
CONTRATO Nfi: 00009/2022-CPL.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
51—RIACHÃO E MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SILVA CUNHA, PARA
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA
ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Riachão -
venida Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, CNPJ n= 01,612.770/0001-

58, neste ato representada pela Prefeita Maria da Luz dos Santos Lima, Brasileira,
o teira. Pedagoga, residente e domiciliada na Sítio Baixio, SN - Casa - Zona Rural -
lachão - PB, CPF ns 013.088.854-07, Carteira de Identidade n^ 2.627.161 SSP/PB,
doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SILVA CUNHA -
RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 408 - MANDACARU - JOÃO PESSOA - PB, CNPJ n» 06.181.052/0001-
98, neste ato representado por Deocelio de Sousa Cunha, Brasileiro, Casado, Professor,
residente e domiciliado na Rua Dr. San Jüan, 315, Casa - Bairro dos Estados - João
Pessoa - PB, CPF n» 263.385.644-68, Carteira de Identidade na 661.338 SSP/PB, doravante
sinyleamente COtriRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato,
o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n^ 0000^/2022,
processada nos termos da Lei Federal ns 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente
a Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993/ Lei Complementar n^ 123, de 14 de

^ dezembro de 2006; Decreto Municipal n^ 006, de 07 de agosto de 2007; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE MAIOR DESCONTO
PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAiffiNTOS ÉTICOS, GENÉRICOS, CONTROLADOS CONSTANDO NO CATALOGO
DO ABCFARMA E/Oü GUIA DA FARMACIA, REGULARIZADO PELA CAMARA DE REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO
DE MEDICAMENTOS E PELA ANVISA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE/FÜNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2022.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo cora as condições expressas
neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes,
processo de licitação modalidade Pregão Presencial 00003/2022 e instruções do
Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presenre contrato,
independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 225.868,50 (DUZENTOS E
VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQÜENTA f^gNTAVOS) .

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE BUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO

TOTAL
1 Fornecimento de Medicamentos Éticos de A-Z constando

no catalogo do ABC-Farma e/ou do Guia da Farmácia,
regularizado pela câmara de regulamentação do
taercado de medicamentos e pela ANVISA, visando
atender as necessidades da Secretaria de Saúde/Fundo
Municipal de Saúde do Município de Riachão/PB,
durante o exercício de 2022. 0 LICITANTE APRESENTOU
ÜM PERCENTUAL DE DESCONTO NO TOTAL DE 10,90%

UND 1112.934,25112.934,25

2 Fornecimento de Medicamentos Genéricos de A-Z
constando no catalogo do ABC-Farma e/ou do Guia da
Farmácia, regularizado pela câmara de regulamentação
do mercado de medicamentos e pela ANVIS.A, visando
atender as necessidades da Secretaria de Saúde/Fundo
Municipal de Saúde do Município de Riachão/PB,
durante o exercício de 2022. 0 LICITANTE APRESENTOU
ÜM PERCENTUAL DE DESCONTO NO TOTAL DE 10,90%

ÜND 1112.934,25112.934,25

VALOR TOTAL R$225.868,5D

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços
poderão sofj.er reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação
verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da
respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas-, após a
ocorrência da anualidade.



o Interregno mínimo de um ano será contado apartir dos efeitos financeiros do último reajuste.

cLtraLdo °" "So divulgação do Índice de reajustamente, o Contratante pagará aoContratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
correspondente tao logo seja divulgado o índice definitivo Fica o Contratado

reman^s^n^:''"'""'" ^ reajustamento de preços do ^aíorremanescente, sempre que este ocorrer.

definitlvo^.°^^ fmais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma

P^^Te^lsTaçL^Tntl^^m^lt substituigáo, o que vier a sL de^erminaS:
Li"ce'oficia? -'T' substituto, as partes elegerão novo
aditivo ^ea:ustamento do preço do valor remanescente, por meio de termoaditivo. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

P" conta da seguinte dotação, constante do orçamento Vicente:

02^°Po:efI^écS"' Riachão/Recursos Federais:
02.070 - Secretaria Municipal de Saúde - FMS:
10.301.2005.2027/10.301.2005.2029.
Elemento de Despesa: 33.90.30.99 - Material de Consumo.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e

'^""^tatante, da seguinte maneira: Até 90 (noventa) dias após

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:

°  ®ntrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condiçõese hipóteses previstas no Art. 57, S 1 = , da Lei 8.666/93, está abaiL indicado e será
(-onsiderado da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: Imediata.

de^aoar^^wnsidJraT''^''^ determinada: Até o final do esercício financeiroae considerada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA ~ DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

L\eÍpectivL^clâusufas''H^''"''° \° efetivamente realizado, de acordo comrespectivas cláusulas do presente contrato;

contratado"""" " Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento

de"oroduto"fLLc'?d"^"'^''° qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade
o rnnt; f a í ' a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime^ o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais- - o que nao exime

termos^^dTr "P'^®®®"tante5 com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos
reinar■ Vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução
irfoímIíõrpertInínTes"' ' de terceiros para assistência e subsidio diirormaçoes pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
Lntratr''!íân'l®''"r®"''® , r descrito na Cláusula correspondente do presenteatívírien: 1, f -elhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de
h  D« . ^ objeto contratual, com observância aos prazos estipulados-
ci;ii:Trrbu\LL":;?abaThi'f°%°^ ^ Obrigações concernente'^ ã legislação fia^al,
lorairdi,-"--' ort-c-iforirrVzãrdrreruiL"^^^^^^^^

esllalecim^entol IrUcllllol; Contratante devendo prestar os informes e
lec"orr"nte?lL°"surlurpl°l,,''l"r diretamente ao Contratante ou a terceiros,
r- rãrcídti^tr 1 O"
r"zf ri rr

rrurri'!?,//.-. sr



processo licitatório, apresentando ao Contratant
solicitado,

e os documentos necessários, sempre que

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo
Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será

8^666/93^°' direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §
da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido,

salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante
ooedecerao, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,
sujeitara o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas
os 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 inicio 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; d -
simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na
Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que
o Contratado nao tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a
compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data
correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão
o a raso no paga.mento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP

X  I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o
pagamentos a do efetivo pagam.ento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = Índice de

financeira, assim apurado: i = (xx - 100) - 365, sendo TX = percentual do
iPCA IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado
pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para
a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor. ^ v

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca
de Araruna/PB.

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

Riachão - PB, 01 de fevereiro de 2022

PELO CONTRATANTE

CPF: ̂ 30. l\zS- OTm - 53
A DA

refeita

PF: 013.088.í54-07

PELO CONTRATADO

I

tA JOSÉ DE ARAÚJO SIL
Deócelio de Sousa Cunha
CPF: 263.385.644-68


