
CONTRATO Nfl; 00034/2023-CPL.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CEDEBRAM A PREFEITURA MONICIPAL DE
RIACHÃO E VIDA NATDRALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA, PARA c0RMECIMEI;T<;

CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente i:!Struir,er.to de contrato, de uit lado Prefeitura Municipal de Riacl-.ão - Avon-.d.t
Manoel Tcmaz de Aquinc, <85 - Centro - Riachão - PB, CNPJ ti - TI . 612.770/0001 58, neste at.i:
representaaa pela Prefeita Maria da Luz dos Santos Lima, Br-jsi lei ra, Solteira, Pedagc.oa,
residente e domiciliada na Sitio Baixio, SN - Casa - Xcna Rural - Riachão - PB, CpF

013.086.554-07, Carteira de Ide.ntidade n= 2.62''.lcl SSP/PB, doravante sitr.ple.smente CONTRATANTE,
e do_autro lado VIDA NATORALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ROA Y DOIS, 355 - DISTRITO INDUSTRIAL
- JOÃO PESSOA - PB, CMPJ n' 33.511.641/0001-60, neste ato representado por Joaé Jaclcson de
Almeida Oliveira, Brasileiro, Casado, Representante Comercial, residente e domiciliado na Rua
Empresário Manoel de Brito, 269, Apto 101 - José Américo - João Pessoa - PB, CPF n» 054.849.144-
50, Carteira de Identidade n» 2.683.489 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiraiT,

partes contratantes assinar

seguintes:

presente contrat- 3e recerô pelas cláusulas e condi yòe;.

CLAOSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregãc Eletrõnicc n" 00002/2023, prccessadtj nn.;;
termos da Lei Federal n- 10.520, de IV de julho do 2002 e subs i d i a riainente a Lei Fedei.il n'-
8.656, de 21 de ;unhc de 1593; Lei Complementar 123, de 14 cie dezembro de 2006; Decretc
Federal n» 10.024, de 23 de setembro de 2C1S; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores cias referidas normas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente .contrato tem per objeto: A presente licitação tem por objetivo a aquisição de material
médico hospitalar diversos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município
de Riachão/PB, durante o exercício de 2023.

O f-crnecimento devera ser executado. riçorcsair.Gnte de acorac .rurr ar. condições expressas :!e3te
instrumento, proposta apresor;tada, especi íicaçõe.s técnicas ccrrescondentes, processo. ;ie
licitação modalidade Pregão Eletrônico n® 00002/2C2: e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam far.e.ndo partes i.ntegrãntos do presente co.ntratu, independente de transcrição; e
será realizado na fcrm.a parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS;
o valer tctal deste contrato, a case do prec.o propcstc,
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-*7 lESHlKtTRa CtlIÍICC PI.asTICC, CCK VISOR DIGITA;.. Rc.S ;S i =.[1.;. AGUn D
LIVRE Dt XE.RCÚ.RIC. OEETIWiDCÍ A KELIR A TEMPERATURA DO CORPO HUMAMO,
S<=CALA i5 A 15"C. DE OíCAO OVAt 0'J CIRCUDAR.
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:CM 10 ML, EHSALAUAS S.y. CAIXAS, CC-XPORME COX-SIAR NO REGISTRO OC

VALOR TOTAL

ISOrARKA AMPCLA 000 0,6;

RS 75,431 00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:
Cs preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de uns ano.
Dentro do prazo de vigé.ocia do contrato e mediante solicitaçíio do Contratado, os preços poderão
sofrer reajuste após o intarregnc de um ano, na mesma proporção da variação veriticada no ..CA-
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.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a pari.j.r os
efeitos financeiros do último reajuste.
lio caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamente, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cálculo referente ao reajustamente de preços do valer remanescente, sempre que este^ocorrec.
tias aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para rsajustamente venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilisado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor. _ . ..
Ha ausência de previsão legal quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo inaice
oficial, para reajustairenco do preço do valor remanescente, por meio de tormo aditivo.
O reaju-ste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Orçamento de 2023: Recursos Próprios do Municipio de Riachão/Recursos Federais:
02.000 - Poder Executivo.
02.070 - Secretaria Municipal de Saúde - FMS:
10.301.2005.2022; 10.301.2005.2024; 10.244.2005.2034.
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 procedimentos
adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo da trinta dias, contados
do período de adimpleroento.

que admite prorrogação nas condições e
da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:
C prazo máximo de entrega do objeto ora contratado,
hipóteses previstas no Art. 5", 51
da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: 5 (cinco) dias.
A vigência do presente contrato será determinada; Até o final do exercício financeiro de 2023,
considerada da data de sua assinatura.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento 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 de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de informações pertinentes a

; essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato,

>:'deritro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
v^á.o' objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

'  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
'.titulo, perante seus fornecedore.s ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

1 <r-iç ••• Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,
; i;. jque- o represente integralmente em todos os seus atos;

Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
" V-èsciarecimentos solicitados;

• e - Será responsável peles danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
•  dé sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade

"  a fiscalização ou o acompanhamento peio órgão interessado;



í - Não ceder, tràiicfenr ou subccr.tratar, no todo cu em parte, c objeto deste instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em. compatibilidade cem as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo 1icitatir;o,

apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que sclicicadc.

CLÁUSULA. DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO;
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, in11atetai mente pelo Conrratanre
ou por acorde entre as partes, nos casos previstos r.o Art. i t- .será rtfsc; r.ni dc, ule pie.r-;

direito, conforme o disposto .nos .Arts. 77, 78 e ""S, todos da Lei 8.668/83.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas m.e.s:r.as condições contratuais, os acrésci.mo.s ou
supressões que se fizerem nas co.m.cras, até o re.spectivo limite lixado ;io Art. 65, § l'' da Lei
2.666/93. Kenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o iirate estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acorcn, celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executado o pre.sente contrato o observadas as condições de adimrlemento das obrigaçõe-s pactuaua.s,
os procedi.T.entos e prazos para receoer o sou objeto pelo Contratante obedecerão, conforme c

caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da te; 3.6ó6'93.

CLÁUSULA DÉCIMA SECUNDA - DAS PENALIDADES:

-A re.ousa injusta em deixar de cumprir as cbriqaçõe.s as.sumidas e preceitos legais, sujeitara c
Contratado, gara.ntida a prévia defe.sa, as seguintes penalidades previstas nos Arts. 26 e 27, da
Lei 8.666/93: a - advertência: b ■- .multa de mora de t',S% (zein ■-'iiaula cinco por sento) aplicada
sobre o valor do contrate por dia de atraso na entrega, no inicio cu na execução dc objeto ora
contratado; c - multa de IGl (dez por cento) sobre o valor oontratacic pela inexeoução total ou
parcial do contrar.o; ri - s im.uItaneament e, qualquer .dar, pena 1 i da.des cativeis fu;;dame:itadà.r na
Lei 8.665/93 e :ia Lei IC. .ôlO/Gl.

Se o valer da muita ou indenização devida não for recollüdo no pna.co de 15 dias após a -omunicaçãc
dc 'Contratado, será autcmat ícametite descontado da primeira jiaiceid do Uagarriento a q;:o
Co:itratado vier a fazer jus, acrescido de juros ir.oratórics de 15 (ur-. por cento) ao m.é.n, nu,
quando for o caso, cobrado judicialiTient e.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CCMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagarre.nrn no.s termos deste instrumento, e desde que c Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atrase, sera ãdmtin.a a com.pensaçãc fin.âncoii .à,
devioa desde a data limite fixada para o paga.men.to até a data .i.o: re.';po;!dente ao efetivo pagamer.ti
da parcela. Cs encargos mcratórics devidos em razão dc atraso :;i paqameritc serão calculados trm
utilização da seguinte tór.Tul.a: EM = H " V? >■ j, onde: EM =• encargos n:oratórios; N ~ número .it-
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paqarentc; V? ^ valor da parcel-a u
ser paga; e I indice cie compensação financeira, assim apura;:-.: T - /TX - ICO) - 365, sen::c TX
" percentual do IFCA-ISSE acumulado nos -iltimos dcze .meses n,i sua lalta, u.m novo ir.uice
adctacc pele Governe Federal que u substitua. Na hipótese do loferiuc i:idice estabelecido par.,
a corr.pensaçào fir.anceira venha a ser extinto ou de qualquer íorm.; ."..i-; po.s.sa .mai.-: ser uriliza-dt ,
será adotado, em surnst 11 u i çso, o que vier a ser determinado ceiâ legisiação e.t:.jc em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as qi:estC'es oeccrre.ntes deste co.ntrat.t, as nartes e.ege.m o Fero da lomarta .de
.Ar ar une? 3.

por estarem de p^enc ecoroo, t Oa ^avradc o prcse.nte contrat o em Cl(duas) vias, o qual va:
assinado pelas partes e per ouas te.stemur.nas.

TESTEML'NHA3

F.i.acn.áo - ?E, 13 de .""evereiro de ./(,i3.
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