
ESTAID DA PARÁÍBA
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COI{IRÂTO N, i OOO87 I 2O22-CPL

TERI.IO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEERÂ}I A PREFEITURA iI'IICIPAL DE I)I'AS ESTRADAS E

VIDA IIÀTURALIS C(IIIERCIO ATÂCÂDISTÂ LTDÂ., PARÂ FORNECIIíENTO COI{FORME DISCRIIIINADO
NESTE INSTRUI4ENTO Í{A FORIIA ABAIXO:

Pelo presente instrumento pãrticular de contrato, de um lado PREFEITURA n Í{ICIPAL OE Dt AS ESTRÂDAS - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPJ nc O8.7a7.gl2lgo01-10, neste ato representada pela
Prefeita loyce Renally Felix unes, Brasileira, solteira, Funcionaria Püblica, residente e dmiciliada
na Fazenda São Franclsco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, cPF ne q9a.497.5a4-4o, Carteirá de
Identidade ne 3.57O.5'12 sSP, doravânte simplesmente CoNTRÂTA|',|TE, e do outro lado VIDA ÀÍURALIS COIIERCIO
ÀÍÂcaDrSTA LTDÂ. - RUA Y mrs, 355, GALPAO2, DTSTRITO rI{DUSTRTAL - lOÃO PESSOA - PB, CNPI no
)).StL.64t/O@L-60, doravante sinplesmente Coi'ITRÂTÂDÀ, decidlram as partes contratantes assinar o
presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiçóes seguintes:

CL/úJsUI.Â PRIüEIRA . TXls FIIDÀTEÍ{TOS:
Este contrato deco.re da llcitação modalldade Pregâo EletFônÍco ne OàO77 /2622, processada nos termos da
Lei Federal ne 10.520, de 17 de lulho de 2092 e subsidiariamente a LeI Federal no 8,656, de 21 de lunho
de 1993; Lei Complementar ne 121, de 14 de dezembro de 2OA6; Decreto Federal n" !O.O24, de 20 de Setembro
de 2a,9t e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas nomras.

CL,ÚSULÀ SEGI.NDÂ - ]x) OB]ETO:
o presente contrato ten pon objeto: Aquisição parcelada de [edicamentos injetáveis e não injetáveis
(comuns, pslcotrópicos) di.versos: padronizados da RÉNAr,lE - RELAçÂo acIoNAL DE MEDTCAIiIE TOS ESSENCIAIS

- e da REMUIIE - RELAçÃO MUNTCTPAL DE MEDTCA|IENTOS ESSENCTATS -, destinados à Atenção Básica [Farmácia
Básica do Fundo Hunicipal. de saúde ê órgãos vinculadosl municipal, nediante requisição diária e/ou
periódica, devendo â entrega ocorrer nos locais determinados pêlo Setor Co[petente.

O fornecimento deverá ser executãdo rigorosanente de acordo com as condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, especificaçôes técnicas conrespondentes, processo de licitação nodalidade Pnegão
Eletrônico ne OOO77 /2922 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na fonma pârcelada.

CLÁUSULA TCRCEIRÂ . DO VÀLOR E PREçOs:
o vãlor total deste contrato, a bãsê do preço proposto, é de R$ 18.975,00 (DEzoITo MIL E NoVECENTOS E

SETENTA E CII'ICO REAIS).
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cuíusulÂ QlrÂRTA - DO RCAIUST T'rEitTO Eà SEinrm ESTRTm:
os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de un ano.
Dentro do prazo de vigêncta do contrato e mediante sollcltaçâo do Contratâdo, os preços poderão sofrer
reajuste após o ioterregno de un ano, na mesma proporção da variaçâo verificada no IPCA-IBGE acumulado,
iniciadas e concluÍdas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mÍnimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do úItimo reâJuste.



No caso de atnaso ou não divulgação do Índice de reajustaoento, o contratante pagará ao Contratado a

importância calculada pela última variação conhecida, liquidãndo a diferença coffespondente tão lo8o
seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória dê cáIculo refêrênte
ao reejustamento de precos do valor remanescente, senpre que êste ocorrer-
Nas aferiçôes Íinais, o índice atuâlizado para reajuste será, obrigatoriâmente, o definitivo.
Caso o Índice estabelecido para reajustanento venha a sêr extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser util-izado, sêrá ôdotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em

viBor.
Na ausência de previsão legal quanto ao Índice substituto, as partes elegerão novo Índice oficial para
o reajustamento do preço do valor re anescente, por meio de terÍo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostila[ento.

CLÃU$'LÀ QUIITÀ - DA ÍX)IAçÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçanento vigente:
Recursos Próprios do MunicÍpio:
07 -60 - to -101 -2@1,203s - 500. - 3-3.90.30.09;
07 -og - 1s.30t.2@1.201s - 621. - 1.3.90.10.09.

CLÁUSULA sEXÍA. DO PA6A EÍ{TO:
o pagamento será efetuado nediante processo regular e en observância às nomas e procedinentos adotados
pelo contratante, da seguinte naneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de
adimplemento.

CLÁUSULA 5ÉÍIü,I . ilos PRÂZOS:

o prazo máxino parâ a execuçâo do objeto ora contratado, que adnlte prorrogação nas condiçôes e hipóteses
prevlstas no Art. 57, §1", da Lei A.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão do pedido
de compra:

Entrêga: 15 (qulnze) dias.
A vigência do presente contrato será deteminada: 03 (três) meses, conslderada da data de sua ãssinatura.

CLIiUSUIÂ OITÀVÂ - DAS OBRIGAçõES DO COÍ{TRATA TE:
a - Efetuâr o pãgamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fieL fornecinento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampLa e complêta fiscalizãção, o que nâo exime o Contratado de suas
responsabilldades contratuais e legaisi
d - Designar reprêsentantes com atribuições de Gestor e Fiscal dêste contrato, nos ternos da norma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, pemitida a

contratação de terceiros para assistência e subsidio de informações pertinentes a essas atribuições.

cLÁusuLA MNA - Í,ÂS oBRIGAçõES Í}o C(I{TRÂTAIX,:
a - Executar devidamente o forneci[ento descrito na Cláusula correspondente do presênte contrato, dentro
dos nelhores parânetros de qualidade estabelecidos para o namo de atividade relacionãde ao objeto
contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabiliza r- se por todos os ônus e obrigâções concernentes à legislação fiscal, civil, tributária
e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assu idos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedorês ou tercêiros em razão da execução do objeto contratado;
c - l,lanter preposto capacitado e ldôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o

represente integralmente em todos os seus atos;
d - Pemitir ê facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os infonnes e esclarecÍ[entos
solicitados;
ê - Será tesponsável pêIos danos causados diretàmente ao Contratante ou a têrceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo na execução do contrato, não êxcl.uindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acorpanhamento pelo órgão interessâdo;
f - Não ceder, transfêrir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o

conhecimento e a devida autorização expressa do contratante;
g - l,lantêr, durante a vigência do contrato, en cqrpatibilidade con as obriSaçôes assumidas, todas as
condiçóes de habilitação e qualificação exigidas no respectlvo processo licitatórlo, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.;

CúUSULA DÉCITÂ . OA ÂLTERÂçÃO E RESCISÃO:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justlficativa, unilateralmente pela Contratante ou por
acordo entre as pattes, nos casos previstos no Artigo 65 e será resci.ndido, de pleno direito, conforme
o disposto nos A.tigos 77, 7a e 79 da Lei a.666/93.
O Contrâtado fica obrigado a aceltar nas mesmas condiÇôes contratuais, os acréscinos ou supressões que

se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1" da Lei n" 8.666/93. l{enhultl

acréscimo ou supressão poderá excedêr o limite estabelecido, saldo as supressões resultantes de acordo
celebrado entrê os contratantes.

CIÁUSULÂ DÉCII,IA PRIiIEIRÁ - Do RECEBT E TO:



Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento dâs obri8âções pectuadas os
procêdimênto ê prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, as

disposições dos Arts, 73 à 76, da Lei no 8.665/93.

CL/fuSULÀ DÉCIT4A SEGI.hI'A . I'AS PETIALIDADES:

A recusa injusta e deixar de cunprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
ga.antida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a -
advertência; b - multa de mora de O,sX (zero vÍrgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato
por dia dê atrâso na êntrega, no lnício ou na execução do objeto ora contratado.; c - multa de fO% (dez
por cento) Sobrê o valor contratado pela inexecução total ou parcr.al do contrato; d - suspensão tenporária
de participâr em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois)
anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar con a Administração Pública enquanto
perduraren os motivos detemrinantes da punição ou até quê seja pro[ovida sua reabilitação perantê a
própria autoridade que aplicou a penalidade.; f - simultaneamente, qualquer das penalidedes cabÍveis
fundanentadas na Lel 8.666/93.

cLÁUsuLA DÉCIüA TERCETRA - DA c(}IPEÍ{sÂçÂO FTÍ{AIICETRÂI
l{os casos de eventuais atrasos de paga[ênto nos termos deste instrumênto, e desde que o Contratado não
tenha concorrido de algumâ forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devlda desde a

data linite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados con utilização da seguinte fórmula:
EM=NxVPxI,onde:ÊM=encargosmoratórios;N=númerodediasentrêâdataprevistaparaopagamento
e a do efetivo pagamentoj VP = valor da parcela a ser pagâ; e I = índice dê coopensação financeira, assim
apurado: I = (Txllgo) JARDIM lioTOMr4A - SÃo IOSÉ mS CAÍ{POS - SP /365, sendo TX = percentual do IPCA-
IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na suâ fa1ta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que
o substituâ. t{a hipótese do referido indice estabelecido pana a cofipensação financêira venha a ser
extinto ou de qualquer forma não possa nais ser utilizado, será adotado, ell substituição, o que vier a

ser determlnado pêla legislação então en vigor.

cl/ÍusulÀ DÉcrxa QUaRTA - m FoRo:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegen o Foro da Conarca de Guarabira.

E, por estarêm de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato eB 02 (duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 30 de Setembro de 2a22.

TESTEMUNHAS PELO CONTRAT

Prefeita Constitucional
o99.407 .504-40

PELO COTITRATADO ROS5ELIO À3rnado dê rom drsitâr

MARINHo:33861 fmff§*',..*
00546g 

o.dc z)22-0ele lar}55e

VIDA I{ÀTUNÂLIS COüERCIO ATÂCADISTA LIDA.
CNPI: 33.511.641/OOOL-6O
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