
TERMO DE CO'\lTJ:ZATOQUE ENTRE SI CELEBRAl\l[A PREFEITURA HUNICIPAL DE
RIACHÃO E PARA FORNECIMENTO CONFORl,1E
DISCRIMINADO NES'1'EINSTRUMENTO NA FORMA .I'.BAIXO:

Pelo presente instrumento particular de cont.rat.o, de um lado Prefeitura Municipal de Riachão _.
Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, CNPJ nO 01.612.770/0001-58, neste ato
represent.ada pelo Prefeito Fábio Moura de Moura , Brasileiro, Divorciado, Engenheiro Civil,
rcs i dcnt.e e domi.ciliado na Rua 11anoel 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 CIRUFl'.RH.".COJ)i[8RCIALLTDA RUA PRESIDENTE QUAo.'<ESlYli\,1105
ALECRIM - NA'rAL - RN, CNPJ nO 40.787.1'52!OOOl-::Ó9, neste ato reoresentado por José i'1arinaldo da
Silva, Brasileiro, Casado, Reoresenta.n-ba Cor~:3rcial, residente e domi.ciliado na Rua Djalma
Maranhão, 453-lJ.., Casa Nova Descobert~ __ .2!atal RN, CPF nO 654.247.864-72, Carteira de
Identidade nO 1.139.267 sSPjRl.'i", dOl::-avant",!_si~lesmenb"" CONTRATADO, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULl;,PRIlY1EIRi~ - DOS Fü~IDp..l\llENTOSDO CONTRíl.TO:
Este contrato decorre da licitaç~o modalidade Preg~o Presencial nO 00003/2016, processada nos
termos da Lei Federal nO 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 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.

CL.i\USUL!\.SEGlJNDl-i- DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente corrtrat.o tem por objeto: AQUISIÇl\_O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A
NECESSIDADE DT'cFARMÁCIA BÁSICA DO HUNICÍPIO DE RIl'.CHAO- PB.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Pregão presencial nO 00003/2016 e instruç6es do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

cLÁUSUJ...P"TERCEIR";,. - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total dest.e con trato , a base do preço pr-oposto , é de R$ 42.685,00 (QUAREN·TI-l.E DOIS MIL
E SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

CLÁ.USUIJc QU~'lli'J'A - DO REAJUSTAl>:1EN'I'O:
Os preçcs contratados s~o fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos
65, §§ 50 e 60, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilibrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
que as pÓLr':.espactuaram ini.cialmente, nos termos do Art. 65, Inciso 11, Alinea d,
8~66 /93 li:edizi:l"tecomprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

no Art.

relaç~o
da, Lei

DOTAÇAo:
por conta da seguinte
RECU'RSOS PRÓPRIOS DO
E SAl\l"EAl.'1ENTO ~""1-1S;

dotação, constante do orçamento vigente:
l'IUNICÍPIO DE RIACHP.Oj RECuRSOSFEjJEIti"HS; 0207
10 ~301 ~2005.2027/ 10. 301 ~2005 ~2029 Fi!L~Sjy'lli~~TODE

As despesa,s correrão
ORÇJ.~YL~N'rO DE 2016:

SAÚDE
DESl?ES1~,,: 3~3 90 30.00.

o pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneil-a.: J\..TÉ 'rRr::\í~rA DI1~S P;.PÓS A EN'rp~~Gl~ DOS PRODUTOS.

o prazo máximo para
admite prorrogação
considerado êt

a execução do objeto
nos casos previstos
da emissão do Pedido

ora contratado, conforme suas carac~eristicas,
pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e

de Compra:

e que
será

Entreg-a: 5 (cinco) dias
O prê~zo dt::;viç,\"ér:;ciz: do presente cont.z-at.o será determinado: até o final do exercício financeiro
dE!.2 2010,. considerado da data de sua assi.nat.uz-a .

DO CONTRATANTE:
a Efet"c:a.J.:·o paqamento 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 fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaç~o, o que nào exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais.

CIj~USUkl\. N"ONP... -. DAS DO CONT:R.Fà.II'ADO:
a Executar dov i.damerit.eo fornecimento descri to na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores paràmetros de qualidade estabelecidos para de atividade
relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;



b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c Han'cer preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d Permitir e facilitar a do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos 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 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 autorizaçao expressa do Contratante;
g - Hanter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificaçao exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLP.USUk~DÉCI~A - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTR~TO:
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, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CrJ!..USULF.. DÉCIt4A PRI}>-lEIRA. - DP,~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 contratado pela
inexecução total ou parcial do contrato i d simultaneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

cLÁUSu~ DÉCIMA SEGu~A - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrat.o, as partes elegem o Foro da Comarca de
Araruna.

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

TESTEMUNHAS PELO

Fevereiro de 2016.

FÁBIO ":lOURA DE HOURA
Prefeito
CPF: 486.330.974-00


