
CONTRATO NQ; 00045/2021-CPL.

TEB.MO DE CONTRATO CUE EKTRE ST CEI.EBRA.M A PBFFFT^^
RIACHÃO E ENDOMED COM E REP PB MS0ICAMENT05 LTDA, /vr ^
CONFORME DISCRIMINADO MESTE TMSTRUMEUTO NA FORJVv ABn./.:

Pele presente instrumento de contrato, de um lado reor--^:;c-rt 3d =
Tomaz'de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, CNPJ n» 0^ • . 770/0001- , pedaaoqa^ resVde-te c
cela Prefeita Maria da Luz dos Santos Lima, Brasileira, So
domiciliada na Sítio Baixio, SN - Casa - Zona Rural - ONTRATANT^ e dõ ÕCtro laoc
Carteira de Identidade n« 2.627.161 SSP/PB, doravante si^pl^^-ence CONTRATA^^ _—  — _ «na TEIXEIRA DE FREITAS. 552 - CEHTihHiuem -

—— ÃiAv»nfiPâ Sosrôs OÔ•MEDICAMENTOSENDOMED .;n;.,o;enr.do por^ph^X
Pinho CPF n"iro. caaaao. «eprBBBUfctmwa — - - pb

to 1304 - Residencial Maria Evanite - Jardim Luna - JoSo PeoaJurema, na 2 B2B.S7a SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATADOZdontldade

as partes contratantes assinar o presente contrato.decidiram

o condições seguintes:

CIÁÜSDLA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS: , nnn70/2021 ccc-ssada rcs
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n» 00^^ £» -"d-al r.^
termos da Lei Federal n» 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a '--'l'
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n" 123, de 14 de a'>c-3-'^e^
Municipal ne 006, de 07 de Agosto de 2007; e legislação pertinente, consideradas as a., - v- -
posteriores das referidas normas.

CLÁDSDliA SEGUNDA - DO OBJETO: de materiais
O presente contrato tem por objeto: Contratação do eiiç>re8a para o fornec^nto . . _
méâico hospitalar, destinado a atender a demanda da Secretaria Municipal de Saudo de Riachao/ ,
em conformidade com o termo de referência deste Instrumento convocatório.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, p-wC -
licitação modalidade Pregão Presencial n» 00020/2021 e
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de t.ansc.-çSo,
será realizado na forma parcelada.

0^al^tIt^?dSte contrato, a ba^ do preço proposto, é de R^ 32.936,00 (TRINTA E DOIS MIL S
NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS).

CÓD. DISCRZMINAÇ&O KARCA UNZD. aOANT.p
PREÇO 1 PREÇO j
NITÂRIO TOTAL ;

2 Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável,
formato convencional liso, superfície e bordas
cerfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em
toda a sua extensão r.edir.do aproximadamente 14 cm de
comprimento; 1,5 cm de largura; 2 mm de espessura; Pacote
/•cm 100 unidades. ,

THEOTO 'ACOTE 100 J, Jt

1
i

Água para Autoclave. Embalagem GalAo com 5 litros. Agua
Desionirada, Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor,
Inodoro, Fórmula (3ulmica:H2o, Peso Molecular: 18,01 G/Mol,
:-rau de Pureza: Grau ültrapuro. Característica Adicional:
»ara HPLC, IC, ICP-MS, IVF e Cultura de Tecidos, Número de
^ff'"-anr:/i Oulmica: C.

PRIME GALÁO 100
j

1
1

1
1

8  Ulgodáo Kidrófilo, Mantas Uniformes Puriticaaos e
[Alvejados, Isenta de quaisquer impurezas, boa absorção e
[capacidade de retração, envolvida e enrolada em papel
.C,.e,.rar,rA. Amha 1 ada individual-mente. Rolo de 500 Gramas.

NATHALIA ROLO 20C 11,00

1
1

f
útadura de Crepcm Tipo I (Conforme NBR 14.05b/20ü.<:),
T.edindo 20 cm de Largura X 1,8 Metros de Comprimento, Trama
Fechada, 13 Fios. Embalada Individualmente, Constando
Externamente dados de Identificaçáo. Conforme RDC 185 de
22/10/2001 (Anvisa) e Portaria 106/2003 do Inmetro. Rolo
com 1,8 Metros.

ÜNITEX ROLO 10000 0, 7C 7.U0U,-.-
1

j

1

1 maté^er intravenoso Periférico de Poliureuano,
-'es-artâvel. Atóxico, Siliconizado, C/ Perfeito Ajuste À
Aoulha, Câmara de Befluxo, Tampa Protetora Plástica,
AÓulha em Aço Inox, Bisel Curto e Trifacetado, Apirogênico,
Estéril, 22g, Padráo de Cores Universal (NBR/ISO 10555-5).
Embalado em Tubo de Plástico Rígido.

LABORIKPORT UNIDADE 50C 0,86  4 30, CCj
1
1

1

i
1

1 . . .1

"

R

P

Icmoressa de Gare Hidrófila (iipo III), medindo 7,5 X 7,.
:m Fechada, 15x30 Cm Aberta, Fios Puro Algodão, 13 Fios
'or Cm2. Isenta de Impurezas, Substancias Gordurosas,
unido. Corantes Corretivos e Alvejantes ópticos. Con
erfeita Uniformidade, Boa Capacidade de Absorção «
etençâo de Líquidos. Cor Branca e Macia. Não Estéril
acote 500 Unidades- ^—— —

KASHED PACOTE 1000  9, 1C|9.-OU,



28 i:cr:prt-:ií a Ga-ie Hidrcfila, em P.olo, Largura 9,1 Cm X
lírmcr.rer.rc 91 K, Material Tecido lOOV .Algodão, 8 Camadas,
b  Dcbr.-s, 19 ricrCt?::, Embalagem Plástica Individual,
isenta de impiirei-as, Sub5*ancias Gcrdurosas, A.mido,

1  irorantes Corretivos e Alveiantes Ópticos. Con rerfeiv.a

I  br. I ícrmicl.ade. Roa Capacidade de Absorção e Retenção de

KASMLD ROLO 400 £ í , 1 ••

'  i
i

i

!  64 iSeri.nca, Material; Foi iprcpi leno, Capacidade: 10 Ml, Tipc
j  jilicc; E*;co Central Luer LocV. ou Slip, Tipo Vedação: Lrbolc
1  jde Borracha, Adicional: Graduada, Numerada, Tipo Agulha:

bem Agulha 22 G X 1, ou aproximadamente. Esterilidade:
1  Des-artávei, .Arresentação: Embalagem Individual.

SR UNID/újE 4000 0, 48 1  . Js- . , v - :

i
!

i

i
1  nç ;;crda Uretral, Silicone, N» 16, Tipo Foley, Balão de 5cc,
i  b Vias, Descartável, Estenl, Apirogênica, Emiialagem

LABORIMPORT UNIDADE 100 3, 5"

í

1  "1 jscr.da Trato tirinário, Modelo: Foley, Material: Borracha,
1  Calibre; 18 French. Vias:3 Vias, Conector: Conectores

|?aárãc., Voiu.me: com Balão Cerca 30 Ml, Tipo Ponta: Ponta
'  t..stal Cilíndrica Fechada, Componentes: com Orifícios
1  va'-<»rais, Esterilidade: Estéril, Descartável.

lABORlKPORT UtíIDADE 100 3, 5t 3 3 V , b -|
i

1  19 Iterr.õr.etro Clinico Plástico, com Visor Digital, resistente
i  b Água e Livre de Mercúrio. Destinado.s a Medir
\  jlcmperatura do Corpo Humano, Escala 35 a <5®C, de Seç.ãc

LABORIMPORT UNIDADE 100 14. 00

1  S6 lAçua para Inge;ao A.m.poia - 10 Ml Agua Destilada Injet.ável
1  Aripola com 10 ML, embaladas em uaixas, conforme con.»ta
i  íno Reaistrc do Produto.
1  VALOR TOTAL

FARMACE AMPOLA 600 C, iC

R6 32.936

o
o

CL.ÀÜSÜIA QUARTA - DO REAJÜSTAMENTO:
05 preços contratados são fixos e irreajustávcis no prazo de un ano. .
Dentro do orazo dc vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, cs preços poaerae
sofrer reajuste após o intcrregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no --
I3C-~ acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, cxciusivamcn.e
cara as obrigações iniciadas e concluídas apôs a ocorrência da anualidade.
Í:os reajustes subsequentes ao primeiro, o intcrregno mínimo do um ano será contado a partir -os
efcitts financeiros do último reajuste. ^
r:c case dc atraso ou não divulgação do índice de reajustamente, o Contratante pagará ao Contratacc
a imoortância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão logo soia divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar mcm!Ó..« jC
câlcüio reKrentc ao roa justamente de preços do valor remanescente, sempre que este ̂ocor rer.
Kas aferições finais, o Índice utilizado para reajuste será, obrigatoriam.ente, o definitivo,
"aso c Índico estabelecido para reajustamente venha a ser extinto ou de qualquer forma rao possa
-ais ser ut1lirado, será adotado, cm substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
c 3c C— V1QOr •

;:a ausência dc previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão nove i.
oficial, para rea justamente do preço do valor rem.anesconte, por meio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçam.cnto vigente:
Orçamento de 2021 - Recursos Próprios do Kunicipio/Recursos Federais e Outros. 02.070
Secretaria Municipal do Saúde: 10.301.2005.2027/10.301.2005.2067/10.301.2005.20.69 - Elemento
de Despesas: 3.3.90.30.99.0014 - Material do Consumo.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

- c2'-a'-entr será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da soguir-.te
maneira: Até 90 (noventa) dias após a liquidação da Nota Fiscal apresentada ao setor competente
da Prefeitura nmnicipal do Riachâo/PB.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:
O p-azo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e
hipóteses previstas no Art. 57, § l", da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será consideraco
dã emissão do Pedido de Compra:
a — Entrega: 5 (cinco) dias.
A vioência do presente contrato será determinada: Até o final do exercício financeiro de 2021,
considerada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
^  _ rfr.t.,jar O pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo ccr a
respectivas cláusulas do prese.nte contrato;
b - =rcocrcicnar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento cont
c - líc :íica'r o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de
fornc^cVdV, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado
.-cspcnsabiiidadcs contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos ti
oo-ra vigente, esoeciaImente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respecti
cé^itida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de infonr>açôes perti
essas atribuições.
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: r -
a - Executar devidaniGnte o fornecíirento descrito na Cláusula corresponcente
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ^a. o e a-i
ac objeto contratual, com observância aos praros estipulados, ^
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes á xcg.s-a, ̂
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e cc-p^^f^^^fsos assur.d^s,
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução o o*-jeto c ^
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando a exe^u^ao
oue o reoresentc integralmente em todos os seus atos;
d  - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar -s i.--.
esclarecimentos solicitados; _ -íp-i.-r-
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou d u ' ' '■
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa resp-
3 fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; ^
í - IJão ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto des^e ^ns. - --
o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratanwe; .
g - Manter, durante a vigência do contrato, em com.patibilidade com as corigaço ^ '
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que so icxta

r 11.,
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO: ,
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, uj.i-aterc:-m.en e e - -- - ^
ou Dor acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 6= ® ' 'direito, conforme o disposto nos Arts. ^7, 78 e 79, todos da Lei 5.666/93^ 2-.,i3-imoc cu
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições con..a.-a-s,^^ ^
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite xixadc no
5.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabeiecico, s -
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO: oac a--'
Executado o presente contrato e observadas as condições de aaimplemento doS oD.igav-e- pac-.a„-.
os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, .o,>.c..= -
caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.566/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: „
A recusa injusta cm deixar de cumprir as obrigações assu-midas e preceitos legais,
Ccntratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos ,.rwS. -c
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a.-;--»-;
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução ao ..o.,
contratado; c - muita dc 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela ;;parcial dc contrato; d - si.muitaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fun..aRe...ada. nu
Lei £.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
Nos casos do eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e aesde que o^Contr..tca.
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação .ina.,ceir3.
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao e-etiyo F^garentt
da ca—ela. Os encargos moratõrios devidos cm razão do atraso no paga.mento serão ca-cu.acos ...
u-i"' --ãção da seguinte fórmula: EM - N x VP x T, onde: EM = encargos moratõrios; N «• num.ero te
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP ' Parce-a^.
ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX -r lOO) r 36-, se..-- ...
- cccenf-ua' do r»CA-IBGE acamulado nos últimos doze m.eses ou, na sua falta, ur, novo ir.oice
adotido pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabeleciao para
a comoensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa nais^ ser utiiizacc,
será "adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro ca Comarca cc
Araruna/PE.

r  p^.r restarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, c qual vai
:;=:n'ad=" feias partes e por duas testemunhas.

TESTEMUirdAS ^

C?F: UL. fgl.

PELO C0NTRA3ANTE

arA
IA DA LUZ DO^

Enfeita
013.088.854-07

S LIMA

>OMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA
Raphael Alexandre Soares de Pinho
CPF: 059.648.184-55


