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BBXADO DA PARAÍBA

PRBFEITORA MimiClPAL DB 8AHTA RITA
COMXSSAo nUMANBITI DE LlCIOb^

OCNTRASO H*: 09101/2021-CPL
blSnUSA DB MOTIVO M*: 0008/2O21

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA RITA, POR INTERMtDIO DA 8BCRB*»RIA D« SAÔDB E HAVIO KOOWBW
DA SILVA PAJSCOAL BIRBtl, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINA^
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

A Prefeitura Municipal de Santa Rica, por intermédio do rONOO HDHXCICKL DB SAÚDS. aob o CMPJ
OB.694.222/0001-63, situado a Av. Governador Flávio Ribeiro Coucinho, s/n. Centro, Santa
PB, representado pelo Excelentissimo Secretário Municipal de Saúde, o Senhor lüCIAMO CORRB»
aooaZRO inscrito no CPF/HF sob o n.' 339.800.411-72, doravante denominado COHTOAIAMTI, e ^
outro lado PXAVTO FIGDBIRSDO DA SILVA PASCOAL Brawr.T - r JOSE HOmES. 230 - ERNANI sATIRO - JOAO
PESSOA - PB, CNPJ n' 03.208.114/0001-88, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLADSOLA PRZHteZRA - DOS PDiSXAHSKTOS:
Este contrato decorre da Dispensa de Lieitacio n* DP00008/2021, processada nos tensos da Lei
Federal n" 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Coaçlementar n" 123, de 14 de Dezembro de 2006; e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÂ080LA SBGDMDA - 00 OBJETO:
O presente contrato cem por objeto: AQaislçJUj DE MBDlCAHEirro (BIVAROBABAIIA DB lac) PA«A
CDMfRIHBHTO DB OSKAMDA JUDICIAL EM PAVOR DA PACIENTE IRAKOX MARQUES DE OLTVBIRA PRAMÇA.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expreseas neste
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Oisponsa
da Lieltaç&o n® OP00008/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo
partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLtoaOLA TBRCEIRA - DO VAL^ B PREÇOS:
O valor total desce contrato, a base do preço proposto, é de R» 2.866,08 (DOIS KIL OItOCBBTOS 8
nmmHeMTa B BBIS REAIS B OITO CSRTAV09).
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339 8.53 3.866,01
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Totalil 3.866.01

CIÁU80I* QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
08 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 fxx^câo
sofrer reaiuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IFCA-

aSudo, tomando-se por base o mês de apresentação da assinatura
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir
efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do Índice de ceajustamento, o Contratante pagará ao ContrataritS imporíncía Hlculada pela Ultima variação conhecida, liquidando a diferença corres^nden e
tão logo seja divulgado o Índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar m^ria d«
cálculo referente ao reajustamento de preços do valor " definitiv;:

aferições finais o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o aeriniti
?"o o índi« estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer for- nj, posso
mais ser utilizado, será adotado, em aubstltulçAo, o que vier a ser determinado pela leglsUxç..

Sra^Tocla^^dè previsão legal quanto «o Índice aubstituco, as
oficial, para reajustamento do preço do valor ramaneacente. por melo de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por aposcilamenco.

CL&U8DLA QUimCA - DA DOTAçAO: _
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente.
Recursos Próprios do Munfrinín *Viinta Rita: T-v i



sjsüí ■« «fo.iMJtTO &TIVZDU)S: 10.122.2605 204T - uiluiij-_. i
n—HO ts DMP«»: 3390-30 - ««V1Ç08 00 rOHDO WHICIPAL
^CHTI DX raCOBâOS: 211 - RECURSOS PRÕFRIOB

°-*"HnTil> SBZR - DO rAOMOnO:
O paganento será efetuado na Tesouraria do Contratanr-
maneirai Para ocorrer no prazo da hí.. con' h processo regular.contados do período de adimplemento,

-  • a 4 AO

maneirai Para ocorrer no prazo de trinta dias,

6ê

da se

CUOSOIA airXMR - do PWIZO B da VlotucXA-

da assinatura do Contrato: ' ' « ^ 8.666/93, .atá abaUo indicado e será considerado
a - Entrega: 5 (cinco) dias.

contrato será determinada: at« o final do «xacoieio flnanoal» de 2021.
considerada da data de sua assinatura.

CLÁOSDIA OITAVA - DAS OBRlOAÇteS 00 COMTRAUUITB:
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 contestado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade de produto
rornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaçSo, o que nâo 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 iníormaç&es pertinentes a
essas atribuições.

CLAOSOLA MWA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO;
e - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrate,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos pata o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal. :;vil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do 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 informes 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 responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Hôo ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste inscrumentc, ss-m
o conhecimento e s devida autorização expressa do Contratante;
9 - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação
direta, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLAOSOLA OBCZMA - DA ALTBBAÇÀO B RB3CIS&0:
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 rescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 70 e 79, todos da Lei 0.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os accésci.Tioi ou
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, S l* ua -ei
3.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supress^e
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CIÍ08OLA DÉCaíA FRUÍBIRA - 00 RgCEBIMNTO: .
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações
os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo contratante obedecerão, cencoimc v
caso, ás disposições dos Arts. 73 a 76, da lei 9.666/93.

?feíS^"Í^a"rrix;r'^e"^rfí^cbrlgações ass^idaa «
3obre"o valor do contrato por dia de atraso na entrega no
contratado; c - muita de 101 (dez por cento) sobre o .vparcial do contrato; d - suspensão "í* tdõ^ e - declaração de InidonviJade
Sa°;:"íicit"r ^u^crr«a^r^^í:^
ÍrSico"a 'l" penalidades cabidela
na bei ^



CtÁOSUtA OÉCnOk TtRCBlRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA;
-  -...s.-s .ip -:-.râsr,5 ás pà,7dmer.-;> rcs :err,:js'dest= ir.st• o de?:le qw o ':zT.'.r'i'*0'

•, t-nliA com-orriUa dc- alq-.mi, -orma par.-, o acr.iyo, adnsi ida a comptTiSâÇào flndnc^• r-i'
desde a ..r..\e f.xscsa para = pcjenenüo até a data ccrr^jsoondenLa ao afetivo pagafl''»^-'-'-

•II parcela. Oa «ncacgo.'; moratórlcis devidos sm rarào dc atraso r.o oãqaitiento serào calcdlaoc?
■• ::;taçlo da segu.r.te l^rauia; eh = :: ■ VP ■ l, «nde: EX ^ c-ncHroos noratorios; N - número dv

'■■•ds entre a data prsviísta ■' paoamerrfo o a dr, »fí-t:v; pagar, -j; VP ^ valor da pacoeia •'
ST paga; e I ■' inâ:;e de compensação financeita, assim apurado: I • (TX • 100) ^ 365, sendo TX

percentual ao IPC.VIEüE acumulado r,os últimos dote mesvs ou, r..i sua íalta, 'jm novo indicre
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Ha hipótese do retecido índice estabelecido para
<i .compensação finanoe-.r.-i venha 0 ser extinto ou de ..•jualquer forma nâo pcssõ mais ser utilizado,
.será adotado, em substi 1 uivéo, o que vier a ser determinado pel;j ieqislaçéo ent<5o em vigcr.

ClÁUStnA DÉCIMA QUARTA OA FISCALIZAÇÃO B GESTÃO DO CONTRATO
l*i.l .A sxecuçèc do contrata ^eru ob'jeto de ôcomjiuiihamor.to, coiarolv, f iscaliíaçAo e aval^Çâo
por representante da Contratante, desiçnâmos para ."íestor uc presente contrato oU) àría) . TOBIO
ANDRÉ LUCAS NUNES, portàdor [ai cio CPF 030. 322.VH-30, com lotacán fixada na Secretaria Municipal
do Saiide do Município de Santa r.lra - P3.
14.2 O fiscal do Contrato, oia) Sr(a) . LOIZA BLENA DOS SANTOS SILVA, p-vriarjor(a) do CPF
2??.6^1.ui ^ Inação ns Secretari.i Municipal de Saúde ao Mur-icipic de Santa Rita - F3'
formalmente designado, e comptovadamcntc habilitado para gerenciar o presente termo, seré n
responsável pelo fvel cumprixcntc das cláusulas contratuais, inclusive as pertine.otes aos
encargos complcmentares.

CLÁUSULA OBCIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrate, as partes elegem o Foro da Comarca de Santa
Rita. Z, por estarem de pleno acordo, íc. lavrado c presente -contrato em C2{duasl vias, o qua.
vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

Sar.t^-Kita - PE, 26 de Março de 202!
PELO CÓNTRATASTE
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LUCIAMO CORRéTA''CRR^
SECRETÁRIO OS SAÚDE
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IRBLI00 DA SILVA PAS
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