âcordo com as condições expressas neste instrumento,
propostâ apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão
E1etrônico ne ggàt7l2g22 e lnstruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presênte contrato, independente de transcrição.; e será realizado na forma parcelada.

CúUSULA TERCEIM . Do vALoR E PREços:
O valor total deste contrato, a basê do prêço proposto, é de R$ 28.476,90 (WNTE E OfTO UIL E QUATROCENTOS
E SÊTEI{ÍA E SEIS l.lIL E NOVENTA CENTAVOS).

coo. Âo IiARCA UTID. OIJÂXT. P. TI{ITÁRIO P. TOTAL
16 Ar[oxicilina + clavulanato 59 + 12,5 mg frasco 75 nl Etls Pli

SUSP.
15{ 26,9) 4 -945,54

a) na + cluvanato 5OO + 725 ng EMS coi.P. 70ge 2.390,O1
18 oSmg GEOLAB cotrtP - tooee o,u 4OO,O(
2e 25 mg VITÁ}IEDIC coltP. 15004 o,u 60g,O(
25 genzoilretronidazol 40 mg/nl frasco 12O nf Et'ts SUSP.

ORAL

5€ 44,34 717,Oa

31 Ibrooeto de êscopolanina ftrglnl + Dipirona
rl

HYPOFARIiIA A}IP. 40t 4,47 a-'7aa,w

3l lbroheto de escopolamina 6,67 iíg/tu + Dipit
4 I€IML 20 VI

HIPOLABOR FRÂSCO aaQ a,94 a94,Oe

36 amazêpinâ 20 ntlnl IOO nl HIPOLABOR sol.
ORAL

6e 74,8r 493,4e

47 Cetoconazol 2S nvlg X aOO nl NATIVITA aw 13,9: 1. 393,0€
67 Cloridrato de proprânoIoI 49 mg OSORIO DE

r.loRÁEs
c0 P a20w o,u 4AO,OQ

Etihilestradiol levonorgestrel 0,03 fie + 0,15 me BIOLAB cotíP 2000e o,72 2.@,Oa
90 Fosfato sódico dê prednisolona 3 ríglnl PRATI 50L.

ORÀL

304 5,51 L67r,Oe

93 Glibencl.ârtda 5 mg GEOLÁB cot{P. 4o0w o,u a-6@,oa
ag{ Levodopa + cloridrato dê bense.azida aOO n$l25 ng ÀCHE co,rP. a2ee a,9t 2.32A,U
135 Rispêridona 1 mglllll 38 mI PRATI FRÂSCO 2Ae 12,2! 2.450,W.
150 de 50 GERI.tED colíP. 6eQ 1,61 966,OQ
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24.476

cl/ír,sulÀ Q|JÂRTÂ - DO REAIUSTAfiE TO Ell SÉt{TIm ÊSTRTTOT

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo perÍodo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e nediantê solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer
reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção dâ vâriaçáo verificada no IPCA-fBGE acumulador
lnicLadas e concluÍdas após a ocorrência da ãnualidade.
t{os reajustes subsequentes ao prineiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeltos
financelros do últÍrc reajuste.
No caso de atraso ou não dlvulgação do indlce de reajustamento, o contratantê pagará ao contratado a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão Logo
sejã divulgado o Índicê definitivo. Fica o contratado obrigado a apresentar nemória dê cálculo referente
ao reajustamento de preços do valor remanescente, se prê que està ocorrer.
Nas aferições finàis, o indice atuallzado para reajuste será, obrigatoriamente, o defi.niti.vo.
caso o índice estabelecido para reajustamento vênha a ser extinto ou dê qualquer forma não possa nais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislaçâo então em
vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao Índice substituto, as partes êlegerão novo Índice oficial para
o reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de terno aditivo.
O reajuste poderá ser reali?âdo por apostilamento.

cliíusulA Qt IITA - DA mTAçÃO:
As despesas corerão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do ilunicípio:
07.go - Lo.30t.2N7.2935 - 500. - 3.3.90.36.09;
07.oo - 70.307,2w1.2915 - 62L. - 1.3.90.39.09.

CLÁJSULÂ SEXTÂ - DO PAGÂ'iEiITO:
o pagamento será efetuado mediante processo rêgu1ar e êm observância às noÍ.ltlas e procedlmentos adotados
pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo dê trinta dlas, contados do perÍodo de
adimplemento.

CLÁUSULÀ SÉTIü'I - ID§ PRÀZOS:
O prazo máximo para a êxecução do objeto ora contratado, quê admite pro.rogação nas condições e hipóteses
previstâs no Art. 57, §1o, da Lei 8.666193, está abaixo indicado e será considepado da emissão do pedido
dê corÍpra:

Entrega: 15 (quinze) dias.
A vigência do presente contrato sêrá detentúnâda: Ol (três) neses, considerada da data de sua assinatura.

CLÁI'SULA OITAVÂ . DITS OBRÍGAçõES lx) COTRÂÍAITE:
a - Efetuâr o pãgamento relativo ao forneci[ento eÍetivalente realizado, de acordo con as respectivas
cláusulas do presente contrato;
b - Propo.cionar ao Contratado todos os neios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade en€ontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e conpleta fiscalização, o que não exime o contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - DesÍgnar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos tennos da norma
vigente, especlalmente parã aconpanhar e fiscalizar a sua execução, respecti.vamente, pentútida a

contratação de terceiros pa.a assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULÂ M'T{Â - DAS OBRIGAçôES DO C(I{TRÂTAIX':
a - Exêcutâr dêvidamêntê o fornecimento descrito na Cláusula cornespondente do presente contrato, dentno
dos melhores parâmetros de qualidadê estâbelecidos para o ramo de atividade relacionâda ao objeto
contrâtual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizàr-se por todos os ônus ê obrigações concernentes à legislâção fiscãl, civil, tributária
e trabalhlsta, ben coll|o por todas as despesas e compronissos assumidos, a qualquer tÍtulo, perante sêus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Hanter preposto capacitado e idôneo, acêito pelo contratante, quando da execução do contrato, quê o
represente integralmentê em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestâr os i.nformes e es(Iarecimentos
solicitados;
e - será responsável pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizâção
ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou e parte, o objeto deste instrumento, sem o
cgnhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
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155 Sul+àto +erroso ,tg mg

159 Zolpidem 10 mg
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g - ttântêr, durante a vigênciâ do contrâto, em compati.billdade co as obrigaÇões assumidas, todas as
condições de habiUtação e qualificação exigidas no .espectivo processo licltatório, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

ct/fuJsULA DÉCIüA - DÁ ATÍERÀçÃ0 E RESCISÃo:
Este €ontrato podêrá sêr alterado com a devidâ Justificativa, unilateralmentê pela contratânte ou por
acordo entrê as partês, nos casos prêvl-stos no Artigo 65 e seaá resclndido, dê pleno dlreito, conforme
o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei a.666193.
o Contratado fica obrigado â acêitar nas mesmas condiçôes contrãtua1s, os acréscimos ou supressões que
se 'Íiz€rem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1" da Lei no 8.666/93. Nenhun
acréscirÍo ou supressão podêrá excêder o limite estabelecido, saldo as supressões rêsultantes de acordó
celebrado entre os contratantes.

CLÁI'sULA DÉCI A PRI'IEIRA - DO RECEEI EÍITO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplenento das obrigações pactuadas os
procedimento e prazos para receber o seu objeto pelo contratánte obedecêrão, conformê o caso, as
disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei n" ?.666193.

CLÁUSULÀ DÉCIIIA SEGI',iI'A - X'ÂS PETALIITAI'ES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o CoÍtratâdo,
garantida a préviâ defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a -
advertência; b - multa de mora de o,5Z (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na entrega, no inícío ou na execução do objeto orâ contratado; c - multa de 1oX (dez
por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária
de partíclpar en licitação e impedimento de contratâr com a Administração, por prazo de até 02 (dois)
anos; e - declâração de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Mministração Pública enquanto
perdurarêm os motivos determinantes da punlção ou até que seja promovida sua reabilitação perantê a
própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penãIidades cabÍveis
fundamentadas na Lêi 8.666/93.

CLIíI,IsULA DÉCIIIA TERCEIRA - DA COI,IPE SAçÃO FIiUU{CEIRA:
os casos de eventuais atrasos de pâgamênto nos termos deste instrumênto, e desde que g contratãdo não

tenha concorrldo de alguma forma para o atrâso, será admitida a conpensação finan€eira, devlda desde a

data liÍÉte fÍxada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos
morató.ios devidos em razão do atraso no paganento serão calculados com utilização da se8uinte fómula:
EH= xVPxI, onde: El,l = encargos noratórios; N = núnero de dias entre a data previstã parã o pagamento

e a do efetivo pagamentoj vP = valor da parcela a ser pagai e I = Índice de coNnpensâção financeira, assiir
apurado: I = (TXIIOO) IARDIü HOTORÂ!,IA - SÃO JOSÉ mS CÁ|4POS - SP /365, sendo TX = percentual do IPCÂ-
IBGE acumulado nos últimos dozê meses ou, na sua fâIta, un novo Índice adotado pelo Governo Federal que

o substitua. a hipótese do referido Índice estãbelecido para a conpensação finânceira venha a ser
extlnto ou de qualquer formã não possa nais ser utilizado, será adotado, em substltuição, o que viêr a

sen determinado pela legislação então em vigor.

cr.ifursulÀ DÉcrrrA qJARTA - m FoRO:
para dirimir âs questões decorrentes deste contrato, âs partes elegen o Foro da Comarca de Guarabira.

E, por estarem dê plêno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (dua§) vias, o qual vai assinado
pelas paates ê por duas testemunhâs.

Duas Estradas - PB, 30 de Setembro de 2622 -

TESTEMUNHAS PELO COIiITRATANTE

o 5 i t6I

PELO COIiITRATADO
MÂR|A DO CARMO erd.ibÍdmôqd F
DELTMAE slffi**'
stLval 95ü178A,l{)0

CIRURGICÂ BRASIL DISTRIBI'ITXNA DE IIEDICAIiIEiITOS

LIDA.
CÍ{Pl : 44.788,7661oO9r-O5

- 6 $ I, - .tr ]OYCE REI{ALLY FEüIX UI{ES

Prefeita constitúcional
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