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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

CmiSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATO N®: 00155/2020-CPL

DISPENSA DE MOTIVOS C0VID-I9 - C0016/2020

TPPMO r>E CONTRATO QUE ENTRE 3! CELEBRAÍ-5 A PREFEITURA MUIJICIPAL OE

SANTA RITA, POR INTERKÉOIO TjA SSCPETARTA MUNICIPAL DE SAÚDE, E
PIIARKAPLUS LTDA, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO;

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, sob c CNPJ r
08.694.222/0001-63, situado a Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, s/n. Centro. S:int:i Ri'a

PB, lepresentaóo pele Excelentíssimo Secretário Municipal do Saúde, o Senhor LOCIANO CORREIA
CARNEIRO inscrito no CPF/MF sob o n.° 339.800.471-72, doravante denominaac CONTRATANTE, e do

outro lado PHARMAPLUS LTDA - B JOÃO DOMINGOS SOBRINHO, 91 - HAIIOELA VALADARES - AFOGADOS DA

INGAZEIRA - PE, CMPJ n" 03.317.043/0001-52, doravante si.-nplesmente CONTPATADi.i, decidiiiam as

partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regera peles cláusulas o condiçíes
seguintes:
CLÁOSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da Dispensa de Licitação n" DPC0016/2020, processada nos termo.-s da Lei
Federal n° 8.666, do 31 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 dc Dezorújro dc 3006; e
legislação pertinente, consideradas as alteraçdes posteriores das referidas normas.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO;

O presente contrato tem por objeto; AQUISIÇÃO DE VITAMINA C (ÁCIDO ASCORBICO - 500MG) PARA
ZNFRETAMBNTO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB.

O fornecimento deverá ser execvitado rigorosamanto de acordo coa as condicOes expressas neste

instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Di.spen.-ia

de Licitação r.® DPC0016/2020 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam iar-entir,
partes integrante.'? do presente contrato, independente de transcriçáo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de Rd 9.750,00 (NOVE HXL E SETECBNTOS
B CINQÜENTA REAIS).
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CLtoSDlA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO-.

O.s preços contratados são fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos prevlst os
65,

SS 5® e 6®,

da Lei

no

Art.

8.656/53.

Ocorrendo o desequilíbrio sconômico-financelro do contrato, poderá ser restabelecld
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Att. 55, inciso II, alínea
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.
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Lei

CLÁUSULA QUINTA - OA DOTAÇÃO:
As despesas correrãc por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Prõprios dc Município de Santa Rita:
UNIDADE 0RÇW4ENTARIA: 03.100 - FUNDO .MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO ATIVIDADE:

10.305.1614.2220

ENFRETANENTO A COVID

-19

ELEMENTO

3390.30 -

FONTE

DE

DESPESA:

DE RFCURS0.9-.

314
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- REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

MATERIfiJ, DE

RECURSOS

PARA CONBERTURA DE AÇOES 3

CONSUMO
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CLÁOSULA SEJCTA - 00 PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:
O prazo máximo de entrega do objeto ora

contratado,

que admite prorroàaçâ.

hipiõteses previstas no Art. 57, § 1®, da Lei 8.666/93, está abaixo indicqdo
da emissão do Fedido de Compra:
a - Entrega: 5 (cinco) dias.
XK£»H

DOMINGOS DASi^ir'

condições e
cVnsiderado

h vigSncia do presânt:.e contrato será determinada: até a final do exeroioio financeiro de 2020,
considerada da data de sua assinatura.

CIÃDSOIA OITAVA - OAS OBRIGAÇÕES DO COHTRATAMTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetiva.tiente realizado, de acordo com a."»
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 pcodutcfornecido, exercendo a mais ampla o completa fiscalização, o que ;ião exime o Contratado de sua.s
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos

noc-ma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua exccuçào,

per-mitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de informações ^^Tne:ite:= íi ^
essas atribuições.

J

CLÁUSOIA MONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO;

j,?'

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondonco do prcsVrOo contar,

denti-o dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividíiílv^e lacj«n5i;.d.-i
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Retijiuiisabll izar-se por todos os õnu.s e obrigações concernentes ã legislação
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qSuiqcfr
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução dc objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,
que o represente integralmente em todos os -seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os inroime.s e
esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa respon-sabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pelo õrgSo interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste in.strumento, sem
o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assiinudas,
todas as condições dc regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação
direta, apresentando ao Contratante os documentos necessário.-», sempre que solicitado.

CLÁUStnA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO B RESCISÃO:
Este contrato poderá ser alterado, uniiateralmente pela Contratante ou por acordo e.nt.re as

partes, ncs casos previstos no Are. 6£ e será rescindido, de pleno direito, conforme o dispôs'."'
nos Artigos 77, 7H e 75 da Lei 8.66Ç/'S3.

O Contratado fica obrigado a aceitar, r.as mesmas condições contratuais, os acréscimos cu
s-apre.-ísões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1" da Lei

8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
re.">ultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁDSOLA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplomento das obrigações pactuadas,
os procedimonto.s e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, coríforme o
caso, á» dispu.sições do.s Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
12.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação
por

representante da

Contratante, designamos para

Gestor do presente

c-ontcato o(al

Srla).

MAZOREXK NASCIMENTO ARAÚJO, pürtador(a) do CPF 035.762.144-10, com lotação fixada na Secretaria
Municipal dc Saúde do Município de Santa Rita - PB.

12.2 O fiscal do Contrato, o!à! Sr(a). LOXZA BLBNA DOS SANTOS SILVA portadorlai

do CPT

299.647.414-72, com lotaçac na Secretária Municipal de Saúde do Município de Santa Sita - PB,
formalmente designado, e comptovsdamente habilitado para gerenciar o presente termo, .«será c
responsé-vel pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes ao.í
encargos complcmentares.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES:

A recuse injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 37 da

Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5i (zero vírgula cinco por cent.o) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou tui axecuçãó do objeto ora
contratado; c - multa de 10> (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuçâo total ou

parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitação e impedi.mentc do
contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneinsu'?

para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto petdarare;n os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabi litação perante a própria autoridade

que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer da.s penalidades cabiveis^undamontada:
na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da
Rita.
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E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente c;onttato^^ni_^2(duasj vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.
If» de Julho de 2020.
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