
TER.tvIODE CONTRATO QUE E;NTRE SI CELEBRAt'1A PREFEITURA ~J!UNICIP)\.L DE
HIACHÃO li:1'1l!:DICf~LMERCANTIL DE APARE:LHAGEtlJfvlEDICA LIDA, FAPJ\
fORNECIMENTO CONFORME; OISCRIMINADO NESTE INSTRUtIJENTO NA FORMA
JU3AIXO:

Falo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal d. Riachio -
Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, CNPJ nO 01.612.770/0001-58, neste ato
represent,da pelo Prefeito Fábio Moura de MQura, Brasileiro, Casado, Engenheiro Civil,
residente e domiciliado na Rua Manoel Tomaz de Aquino, 37 - casa - Centro - Riachão - PB.
nQ 496.330.974-00, Carteira d® Identidade n= 935.081 SSP/PB, doravanrs sLrnplesrnent e
CONTRATANTE, e do outro lado MEO!CAL MERC~TIL DE APARELHAGEM MEDICA LTOA - AVENIDA AGAMENON

-;'~'~?-'_'-:'-"---"-'~,~_~I"'- __ -'''''''':_" - 0.0 ._ --'!._,~MAGALHAES, 3158 - ~SPINHE~RO - RECUE - ]?E, CNPJ n2 12...:2.79.813/0001-56,neste ato representado
por. ~d:r:aldo Pessoa da Silva,. Brasilei~_~~,?, ReEre.!ent~nte Cornerc~l, residente e
dornl.c~l:I.ado na Rua ~ento v#na, 83, Cen~9--=-..f.~!!Iea Grande - pa, CrF.~2 17~2.6~-49,
,S.arteua de !dentidad~_n;:......4...'~.,5.376 SS!a,~~r,a~n~ si~Ele!..I!!..ent~~,!.~TAP.2, decidiram as

pa1:tes contratantes sinar o presente contrato, o qual se regeiá pelas cláusulas e condiç6es
Gi:rt9·yüj/,ft,es,', '.',

cLÁusu~ PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS 00 CONTRATO:
Esta contrato decorra da licitação modalidade Pregio Presencial n" 00030/2015, processada nos
termos da Lei Federal nO 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nO. 006/2007, de O
de Agosto de 2007, e eubsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, bem como a Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006.

cLÁusu~ SEGUNDA - 00 OBJETO 00 CONTRATO:
O presente contrato tem porobje~o: AQUISIÇÃO Df; NATERIAIS t1ÉDICOS E DE USO DAS \JNIDADE:S
BÁSICAS DE SAQ!)!Z:,DESTlNADOS A 'ATENDER AS NECESSIDAOE:S DA SECRETAfUA 14]UNro IPAI, DE:
RIACHÃO/PB.

o fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instr
proposta apresentada, Pregão Presencial n° 00030/2015 e instruções do Contratante, documen
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUS~J:.ATERCElRA__QqVALOR E.l'~"Ç9_S:
bjvªi9,ri.tkj~i;)(l..QFl,!?:\;t:';Çp~9 trato ,;;.á~~liÇl:{;i,~.;,ç;LQ, b!J:'eç,Q,p,r0120 st o,
.Ê DEZESS'ETE'REAIS;:e"':;Y,iáTEE OITO"ÇENTAVOS)".

é de R$ 11.7l7,2B (ONZE MIL SETECENTOS

{.,~,.M n



';"k

é:iuSULA'QU;I\~'r~'S'!~9[;~MAJUSTAME{~i?;,i~i "','
6s preços cc;mtraff,\Q,:Q~};ftãofixos'p~i,\g?p$rí6dClfieum anç:, exce t o para 0(5 casos previstos no Ar\:,
65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o cte.equilibrio econSmico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Ar t , 65, 1nciso II, Alinea d ,
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

:felôç,~)o
da

As despeSas correrão
O~ÇAMEN'rO p~ 2015
S~C~'l)A~IA OE SAÚOl\1 Bl
~~ERXA~ DE CONSUMO.

por conta da se9uinte dotação, c?nstante do orçamento vigente:
~CURSOS PROPRIOS 00 MUWICIPIO/FMS/SUS/FUS/PAB E OUTROS. 02.07
SANEAMl!:NTO; 10. :301. 2Q05. 2.027 - Et.E:4EN':t'O j,)E DESPE:SAS; 3.3.90.30.00 -

cLÁu~ULA S~XTA - ~O ~A~~N~O:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Até trinta dias após a entrega total dos produtos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ~RAZOS:
~\,)t1f<!j1:.tef.,~~~~'t1fl'kB,'ª~J,~:~::,eci~;,ç\~B$~g;~;"P.J;:>t~toor.acont.r a t ado , conforme suas c;aracteríSI. icas, e
qgmH~ •PrOFQ9a:Ç~9~ictP'«R!caso.s,.Pf~Íl{it~;ÇP§l"'IHel,a,jof"i,,$.6,66/93, está abaixo indicado e ser
considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias
O prazo de vigência ciopresente contrato será determinado: até o final do exercicio financeiro
de 2015, considerado da data de sua assinatura.

cLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizados, de acordo com
respectiv,~ cláusulas do presente Qontrato;

f'roporcionarao Contratado todos os ràe i os ne ce s sé r i.o s para o'fiel f o r ne c Lrnen t.o co n t.r a t.a do r
c '- Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidqde
produtos, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais.

cLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 00 CONTRATADO:
a Executar devidamente o fornecimento descritos na Cláusula c o r r e s poride n t.e dQ presente
contrato, dentro de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
fJiieát$.'C::1hh2i;crá:':i..\!O., ~b z o s e s ti pu1ado s ;
B''-RêsponSà'biTi~ à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedoreo$ ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c ~ [\1anterpreposto capacitada e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da e xe cuç ãc do
contrato, que o represente integralmente em todoo$ os seus atos;
d Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceir
deoor r ent.e s de SUaC;\Jlpa Ou dolo naex,ecvção do contrato, não excluindo 01) reduzindo eSSd

r e spon s ab i.Lí.dade va fis'calização Ou o acompanhament.o pelo órgão Ln t.e ro s s a do r
f - Não ceder, transferir 0\1 sub-contratar, no todo ou em part e , o eto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo i itatóri ,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado,

,C~~S:ÓtA;OÉ.ç~~i,:.p~:(~tTERAÇÃP;'~J!)R~Sé::I'~~9,D()< ÇONTR,ATO:
lli;t~"~ont~~.i~,~'9ª,~~:~i;;;;eraú';;rJ~q~~.;..í;IH~,i,l;~.t;~.p.âl~,~J},t;€pelaContratante ou por acordo entre d,;

partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme
disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições con t r at uat ,'3 ,

supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento)
atualizado do contrato, e, no caso de reforma de equipamento, até o limite
por cento) para seus acréscimos.

o

os acréscimos ou
do valor nic 1
de 50% (c í nque r.ta

cLÁUSULA OÉCIMA PR!:4EIR.A. - DAS. ~ENA:r.IOADES:
A recusa injust<t em, d~ilwr de cumprir as obrigações assumidas e preceitos 1.0$, s.uj e i r.er á o
Co~tratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 8
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 inicio ou na
objeto ora contratado i c multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
inexecução total ou parcial do contrato; d simultaneamente, qualquer
cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.



eLÁusuu OlflCIMA.SS!GUMOA -
~arà·· <1ii .J"mi):i··'a s ·.qIJe,:,;;t'ões
AJ;'a:t;vna.

cout r a t o, as partes e Le ç ern o Foro da Corna r c a d..

I, par estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(du •• ) via., o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS
7A'ih~Q- r-s. 23 de Julho de 201'.

pztt!JlJL--- -:--~.--~._----
FABIO MOURA DE MOURA
Prefeito
CPF: 486.330.974-00

PELO CONTRATADO

J~lp
NAI.OO PESSOA D~~i§ILVA

CPF: 176.352. 6S,i[:-49

LUlA


