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ESTADO DA PAI(AIBA

raSEZITURA KÜMICIPAL DE SANTA RIXA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO K®: 00073/2021-CPL

DISPENSA DE MOTIVO COVID-19 N« 003/2Q21

TERNO DE CONTRATO QUE F..NTRE SI CE-EBRAK A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA RITA, FOR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 8AÓ0E E KHMBO -
OISTRIBOICAQ, IMPORTAÇÃO B EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO HESTE INSTRUMENTO NA FOWíA
ABAIXO:

A PiQfeiLura Municipal de Santa Rita, por intermédio do IV>»0 KUHXCXPAI. DX SAÚDE, sob o CNP.7 n«
a8,63-i.222/OOOI-«I, situado s Av. G.%vocTiaclv.r Flivjo Ribeiro Coutiníio, o/n. Ccncco. Ric» - ?3.
representado pelo Kxcelentlaaimo Secrntirio Kunicipal dc Saúdo, o Senhor LtíClANO CORREIA CAOTIRO -nsnr .
nu rPF/MV sob o :i. 239.600. doravante deacnir.ado COWTRATAKTE, e do OUtro IWIE -
DISTRIBUIÇÃO, IMPORT.AC.AC E EXPORTAÇÃO OE MEDICAMENTO - R MAJOR 3ELHIR0, 200 - SAO JOSE - CAMPi.irt
GRANDE - PB, CNPO D* 15.218.561/0001-39, doravar.ce aimpleaniente CONTRATADO, decidiram as partes
contrôtantes assinar o presente contrato, o qudl se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁDSOIiA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS; .
Este contrato decorre da Dlspwsa da Licitação n» DPC0003/2021, processada nos termos Lei
Federal n' 8.666, de 2* de Junho de 1993; Lei Complementar n' 123, de 14 da Dezembro de 2006, e
legislação pertinente, consiceradas as alterações posteriores das referidas normas; e ainaa,
especialmente, a !.ei Feceral n' 33.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada.
Legislação Covid-19: Resolução n' 20. de 23.3.20?D, Portaria n° 337, ae 24.3.2020,
LEI CaMPLEMENTAR N" 173, DE 27 DE MAIO DE 2020 e Lei n® 13.979/20 da 06 de Fevereiro
de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO; , „
3 presente contrato tem por objeto: AOOISIÇÃO EMBRQBNCIAL OE EPIS PARA SMFRENTEMEHTO A COVID 19
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADDB HO MUNICÍPIO DB SANTA RITA/PB.

D fornecimento devera ser executado rigorosamente de acordo com as
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas f f*®
de Licitacao n® OPC0003/2021 e instruções do Contratante, documentas esses que ficam íazen
partes integrantes dc presente contrato, independente de transcrição.

OAUSULA TERCEIRA - DO VALOR B PREÇOS: a u,. Bâ 14 880 00 ÍQUAT0R2E MIL B
O valor total deste contrato, n base de preço proposto, é da RS 14.880,00 IBWU
OZTOCEHTOS B OITENTA REAIS).

'  câõióo' pisaoiawigto . . .j
mascar;. ""cirúrgica' ' descãrtÂvel, j
C.A.1AÜAS,CCNIT:i:]C'f«DA EV. i:AO TECIDO, COM GRAHATURA,
MtNlMA ÍE ;í, '-"CM ELASTICDS "_AT£RA;d DE fOHPItIMEhiC
AÇES^&DO l>ARA FIXAÇAC, Ca8 F.hEGAS

ORIOADB

"" CJÍ

OUMrrZDAEE P.ÔNliÃHlO P. TOTAL
24,801" 14.880,00600.

Total:! 14.860,00

CI.ÁUSULA aUARTA - 00 HBAJUSTAMBNTO: . ,
Caso o índice estabelecido p.ira rea-Justamento venha a ser «tinto ou de qualquer ^
mais 3or utllicado, acri adotado, em subarAtulçâo. o que vier a ser determinado pela leg-siaçso
então cm vigor. . .

Ma ausência de previsão legal quanto ao Índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para rca;us-.anen-.o do preço do vaior retranescente, por mero ae termo acitivo.
O reajuste poderá ser realiuadc por apoatilamento.
Os nreçoa contrat.idos sdo fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prato de viqéiictd cio contrato e mediante solicitação do Contratado, cs preços P®
sofrer reajuste após o -.nterregno de um ano, na mesma ptopotÇÊo do variação verificada no IP^-
IBGE acumulado, tomando-se por base o méa de apresentação da assinatura do contrato,
exclusivamente pata as obrigações iniciadas e eonciuidas apcs a ocorrência da anua-idade.
Noa reajustes subsequentes ao primeiro, o intetregno minimo de um ano será contado a par..ir aos
efeicoa financeiros do Ultime reajuste.
(io caso de atraso ou nJo divulgação dc índice do reajustamontc, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela última variaçao conhecida, liquidando a diferença Mrrospondente
tào logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresen^ memona ae
cálculo referente ao reajustamente de preços do valor remanescente, sempre que esm#^o^jrer.
Nas aferições finâi.s, o Índice utilizado para reajuste scré, obrigatoriamente, o í^efjmuivo. \
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áií:' ■<» C0M„tante, ™íla„« proc^,„ „guur, d. .egdidtdocorrer no praro de trinta dias. contados do período de adinçlemento.

.:;rv:t,'j: ..^-tosoia siraa - do prazo b da vrataciAs«náximo de entrega do objete ora contratado, que admite prorrogação nas condições e

a - Entrega: Imediata.

-  ■ ' determinada: aU 31 da «gosto da 2021, considerada da data••'L- '••: l^iíLtivo n- T'de 30 ^ periodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto■" ■• -iio Art. A'~H da í.ei n-STl/ÍJ^altírai ' " í'""® l««uado3, conforme o disposto
• .yiv.í*,» V

OItRPA - DAS OCQUOAÇâSS DO COMZRASAJITE:

^-«SMctilaa^ relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com asrespectivas cláusulas do presente contrato;

.••■••-' l - No7i£Yc\r°o''Lnrr^rH""5® necessários para o fiel fornecimento contratado;-  fornecídl /oi»" qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade de produto-  SSaíludl^n l nais ampla e completa fiscaliraçâo. o que nio exime o Contratado de suas,; •, responsaoilidades contratuais e legais;
■•'''■■■• ■ ?„■" °®®^9nar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da

'  ne^tida^®r ^ especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,••• • essas atribuiSes" terceiros para assistência e subsidio de informações pertinentes a
CLtoSOlA NONA - DAS 0BBICAÇÕB8 DO COHTRACADO:

devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato,
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada

ao oo^eto contratual, com observância aos prazos estipulados;
;  ® obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,« trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
í fi-íí- ■. . U fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,

dí' ■ •que o represente integralmente em todos OS seus atos*

■^k. .• .

..V/ u- ..

••í* ■'•

responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
!%7^ culpa ou dolo na execução do contrato, nio excluindo ou reduzindo essa responsabilidade7^ a tiacalização ou o acompanhamento pelo õcgâo interessado;

subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, semo conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
® vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,çfles de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contrataçãodireta, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solieitado.

oídsüia Dicxm - DA ALSSRAÇÃO B RBacxsAd:

Sf alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratanteacordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 6S e será rescindido, de pleno
fl r conforme o disposto nos Arts. 77, 70 e 79, todos da Lei 8.666/93.

® aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou(cinqüenta por cento) do valor inicial atualizado
nos termos do Art. 4»-x da Lei 13.979/20, alterada.

5;;U,i/ ■ CLáOKIlA ENCIMA HUlIErRA - 00 SSCKBZMBHTOi
contrato e observadas as condições de adisg^lemento das obrigações pactuadas,

cSa^ àí disDosx^ca®^ P®" -5®®®'='®'' ® ®®" ®''í®'^® Contratante obedecerão, conforme oril.' caso, as eusposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CIiáoSOlA DÉCIMA MOOTOA - DAS PBMALIDADBS:
®® Obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará oT,'ei g esfi/óí? . ... ® P-*via defesa, ás seguintes penalidades previstas noa Arts. 86 e 87 da

-í» •• 2ír!"o ví?«r A ' ® - "vlta de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada
r  mn?? ®"®®® "® no inicio ou na execução do objeto oracontrata»^), c - multa de 10% {dez por cento) sobre o valor contratado pela inexetíí^o total ou

-••• - / temporária de participar em licitação e ^^imento decontratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração daVÍWdoneidade



para -icícar ou contratar com a- Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puniçáo ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade; f - simulcareamente, qualquer das penalidades cabíveis fundanentadas
na Lei 9.566/93.

CLÁDSUIA OéCIMA TERCEIM - DA COKFEHSAÇÂO FINANCBIIIA;
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
nâo 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 moratórics devidos em razào do atraso no pagamento serão calculados com
utilização da seguinte fórmula: EM » N ' V? * l, onde: EM encargos mcracôrios; K » número de
dias entre a data prevista para o pagamento e a dc efetivo pagamento; VP - valor da parcela a
ser paga; e 1 = índice de compensação financeira, assim apurado: I - (TX ■=■ lOC) ^ 365, sendo TX
- percentual do IPCA-IBGE acumulado nos tlltimoB doze meses ou, na sua falta, um novo índice
adotado pelo Governo Federai que o substitua. Na .hipótese do referido Índice estabelecido para
a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forroa nào oossa mais ser utilizado,
será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então ara vigor.

CI.toSUIA DBCIHA QUAttTA - OA FISCALIZAÇÃO B SSSTÃO DO CONZRATO
1-1.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação
por representante do Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o(a) Sr(a).MAIRA
RAQUEL LIRA DA SILVA, portador(d) do CPF 097.068.<594-06, com lotação fixada na Secretaria
Municipal dc Saúde do Município de Santa Rita - PB.
14.2 O fiscal do Co.ctratc, ü(a) Sr{a) . MICHELE CAVALCANTI DE ARMJJO SODSA portador(») do CPF
006.782,794-82, com lotação na Secretária Municipal de Saúde do Município de Santa Sita - PB,
formalmente de.signado, e comprcvaQdmer.te habilitado para gerenciar o presente termo, será o
responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos compleraentares.

CLAOSOLA DÊCHA QUINTA - OO FCHIO:
Para ditinir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro de Comarca de Santa
Rita.

S, por ostareiT. de p.eno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas,

Sai Rica..- PE, 04 de Março de 2021,

TESTEMUNHAS PEaC 03H AN-SE

CAIUnZSO\
secretario de saúde

PELO CONTRATADO

NHMBO - DISTRIBUIÇÃO, IMPOIOBCAO S BXPORIACAO
DE HEOlCAMENTO
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PROCURAÇÃO
FOLHA: 160
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SAIBAM quantos virem este Público Instrumento de Procuração que aos sete dias do mês
de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (07/01/2021), nesta cidade de Campina Grande, Estado da
Paraíba, perante mim, NEUA MELLO LUCAS - SubstittJta, compareceu como OUTORGANTE: A

NNMED ■ DISTRÍBUICÃO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO np MEDICAMENTOS LTDA
ci^sede a Rua Major Belmiro n." 200 - Bairro do São José, nesta cidade de Campina Grande

.  '"scrrta no CNPJ sob n.° 15.218.561/0001-39; neste ato representada por seuS(^K>.>^ministrador: NEILTON NEVES DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, residente
e domiciliado a Rua Paulo de Frontim n.*» 382 - Apt° 1102 - Bairro do Catolé, nesta cidade de
Campina Grande - PB, portador de RG n. » 1.252.530.SSP/PB, CPF(MF) n.» 675.637.594^:
devidarronte reconheado pelos documentos públicos de identificação exibidos a mim Notaria, e por
^ rne foi dito que nomeia e constrtui como sua bastante procuradora: KARLA COUTO MAIA
brasileira, soHeira. administradora, residente e domiciliada à Rua Arnaldo de Albuquerque n.®

ÍIÍJc Branco, nesta cidade de Campina Grande - PB, portador de RG n.®1425.666-SSP/PB, CPF(MF) n° 691.651.494-91; A quem confere amplos, gerais e ilimitados
°  especifico de REPRESENTAR A FIRMA OUTORGANTE EMCOJ^CORRENCIAS PUBUCAS. PROCESSO DE UCITAÇÕES E/OU TOMADA DE PREÇOS

R  COWrrE, PREGÃO PRESENCIAL, inclusive assinar CONTRATOS, junto asRe^rtçc^ Publicas Federais, Estaduais. Municipais, Autárquicas, Empresa Pública. Privada
e  órgãos onde com esta se apresentar, bem como assinar pmpostas
paitctpar de licitações, concorrências, tomadas de preços, carta convite, pregões presenciais, fazer
vistorias impugnar ações, interpor recursos, renunciar o direito de recurso, discordar de valores

e retirar documentos, abdicar recursos, sentenças, prestar declarações e
^formyjes termos, declarações, requisições, formulários, petições, recibos, requerimentos, assinar
(artas de credenciamento e demais outras, recorrer sentença, assistir audiência, ajuizar ações, paqar

^  recorrer, nomear procuradores, impugnar, podendo ainda formularotertas de lan^s de preços as propostas apresentadas em pregões de quaisquer espécies, enfim
^mpnr e satisf^r exigências e tudo promover, praticar, requerer e assinar o que for preciso para o

mandato, inclusive substabelecer. A presente procuração tem
n  ̂ ^®'° AKP93070-L8G4 - Consulte ahttps7/selod^rtal.^pb.jus.br. Assim o disse e dou fé. A pedido das partes lavrei este

Ins^rronto que lhes sendo lido. outorgou, aceitou e assinou sendo dispensadas a presença e a
-  testemunhas, de acordo com o Art 1® do Provimento n. ® 03/87 da Cormgedoria (Sral daJustiça deste Estado. E eu. NELIA MELLO LUCAS - Substituta do 6® Oficio de Notas, subscrevo e

assino em publico e raso que uso.^s sete dias do rr^ de janeiro de
Corregedoria da Justiça
provimento n" 01/05 - CJ/TJPB

Emolufnentos...R$—
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vinte e um.
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Ofício d Notas

Total RS irp'

OUTORi

Rua Manjuôi do Heív«, ifj. lo|8 6-Gitof1« - 6d. Lucas
Campina Groxte^aiaibt - Fona: (093) 3341.zssâ

'kèwÇAO, Ili^PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
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(PÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA paraíba

CARTÓRIO AZEVfilO BASTOS
FU^DADOEM 1888

PRIMBRO REGISTRO CIVIL M NASCIMBÍTO EÓBITOS E PWVATIVO DECASAMBITOS, IMTBíDIÇÕES ETUT^AS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. EpHáckj Fbssoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João f%ssoa FB
TeL: (83) 3244-5404 / Fax: (83} 3244-5484

http;//w ww.a2evedobaslos.nol.br
E-mallr carfofÍQ@a2evedobastos.noLbr

DECLARAÇÃO €£ SBWtÇO DE AUTENTICAÇÃO DK3nAL

o Bel. Válber Azevedo de Mranda Cavalcanti, Oficial do R-imeiro Registro Qvil de Nascin^ntos e Óbitos e PrivaÜvo de Casar^ntos. hterdições e Tutelas
com abtouiçâo de 3Jtentcar e reconhecer firrras da Comarca de João Pessoa Caprtal do Estado da F^raíia, em virtude de Lei, etc...

MOARA para os devidos fins de diraUo que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Kgitar ou na referida
,^*pquência, foi autenticado de acordo com as Legislações e nornias vigentes'.

l^-ansparêicla e segurança jurdica da todos os atos orsjndos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Rsrafca
foi instituMo paia da Lei KP 10.132. de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digitai de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos
de notas e registro, conçosto de um código único (por exemplo: Saio Dgitai: Aaci2345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
hi^x POtie ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Trbunal de Justiça do fetado da Faraba, endereçomips.//corregedoria.tjpb.jus.br/seb-orgttai/

^  LTDA linha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzlcias na cópia autenticada
ZILh ^ DISTRBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MBDICAMBJTOS LTÜA a responsabilidade, única e excíusCva. pelaKioneKíade do documento apresentado a este Cartório.

Sm sutanlicação digita, do Cartório Azevèdo Bastos, de acordo
In 1 '-I a ® " 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digitai do titular do

írnA l solicitado diretamente a empresa NNMB} aSTRIBWÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MH)ICAMBÍTOSLI üA OU ao Cartorta pelo endereço de e-maJ autenfica@aZBvedQbastos.not.br

Rara informações mais detalhadas deste ato, acesse o site hi:ps://aüleíqit3l.azevedobastos.nol.bf a Informe o Código de Ãutenlicação Digital..
Esta CDeclaraçâo é valida por tempo indeterminado eoslâ disponível para consulta emr^osso site.

'Código de Autenticação Digital: 92460701218650459562-1 a 92460701218650459562-2

i'/ípSSft 10-^06'2002, Medida Provisória n' 2200/2001. Lei Federal n» 13.105/2015, Lei Estadual^8,721/2008. Lei Estadual n" 10.132/2013 e Rovlmento CGJ N'003/2014. 1 u^iauuar

• reterldo é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

D00QSb1d734fd94f057f2d69fe6bc05be0dc84c668ee26ed76c793d6e9c28l5b6f1cbcaaO41â372e370d87acb1cc08f9cbf1d224bfe86b5af90c383727c8cd
6b8511df98c02ab60aoa1b2356o013bc0f

S*Ç<1lí9 H' i 2/30-J,

06209?.

Brasil


