
CC:3V ;?.T0 N": 00008/2016.

T5HM0 DE COtJTRATO QUE EKTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIACHÃO E FARMAGOEDSS COMÉRCIO PRODOTOS FARMftC. MÉDICOS E HOSPIT.
LTDA, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA

FOríMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Kiachão -
Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, CNPJ 0° 01.612.770/0001-58, neste ato
represar,tada pelo Prefeito Fábio Moura de Moura, Brasileiro, Divorciado, Engenheiro Civil,
residente e domiciliado na Rua Manoel Tomaz 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 FARMRGUEDES COMÉRCIO PRODUTOS FARMRC. MÉDICOS E HOSPIT. LTDA -
RUA MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, IIC - CATOLÉ - CAMPINA GRANDE - PB, CNPJ n° 08.160.290/0001-42,
neste ato representado Por Heilson Sales de Caldas Lins, Brasileiro, Solteiro, Representante

Comercial, residente e domiciliado na Rua Severino Maia Muniz, 39, Casa - Jardim Paulistano -
Campina Grande - PB, CPF n° 726.851.404-25, Carteira de Identidade n° 114.584-6 SSP/PB,
doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguir.v.es:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTR.\TO:
Este contrato decorre da lic.-.tação modalidade Pregão Presencial n= 00003/2016, processada nos
termos da Lei Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 006/2007, de 07
de Agostc de 2007, e subsidiariainente pela Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, bem como a Lei Co.-nnlementar n° 223, de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O presfi.ite contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A
NECESSID.^DE DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO - PB.

O fornecimerto deverá cbetiecar rigorosamente às condições expressas neste instrumento,
proposta 3prtír3entaãa, Pregão Presencial n® 00003/2016 e instruções do Contratante, documentos
âssos que fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CI.VaSt7LA - do V/O-Oín 2 preços:
o Vrlor tcr.õl áàste :;ont^-ato, a base do preço proposto, é de 200,00 (DUZENTOS REAIS) .

CÜAÍ-.TA - ZO REAOUSTA14ENTO:

C; ureç',)fl fi.ir.nrataôos são fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
i5. 5-' -ti I,ei 5.6Ó5/93.

Oco; --c..->c.o o •.:^.:';q'.;ilib.ri.o sconõmico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
qu'> .-j.-í .jirv.Hs pacjtuara.'-. inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alxnea d, da Lei
8 )66/53. nediants co.mprovaçâo documental e requerir.iento expresso do Contratado.

C3-Á'uSÜLA QUINTA - DA DOTAÇÃO;
Aí, desp.-isas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
0R<.:AMEKT0 D>; 2OI6: recursos próprios do município de RIACISÃO/ recursos FEDERAIS: 0207 -
SECRET.^KIP. r.-: SAtTDS E SANEAMáNTO - EMS: 10.301.2005.2027/ 10.301.2005.2029 - ELEMENTO DE

^ Dí:•, ?ES.-.; 3. 3 . ãO. 30 . 00.

S2XTA - DO PA6Al>3>QTO:

O ua>,-cv-3r.'..c será efetuido na Tesouraria do Confatante, mediante processo regular, d3 seguinte
:r.;:rifelL-:.: ATÉ -JK-INTA. DIAS APO£ A ESTRAGA DOS PRODÜU-QS.

CL.WSUI.?. iiÉ'fXl4A - DOS PRAZOS:
C proLo máxiiao para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que
aónize prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será
.•;oniiüerario a partii da emissão do Pedido de Compra:

Rntr.Tiça; 5 (cinco) dias
O ^rrir.o via vi.rrWKixs. do presenta contrato será defc&rminado: até o finai do exercício financeiro
de üOr.c, cor:-ií';?.:,?.do da <-Iaca de sua assinatura.

CLA.usy;.- 'j:'t.wa -- das osric-ações do contratante:
?. • G _o r;ilativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as

i . c .i lio presente contrato;
'• -- " ro rcf -.i .5r.5r íd Contratado todos oa meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - r;.v. o Ccncratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
o;;:).'.Lc.c-j . í:.<^^r•..:et.ào a mais ampla e coirpiata fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
respo;;Sc.,'_. .òideii ccncratuais e legais.

WOiNiV - DAS OBRIGAÇÕES DO C-MiTfATAOO:
a - E;:acucar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâ;T;etros da qualidade estabelecidos para o rsino de atividade
relácionadí. ao objeto contratual, com observância aos prazos e.TtijWílados;




