
CoNrRÀTo N't 00013 /2022-cPL

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CE],EBRÂM A PREEEITURÀ MUNICIPÀI DE

MOGEIRO E FÀR},{ÀGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS EARMÂCEUTICOS, MEDICOS E

HO, PÀRÀ EORNECIMENTO CONTOR},IE DISCRIMINADO NES?E ]NSTRUMENTO NA

rORMÀ ABA]XO:

pelo presente instrumênto de contrato, de uin fado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
Presidente João Pêssoa, 4? - cêntro - Mogê1ro - pB, cNPJ n' 0I . I 6 6 , 5 0 1 / 0 0 0 L - 6 7 , nêstê ato
rêpresentadâ pelo Prefeito Antonio José Eerreira, Braslleiro, Solteiro, Empresârlo, residente e

doniciliado na sitio Pj-ntado de cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPE n" 140.199.644-9L,
Carteira de Identidade n" 3360118 SSPPA, doravânte simplesmênte CONTRÀTANTE, e do outro ]âdo
EAR},IÀGUEDES COMERCIO DE PRODU?OS EARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R MÀNOEI AIVES DE OIIVEIRÀ, 110

- CATOLE - CAMPINA GRÀNDE - pB, CNPJ n' 0I . 1 6 0 . 2 9 0 / 0 0 01- 4 2 , dolavante slnplesmente CONTRÂTÂDO,

decidlram as pârtes contratantes assinâr o presente contrato, o quaf se regerá pelas cIáusulas
e condiçôês seguintes:

cúusu,À PRI!@IRÀ - DOS FONDÀIõNI()S :

Estê contrato decorle da Dispensa de LicitaÇão n" DVo0OO8/2022, processada ôos termos da Lei
pederal no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementax n" 123, de 14 de Dezenblo de 2006; e

legislaÇão pertinente, consideradas âs alteràçõês posteriores das rêferidas normas'

ESTÀDO Dà PÀR.AIBÀ
PREEEITSR]À MÚNICIPÀ], DE MOGgIRO

COMISSÀO PER}ANENTE DE LICITÀÇÀO

DTSPENSÀ N' DV00008/2022
PROCESSO ADMINISTRÂT]VO N" DV OOOO8,/2022

CLIíUSUI.À SEGT'NDÀ - DO OBJETO I

O presente contralro tem por objeto: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA

PsiCoTRÓP]coS PARÀ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIÀ DE SAÚDE
PÀRÀ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

DESTÉ MUNICÍ PIO.

O fornecimento deverá ser executado ligorosamente dê acordo com as condiÇões expressas neste
instrumento, proposta apreseotada, especificações técricas cor respondente s , processo de Dispensa
dê LicitaÇão n. DVOOOOS/2022 ê iôstruções do Contratante, docunentos esses que ficam fazendo
partes integ!ântes do presente contrato, independente de transcriçáoi e será realizado na forna
parcefada.

cLliUSúrÀ TERCBXRÀ - DO ]/Àr,oR E PRSçOS:

O valor totaf deste contrato, a base do preÇo proposto, é de R§ 17.568,10 (DEZESSETE MIL

QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) .
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CIJIUSIIIÀ QUÀRTÀ - DO RTÀ.Í'STâüENTO EI.t SENIIDO ESTRIEO:
Os preÇos contratados são fixos e irreaiustávels no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigêncla do contrato e mediantê solicltaÇão do Contratado, ôs preços poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da var:iaçâo verificada no lPCA-
IBGE acumulado, tOmAndo-Se por bâSê O mês de apresentação da assinatura do contrato,
exclusivaÍneote para as obrigâçõês iniciadâs e concluidas após a ocorrência da anualldàdê.
Nos reajustes subsequentes ao primêiro, o intêrregno minimo de um ano será contado a Partir dos

efeitos financeiros do úftiÍto reajuste.
No caso de atraso ou não divulgaÇáo do Índice dê reajustamento, o Contratantê paga!á ao côntlatado
a imporiância calcu1âda pela última variaÇáo conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão logo sêja divulgado o indicê dêfioitivo, Eica o Contratado obriqado a apre§entar memória de

cáIculo referente ao rêâiustanento de preços do vâ1or renanêscente, sempre que este ocorrer.
Nas aferiçóês finais, o lndice utillzado para reajuste se!á, obri gator-i amente, o definitivo.
Caso o indice estabelecldo para reajustanento venha a ser extinto ou de qualquer forma nâo possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vler a 5êr determinado pela legislaÇâo
então em vigor.
Na ausência de previsão lêqa1 quanto ao índice substituto, as pârtês elegerão novo índice
oficial, pala leajustamento do preço do vafor remanesceôte, por Ínêio de termÔ aditivo'
o leajuste podeaá ser rêalizado Por apostilamento.

cráusu!À oúrNrÀ - DÀ DorÀÇ.ão:
Às despesas corrêrâo por conta da seguinte dotação, constante do orçanêÔto vigênte:
Recursàs próprios do Municipio de Mogeiro: IEI MUNIClPÀl 358/2021 02.040-SEC. MUNICIPAI, DE SAÚDE

/ r.MS O2O40.ú .\22.A004.2g2A - MANUTENçÃo DAS ATIVIDADES DA SECRETARIÀ DE SAÚDE

02040-10.301,10L2,2014 - MÀNUT DAS ATIV ÀTENCAO BASICA A SÀUDE - PÀB EÍXO 02040.10.307.7012,2035
_ MÀNUT. DÀS ÀT]VID. DA ESTRÀTEG]A SÀUDE DA T'AMILIÀ O 2 O 4 O . 1 O . 3 O 2 . 1 013 . 2 O 3 1 - MÀNUT. ATTV.HOSP.E

MÀTERN. MÀRrA HERMTNTA STLVETRA 02040.10.302.1073.2943 - MÀNUTENÇÃo DAS ÀTrvÍDADES Do cEo

02040.10.302.1073.2945 - MÀNUTENÇÃo DAs ATrvrDÀDEs Do sAI4u 02040.10.302.7a13.2946 - TETo MUNrc

MEDÍA E ÀrrA coMp.ÀI,rB Hosp - MÀc 02040.10.305.1015,2a41 - MANUT. ATrv DA vrc EPIDEMToLÓGIÀ E

À]'{BÍENTÀI 3.3.90.30.00.00 MÀTERIAL DE CONSUMO

CLiíUSgÍ,À SEXTÀ . DO PÀCIÜENÍO:
O pagameoto será efetuado nediante procê§so regufâr
âdotados pelo Contratante, da seguintê maneira: Para
do período de adimplernênto.

e em observância às normas ê procedimêntos
ocorler no prazo de trinta dias, contado§

cLÁI,sUI,À SÉTIrA - DO PRÀZO E DÀ VIEÊNCIÀ:
o pr:azo máximo dê entrega do objeto ora contratado,
hipóteses prêvistas no Art. 57, § 1', da Let 8,666/93,
da êmissão do Pedido de Conpra:
â - Entreqa: 5 (cinco) diâs.
A vigência do preseôte contrato será determlnada: até
considerada da data de sua assinatura'

cÍÁI,su!À NONÀ - DÀS OBRIGÀÇÕES DO COIÚBÀTÀDO:
a - Executar devidanente o fornecinento descrito na c1áusula c

que admite prollogação nas condiÇôes e

está âbaixo indicado e será considerâdo

cr,i(uslIl À orTÀ\rÀ - DÀ§ OBPJeÀÇÕES DO COlIrRÀtÀrÍTE:
a - Efetuar o paganento relativo âo fornec-imento êfetivamênte realizado, de acordo com as

respêctivas c]áusulas do presênte contrato;
b - proporcionar ao Contrâtado todos os meios necessários pâra o fiel fornêcimento contlâtado,
c - Notificar o contratado sobre qual-quer irr:egulalidade encontrada quanto à qualidade de ploduto
fornecido, exercendo a mais ampfa e completa fiscalizaçáo, o que não exime o contratado dê suas

!esponsabilidâdes cootlatuais e legais;
d-DesignarrepresentantescomatribuiÇôesdêGêstoreFiscatdestecontrato,nostermosda
norma vióente, Lspecialmente para acompanhar e fiscâlizar â sua execuçâo, respectivalnênte ,

perÍnitida' a contrttaÇão de tercel!os para assistência e subsidio dê informaÇões pêrtinentes a

essas atribuiÇôes,

o f.inaf do exercicio financeiro de 2022,

re sp dente do plesente contlato,
aor de atlvidâde re laclonada
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b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernêÂtes à legisLaÇão fiscê1, civi1,
tributária e tlabalhista, bem como por todâs as despesas e compromissos assumj-dos, a qualquer
titulo, perante sêus fornecedores ou telceiros em razão da execuÇão do objeto êontratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratantê, quando da execução do contrato,
que o represente integralinente em todos os §eus atos;
d - Peúnitir e fâcilitar a fiscafizêÇão do Contratantê devêndo prestar os informes ê
esclârêcimentos sof icitados ;
e - Será responsável pelos danos causados diretamentê âo Contratante ou a telceiros, dêcorrentes
dê sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa re spons abilidade
a fiscalizaçáo ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transfêli! ou subcontratar, no todo ou em parte, o obieto deste instrumento, sem
o conhecj-nento e à devi-da autorizaçáo explessa do Contratânte,'
g - Manter, durante a vigência do contrâto, em cornpatibitidadê com as obrigaçôes âssumidas/
todas as condj.Çôes dê regulalldade e quâlificaÇão exigidas no respectivo processo de contrataÇão
clirêta, apresentando ao Contratante os documentos nêcêssárj-os, semple quê solicitado.

crÁusrrr,À DÉcrla - DÀ Àr.rrRÀçÃo E REscrsÀo:
Este contrato poderá ser âlterado com a dêvida justificati-va, unilateralmente pelo Contratante
ou por acoldo entre as parte6, nos casos previstos no Art. 65 ê sêrá rescindido, dê pleno
dileito, conformê o disposto nos Arts. 1'7, 18 ê 79, todos da Lêr 8.666193'
O Contratado frca obrigado a aceitêr, nas mesmâs condiÇões contratuâis, os acré§cimos or.1

supressões que se fizêrem nas compras, até o respectivo Ij-nite fixado rro Art' 65, § 1" da Le1
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limitê estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo cêIebrado entre os contratantes.

cLÁusI,I,À DÉcrtíÀ PRD@rnÀ - Do RECEBTMEIÍIo:
Executado o prêsênte contrâto e observadâs as condiÇões de adirplemento das obligaçôes pactuadas,
os procedünentos e ptazos para recebêr o seu obleto peto contratante obedecerão, conforme o

caso, às disposi.çõês dos Àrts. "13 a'16, da Lei 8.666,/93'

CIÁUSgLÀ DÉCII,À SEGI'NDÀ - DA§ PEIÍãÍ,IDÀDES:
À rêêusa injustà êm deixar dê cumprir âs obrigaÇões âssumidas ê prêceitos legais, sujeitará o

contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades plevistas nos Àrts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93r a - adveltência; b - !0u1tâ de nora de 0,5t (zero vilgula citlco Por cento) aplicada
sobre o valo! do contrato por dia de âtraso na ê!'ttrega, no inlcio ou na exêcução do objêto ola
contratado; c - multa de 1OB (dêz por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇãô tolal ou
parciâI do contrato; d - suspensão tenporária de participar en 1lcitaçâo e iÍnpedimento de

àontratar com a AdninistraÇâo, por prazo de até 02 (do1s) anosi e - declaração de j"nidonêidade
para licitar ou contrâta! com a AdministraÇão Pública ênquanto Perduralen os motj-vos
determinantês da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a PróPria âutoridade
qL1ê apficou a penalidadê; f - s j-multane anerte , qualquer das penalidades cabivels fundaÍnêntadas
na Lei 8.666l93.
Se o valo! da multa ou indenização devida nâo for recolhido no prazo de 15 dias aPós a comunicaÇão
ao conlratâdo, será automaticâmente descontado da primej.ra parcela do pagamento a quê o

contratado viêr a fazêr jus, acre§cido de iuros moratólios de 1* (um por cento) ao nê§, oLl,

quando fo! o caso, cobrado iudicialmente.

cÍ,Ássul.À DÉcrnA TrncErRÀ - DÀ coMPENsÀÇÀo 8rNÀNcErRÀ:
Nos casos de eventuâ1s atrasos de pagamento nos te nos deste instxumento, e desde quê o Contratado
nâo tenha concorrido de alguna forma para o atraso, será admltlda a conpensaÇão financeira,
devlda desde a data Iirnite fixada pâra o pagâmento até a data corlespondênte ao efetivo paganento
da parcela. Os encargos noratórios devidos em razão do atraso no pagamento se!áo calculâdos com

utilizaçãodaseguintefórmu1a:EM=N!Vp'Í,ondeiEM=encargosmolatórios;N=númerode
dias entre a data previ§ta para o paganento e a do efetivo pagamento; vP : valor da parÇeIa a

ser paga; ê I = índice dê cornpensação financeila, assim apulado: 1= (Tx + 100) + 365, sêâdo Tx

= pelcàntua] do rpcÀ-lBcE acumulado nos últimos doze meses orl, na sua falta, um novo indice
adãtado pelo coverno Federal que o substitua. Na hipótese do referi-do indice estabelecido para
a cornpensaçâo finânceira venha a ser êxtinto ou dê qualquê! forma nâo posea mais sêr utilizado,
será adotado, ên substituição, o que vier â ser determinado pela legislaÇão então em vlgor.

cI.iíosul,À DÉCNA QT,ÀRTÀ - DO FORO:
Para dirimir as questõês deÇorrêntes dêstê contrato, as partê§ elegem o Eoro dâ cÔmarca de

Itabaiana.

E, por esta!êm de plêôo acordo, foi lavrado o

assiôêdo pelas partes ê por duas testemunhas.
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