
ESTÂI'O DA PARAÍM
PREFEITURÂ Ii'T{ICIPAL DE IX'ÀS ESTRÂIyIS

PREGÃO ELETRÔ ICO NO @I712O22
PR(TESíI AI»IIÍ{ISTRÂTII'O NO 22OA26PEÚOI7

COI{TRÂTO Net 0í,p,AA/2O22- CPL

TERMO DE COI{TRÂÍO QUE ENTRE SI CELEBMA A PREFEITURA II'I{ICIPAL DE TxJAS ESTRÂIYIS E

OISTRIBUIDORÀ DE IIEDICAI,TENTOS BACKES EIRELI, PARA IORNECIMENTO COTIFORME

DISCRII4IMDO NESTE INSTRUMENTO NA FORI,IA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado PREFEITURA I,IUÍ{ICIPAL OE DUAS ESTiÀDAS - Rua
do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne 08 -787.O12/0091-10, neste ato representada pela
Prefeita loyce Renâlly Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e doniciliada
na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne O9O.4O7.5O4-40, Cartei.a de
Identidade ne 3.570.5-12 sSP, doravante sÍmplesmente CONTMTANTE, e do outro lado DISTRIaUIDORÂ DE

ITEDICÁllEitÍOS UICXES ÊIRELI - RUA PERU, 454, cEt{TRO - ouRO VERDE Do OESTE - PR, Cl{Pl no 25.279.552/ OOol-
01, doravante simplesmente CONTRATADA, dêcidiran as partes contratantes assinar o presente cont.ato, o
qual se regerá pelas cláusulas e condiçôês segulntês:

CI.ÁUSULÂ PRIITEIRA . Ix)S FIiI'A'IEiÍÍO§:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico ne gggLT /2022, processada nos termos da
Lei Federal ne aO.S2O, de 17 de lulho de 2902 e subsidlariamente a Lei Federal n" 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lel Conple[entar ne 123, de 14 de dezembro de 20A6; Decreto Federal no lO.O24, de 20 de Setenbro
de 2O,9; e legislação pertlnente, consideradas as alterações posteriores das referidas nomras.

CLÁUSULA SEGL DA . Do OBfETO:
O presente contrato tem por objeto: Aquisição parcelada de edicamentos injetáveis e não injetáveis
(comuns, psicotrópicos) diversos: padronizados da RENAI'IE - RELAçÀO NACIONAL DE MEDICAÍ.IENToS EssEl'lcIAIs
- e da REI'lt ME - RELAçÃo MUNICIPAL DE MEDICAIIENTOS ESSÊNCIAIS -, destinados à atenção Básica [Farmácia
Básica do Fundo ftunicipal de Saúde e órgãos vinculados] municipal, mediante requisição diária e/ou
periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais deterninados pelo Setor competente.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo con as condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, pnocesso de licitação nodalidadê Pregão
Eletrônico ie 666a712o22 e instruções do contratante, documentos esses que ficãm fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULÂ TERCEIRÂ . [x) VALOR E PREçOS:

o valol. total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 1.3€3,00 (UM MIL E ÍREzENTos E TRÊs

REArS).

crb.
L27
425

DTSCRIrtII{AçÃO

olnêsatana hêdoxorila ,44 ng
Pasta d -água lgo rÍg

|4âRCA (,NrO. QUÂ[Í. P.Ul{rTÁRrO P. TOTAL

ÂLTHATÀ CO1P. 600 a,26 72O,OO

L IPHAR PASTÂ SO 11,66 5A3,OO

Total: a.3O3,96

cufursuLA qJÂRTA - m RE^lt sTÂrEiato Eü sErtrm EsTRrro:
os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo perÍodo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediantê solicitação do Contrâtado, os preços poderão sofrer
reâJuste após o interregno dê um ano, na mesllla proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acu[ulado,
iniciadas e concluidas após a ocorrência da anuâlidade.
Nos reajustes subsequentes ao prÍreiro, o interregno mÍnimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do últlno reajuste.
Í{o caso de atraso ou não divulgação do Índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a
importânciâ calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença cor.espondente tão logo
seja divulgado o Índice definitivo. Fica o Contratado obrigado â apresêntar memórÍa de cálculo refenente
ao reajustàmento de preços do valor remanescente, senpre que este ocomer.
Nas aferições finais, o Índice atualizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extlnto ou de qualquer foima nâo possa mais
ser utilizado, será adotado, ên substituição, o quê vier a ser determinado pela legislação entâo em

vigor.
Na ausência de previsão lêgal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo Índice oficial para
o aeajustamento do preço do valor remanescente, por nreio de termo aditivo.
o reajuste poderá ser reâlizado por àpostilamento.



CLÁUsULA QUIiITA - DA tx)TAçÂO:
As despesas corrêrão por conta da seguinte dotação, constante do orçanento vi8ente:
Recursos Próprios do tlunicÍpio:
07.og - lg.3qr -200L.203s - saa - - 3. f - 9a- 30-09;
07.oo - ao.101,.2007.2035 - 62L. - 3.3.90.39.09.

CL/íUSULÀ SEXTA . Íxl PÂGAITiEiITO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às ronnas e procedimentos adotados
peLo Contratante, da seguintê maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do pêríodo dê
adimplemento.

CLiíUSULÀ SÉTI A - Dos PRAzos:
o prazo máximo para ã execução do objeto ora contrâtâdo, que adltllte prorrogação nas condiçôes e hipóteses
previstas no Art. 57, §1o, da Lêi 8.666/93, está abaixo lndicado e sêrá considerado da emissão do pêdido
de compra:

Entrega: 15 (quinze) dias.
A vigência do presente contrato será deterntinada: 03 (três) [eses, considerada da data de sua assinatura-

CUíUsULÁ OITAVÂ - I'AS (»RIGAçôES Do COiÍÍRÂTÀ TE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornêcim€nto efetiva[ente realizado, de acordo com as respectlvas
cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecinento contratado;
c - tlotificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de p.oduto
fornecido, êxercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que nâo exime o Contratado de suas
responsabilÍdades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuiçôes de Gestor e Fiscal deste contrato, nos teflros da noma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, rêspectivamente, períútldã a

contratação de tenceiros para àssistência ê subsidio de informações pertinentes a essas atribuições,

cuÚsulÂ Mna - Í!Às oBRTGAçõES m cqfTRÂTADo:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro
dos melhores parámetros de qualldade êstabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto
contratual, con observáncia aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à te8islação fiscal, civil, tributária
e trabathista, be cotlo por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tÍtulo, perantê seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente en todos os seus atos;
d - Pe.nitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;
e - Será rêsponsável 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 fiscalização
ou o acoíDanha[ento pelo órgão interessado;
f - t{ão ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objêto deste instruúentor sem o
conhecimênto e a devida autorização expressa do Contratantê;
g - Manter, durante a vigência do contrato, en cqryatibilidade com as ob.i8açõês assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre que solicltãdo.;

cLÁusULA DÉCIÍ.IÀ - DÂ ALTEIAçiO E RESCISfu:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pela Contratante ou por
acordo entre as pantes, nos casos previstos no Artigo 65 e sená rescindido, de pleno direito, conforme
o disposto nos Artigos 77, 7a e 79 da Lei a-666/93.
O Contratado fica obrigâdo a aceitar nas mesmas condiçóes contratuais, os acréscimos ou supressões que

se fizerem nas co6pras, até o respectÍvo limite fixado no Art- 65, §1" da Lei n" 8.666/93. Nenhum

acrésci[p ou supressão poderá excedeF o limite estabêlecido, saldo as supressões resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes.

CLi{USULÂ DÉCIHA PRITIEIRÂ - Do RECEBIIEÍ{TO:
Executado o presente contrato e observadas as condiçõês de adimplenento das obrigações pactuadas os
procêdimento e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, as

disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei n' 8,666/93.

CLIiUSULA DÉCIÍ'IA SEGI'['Â . DÀS PEMLIDAI'Es;
Â recusa injustâ êm dêixar de cumprir as obnigacôes assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades pr€vistas nos Arts. 86 e 87 dâ Lei 8.666,/93: a -
advertência; b - multa de nora de O,sX (ze"o vÍrgula cinco por cento) âplicada sobre o valor do contrato
por dia de atraso na entrega, no lnicio ou na execução do objêto ora contratado; c - multa de lâu (dez
por cento) sobrê o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária
de participar elt licitação e impedinento de contratar com a Adninistração, por prazo de até 92 (dois)



anos; e - declarôção de inidoneidade para licitar ou contratar con a Administração Pública enquanto
perduraren os motivos determinantes da punição ou até que seja pro[ovida sua reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneanente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.655193.

CUíUSULA DÉCIüA TERCEIRA - DA CO{PEISAçÂO FITA CEIITA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamênto nos terfios deste instrunento, e desde que o contratado não

tenha concorrido de alguna Íorma para o atraso, será admitida e compensação financeira, devida desde a

data linite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo paBarento da parcela- Os encargos
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmuLa:
EM=NxVPxI,onde:EH=encargosmoratórios;N=númerodediasentreadataprevistaparaopagãmento
e a do efetivo pagamento; vP = valor da parcela â ser paga; e I = Índice de conpensação financelra, asslm
apurado: I = (rxl1oo) IARDIH l4oTORÁllÂ - Sí\O losÉ ms cÁlíPos - sP /36s, sendo Tx = percentual do IPCÂ-
IBGE acumulâdo nos últimos doze meses ou, na sua falta, ulll novo Índice adotado pelo Governo Federal que

o substitua. Na hipótese do referido indice estabelecido para a compensação financeira venha a ser
extinto ou de qualquer forma não possâ nais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a
ser determlnado pela legislação então êm vigor.

cLÁusuLÂ DÉcllra QlrnRTA - m FoRo:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elege[ o Foro dâ CoEarca de Guarabira.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vlas, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testGrunhâs.

Duas Estradas - PB, 30 de Setembro de 2O22.

]OYCE RETALLY FELIX M' ES

Prefeita Constituclonal
690.407 .504-40

PELO CONTRATADO

MAICON UILIANS ffi*fg'§:ffiffi]':3.
BACKES:(X0825 1 4929

DISTRIBI'IINRA DE IIEDICA'IE]ITOS BACKES EIRELI
c Pl: 25.279.552 lOAOto!
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