
TERJVlODE CONTRl\TO QUE ENTRE SI CELEBRl"~lVjA PREFEITURA JVlUNICIPAL DE
RIACHÃO E SOUiMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAl.vIENTOS E PRODU~Q,~ PA..~
SAÚDE, PARA FORNECIl'1ENTO CONFORJVlE DISCRIJVlINADO NESTE INSTRUJVlENTO
NA FORJVlAi\BAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura JVlunicipal de Riachão -
Rua JVlanoelTomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, CNPJ nO 01.612.770/0001-58, neste ato
representada pelo Prefeito Fábio JVloura de JVloura, Brasileiro, Divorciado, Engenheiro Civil,
residente e domiciliado na Rua JVlanoelTomaz de Aquino, 37 - Casa - Centro - Riachão - PB, CPF
nO 486.330.974-00, Carteira de Identidade nO 935.081 SSP/PB, doravante simplesmente
CONTRATANTE, e do outro lado SOLUMED DISTRIBUIDORA DE l:,:iEDICAl.víENTOSE PRODUTOS PARA SAÚDE
EF:;'\CA GETÚLIO VARGAS, 43 - sií.o J'OÃO BATISTA - SAl.'iTALUZIA - MG, CNPJ nO 11.896.538/0001-42,
ne,-"T:.e ato representado por Cizênio Sousa da Silva f Brasileiro, Casado, Representante
Comercüü, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, 485, Casa - Liberdade - Ca.IT!oina
Grande PB, CPF nO 050.437.414-14, Carteira de Identidade nO 2.705.785 SSP!PB, doravante
simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual
se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

cLÁUSULA PRIMEIR~ - DOS FUNDA-~NTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial nO 00003/2016, processada nos
termos da Lei Federal nO 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto JVlunicipal nO. 006/2007, de 07
de Agosto de 2007, e subsidiariamente pela Lei Federal nO 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nO 123, de 14 de dezembro de 2006.

cLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DE
NECESSIDADE DA FAR~fficIABÁSICA DO JVlUNICÍPIO DE RIACHÃO

MEDICAMENTOS,
- PB.

DEST'INADOS ATENDER A

o fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Pregão presencial nO 00003/2016 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

C~i:"CSUL}LTERCEIru~ - DO VALOR E PI{EÇOS:
O 'l::úorr.oLa L deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 68.587, 00 íSESS~SNTA. E OITO l:cUL
Z º·GI:~'~BENTOSE OITENTA E SETE REAIS)

CIJ"USUJ..A, Qm~.RTA - DO REAJUSTJloMENTO:
Os preços contratados são fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 50 e 60, da Lei 8.666/93.
O~Grrendo o desequilibrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II r,Li.nea ;.c.r da Lei
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

cIJÍ:ÜS'JUL.""QUINTA - DA DOTl>.ÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
ORç:.ill\fE:l:-H'O DE 2016:. RECURSOS PRÓPRIOS DO lviUNICÍPIO DE RIACAAO/ P,EC,JRSOS FEDEHAIS: 0207
SECRE'l'l'iliIADE SAÚDE E SANEAl.-1ENTO FMS: 10.301. 2005.2027/ 10.301. 2005.2029 ELEYi.8N'I'ODE
DESPESA: 3.3.90.30.00.

C~\USUL~ SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: P~É TRINTA DIAS APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS.

CLÁUSULA SÉTIl:-~~- DOS PRAZOS;
O prazo máximo para a execução
admite prorrogação nos casos
considerado a partir da emissão

do objeto ora contratado, conforme suas cara~teristicas,
previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicadc e
do Pedido de Compra:

será

Entrega: 5 (c~nco) dias
O prazo d;s \T.igência do presenJce oorrc r a'co será det:.ernlix"lado; até o final do exercício ~Einan.ceiro
de 202.6 f consid.'9:::-ado da det.a de sua assinatura.

CL.F:TJ5'GLE\. OI'.I:A:Vl;\' - DF.•S OBRIGAÇÕES DO CONTR~TAl\:rTE:
a Efetuar o pagamento 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 fornec~nento contratado;
c - No t Lfi.car o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a cn.:alidade dos
crodutos exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o
responsabilidades contra,tuais e legais.

não exime o Contratado de suas



CI"i-nSUuc NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRáTAJJO:
a Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente
cor.t.z at.o I dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e ohrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem corr.opor r.oda s as despesas e compromissos assumidos I a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou ~erceiros em razão da execução do objeto contratado;
c JVlante:cpreposto capac i.t.ado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos
d Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
o 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 fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Hanter t durante a vigência do cont:rato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

cLÁUSULA DÉCIV~ - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários r até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

Ch:í,:OSULl':.DÉCIl~," PRIMEIRA - Dl';S PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a advertência; b multa de mora de 0,5% (zero vírgula 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 10% (dez por cento) sobre o valor corrtratado pela
inexecução total ou parcial do contrato; d simul'caneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Para ~ÜLC~ 'é':CO que st.ôc s decorrentes deste contrato, as partes elegem ~ Foro da Comarca de
Ar arun.s .

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
a3sinado pelas partes e por duas testemunhas.

rrESTEI1.UNHAS

~ia:1r t[.! 02 de

PELO tZ~1A/ _
FÁBIO JVI0DRADE MODRA
Prefeito
CPF: 486.330.974-00

Fevereirú de 20l6.

DA SILVA
CPF: 050.437.414-14


