
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COaSsÃo PERMANENTE DE LICITI^&O
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COtmihTO N'; 0X«1/202L

FROCBSSO UM 074/2020
PnEOÀO EL2TRÒHICO SRC N* 002/202C

TERMO DE COHTRfkXO QUE EHTRE BI CEl^BRAM R 3BCRBTRBIA
DE SAÚDS DR FREFEITUIUL MDHICIPRL OS SAHTA RIXA l MMMEO
-  DiaTRIBUrCItO. IMPORTRCfcO 8 EXPOftXRCRO DE
MEDICWaHTOS LTPR, CORPOBMB

IHaTRDMStfXO KR fOBIR ABRIRO:

DJSCRIKIHROO HXS7B

Pttle presença inacrunento particular de contrate, de us lado o Secretaria Municipal de Saúda d« Santa
Rita - inaerita no CBPJ/MP aoh o n" n* 08,694.222/0001-63, «ituida à Avenida FWvio Ribeiro Cootinho,
a/n, Centro, CBPi 56.300-220, Santa Rita, PB. naate ate representada pelo Sacrotàrio, lOCIAKO CORREIA
CABireiso, CPF n" 827.071.464-04, doravante aiaplaíiíenta CONTRATANTE, e do outro lado NNKED
DISTRIBUIÇÃO. IMPQRIACAO B EXPORTAÇÃO DE HBPICAWBHT08 l/TDA, CKPJ n° IS.218.551/0001-39, R MAJOR
nrT3<Tnn, u- ca.- .-inmí - rso ra áOn-aag - campina Branda doravante eiBplesaento COHTRATAOO.
dacldiraa as partas contratantes aesioer e presente contrate, o qual aa lagerR pelaa cláusulas e
condiçèos seguintes:

CIAOSDLR PRSSXRR - SOB FUNDAMBMIOe DO CCNISATO:
l.l Eate conerace decorre da lieltaeAe ̂ dalidade PceaAa Elettaniec n* 0002/2020, preeeaseda nos
tesBos da Zei Federal n' 10.520, do 17 da Julho de 2002 e subíidieriaeente a Lei federal n* 8.666,
de 21 da Junho da 1993; Lei Complaoantar n* 123, de 14 de Dexenbto de 2006; Decreto Federal n
3.SS5, de 00 do Agosto de 2000; Decreto Federei n® 7.892, da 23 de Janeiro de 2013; lei Co^lemeattM
147/2014; Decreto Federal n 8.338 de 06 de outubro de 2015; Decreto n® 9.488 do 31 do egoato de
2018; Oeerate Federal n* 10.024 da 20 do aeteabro do 2019, e loglalapSo pertinente, consideradas
as altersçàes poetariores das raCeridas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
2.1 O presente oontxato tea por objeto: ACpiSICÂO DE MEDICAMENTOS. VISANDO ATEMDER AS DEMANDAS E
WECESSlDMBa DA SECBaTMtlA MOHICtPAL PB BAPOB PB aOTK RITA. 98.

2.1.0 fomeaiaonto deverá obedacec cigoroeaBente áa condlçáea arpressaa noata inatruaento, propoate
apresentada, Freg«o Pregão Eletráaiee n® 002/2020 e inatruçOea do Contratente, docuaentoa oaaes
que flcaa fasaade partes integrantae de presaato eoatrato, indepandenca de eranserrpAo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
3.1 O valor total desta contrato, a base de preço proposto, é de RS 7.220.00 (Sete ail durentes e
vinte reais).

F<»ITE PAGADORA-.RECURSO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA

ITEh BSPECIFICACiU} MARCA lUNID.I Qiourr. 1 P.UMII. P.TOTAL

73
LEVODOPA lOOMB * BENSERAEIDA 2SHG

eOHPRlKIDO OISPZRStVSL J
ROCHE COKP 4.000 1,58 R$ 6.320,00

159 CLCKAZEPAH 3,S MS/KL - SOLDÇÃO ORAL
FBATI

DOKADOEEI
nt 400

2,25 RS 900,00

TOTAL RS 7.220,00 1

CLAUSUXA QUARTA - DO RZAJDSTAMEHtO:

4.1 Os preços contratados s8o Cixoa pele período de im soo, arcato para oa caaoa pravietoa ao Art.
65, SS S® a 6®, da Lei 8.666/93.
4.2 Ocorrendo e dasequilibrio ecenOmico-rxnanceiro do contrato, podará ser reababolecida a ralaçSo
qua as partaa pactuaram inioialsaata, nos teentoa do Art. 65, Inoiso tl, Alinea d, da Lei 6.666/93,
nadianta ccapsovaçAo documental e requeciaento expresso do contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
5.L As despesas eocreráo por conta da eegulate detaçSe, aenatante do orçamento vigente:

UMIBASB ORÇA»(Etn;ÂRIA - 02.101 - lUDO MUHICZPJU. DE SAÓDB
PROGRAMAS:

10.303.1613.2057 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.122.2605.2041 - tOKUTENÇM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 302.1617.2055 - MANUTENÇÃO OA RZOE DE ATENÇÃO PSICOSSOCtAL
ELEMENTOS OS DESPESA: 3390 .30 .00 - MATERIAL DE C4WSUH0

FONTE RECURSOS: 211 - RECURSOS PRÓPRIOS

214 - RECURSO FEDERAL



CLWSUU 8BXTA - DO PAOAMENTO:

6.1 O pagamento aori aadianta EHFENHO, ds acordo com aa <[uantidadM «fativamenta antraguM
data do racabimanto daZialtivo do objeto, paia Comisato da Haeablmento, mediante apresan
Nota riacal, confaxlda o ataatada. O pagamento davarA aac aCatuado ao pcaao de 30
dias apAs a aptaaanbaçio da Kota Piscai.
«.2 Os preços aerAo fixos a íTTeajuatiTais nos terees d« legisiapAo aa vigor, durante a vigência
desta contrato, salvo os casos pcavistos oo Art. 65, parágrafos 9* e 6* da Lal B.666/93. da forma
a ser mantido o Cguilibrie Xeonõmrce-Pinancairo do Coatrato.
6-3 Para afetivaçAo das pagamaatos respectivos, devecáo ser ̂ >ce8entados juntameate com as Faturaa
a Motas Fiseaie. as Certidões Hegativas da débito OO do INSS. CRF do PCTS a com a Fazenda HBOiclpai
do domicilio do proponente, devidamente acueiizsda;
6.4 O náo eumprinanto do subitwa anterior, implioaré na auataçio do pagamento que só sera procassado
ap6o a apresentação dao referidas eactidSes, não podendo ser coaaidesade atcaao da pagamento.

CIAuSOLA sétima - DOS PRAZOS B LOCAL OE BHTBBSA:
s. O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladaaente, mediante a expedição de

solicitação de fornecimento pelo Setor Coa5>etent«, a qual deverá ser atendida no prazo oáxxmo
da 10 (Caz) dias a contar da data de reoebiaonto da raspeetiva solicitação,

b. As entregas do abjeto desta licitação deverão ser realizadas na Secretaria de Saúde da
Municipal de Santa Rita, PB situada ã Avenida Plévio Ribeiro Coutinho, a/n, Centro,

CSP: 58.300*220, Santa Rita, PB, no prato máximo de 10 (dez] dias úteis, sempre contados a
partir do racabinante paio fomaeadec da Nota de EmjMnho. O Horário da entrega deverá ocorrer
"P parlodo da 06 ás 11 bs, de Segunda á aaxta-íeira.

C. Todas as despesas da transporta, tributoa, frete, carregamento, desearcegamanto, encargos
trobelhiatas e prerideneiáriae e outros custas decorrentes direta e indiretamente do
fornecimento do objeto desta licitação, cerrarão por conta exclusiva da contratada,

d. o prazo de vigência do pcasente cenCrate será daterminado; atê o final do exercicle financeiro
da 2021. considerado da data da sua assinetura.

CLÁUSULA OITAVA - DOS SHCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE B DA LICIIANTB VENCEDORA;
9.1 Caberá a Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Ssnta Rita, PB:

e. Permitir durante a vigência do Contrate, e aeaase dos repzeiantantes/prepestes e «epregades
da CONTRATADA Bo local da entrega dos produtos nas dependências da Secretaria de Saúde da
^•™'aÁtura Municipal de Santa Rita, PB, dasde qua devidaannta idantifieados e acompanhados
per representante de CONTRATANTE;

b. Preaovet o aco^anhaaento a s fiscalização quando da entrega doa produtos, sob os aspectos
^antitativo a qualiUtivo, anotando aa reglatro prãptio as falhas detectadas o comunicando
a CONTRATADA a ocorcència de qnalquer fato que exija medidas corretivas por parte desta:

0. c™suni.ear á lieitanta vencedora, qualquer irregularidade no fomeeimanto doa produtoa e
intoiroBpee imediatamante o fomecimanto, aa for o caao;

d. Impadir qua terceiros fomaçam oa produtos objeto deste Pregso;
"" informaçôaa o oa eselaseelmentos que vanbam a ser solicitados pola CONTRATADA;

Fiscalixar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 6.666/93;
g. Efetuar o pagamento ê CCWTRATADA em atê 30 {trinta) diae apãa o .teato da Mota Fieeai/

Fatura do Material e/ou serviços;
h. Atestar a axecuçâo do objeto daste Contrato, por msie do Setor Co^etente,-
1. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas aa

obrigações contratueis.
S.lCaberá á lieitanta vaneedoca;

'■ Responder, os relação aos seus empregados, por todas as deapasaadeeocrentee da eafcraga de produto e/ou aecviçoa, Uis c<»e: a) salários; b)
aeguroB da acidenta, e) taxaa, iapoatoa a eontrlbuiçóes; d) indenizações; e)
vales-rafeição; f) valaa-transporte; e g) outras que por ventura venham a ser
erlAOAA « Gowmo/

^ fc w elnda, os aeus aapregodos identificados por eraebá, quando eatrabalho, devendo substituir imediatamaate qualquer um deles qua seja
consid^ado inconveniente á boa ordem e ás normas dlscipilnarea da Secretaria
da Saúde ds Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

" j B norsMS e procedimsntos de controle e acesse àe dependêneiasda Secretaria de Saúde da Prafeitura Municipal de Santa Rita. M;
Reapondar peloa danos causados dicetaaente a v ou a terceiros,

decorcOTtst de sua culpa ou dolo, durante a entrega do produto, nêo excluindo
ou reduzindo esaa responsabilidade a fisoallreçâo ou o eoompanhamento nela
Secretaria Municipal de Saúda; aeoaçannajuento peia

* m™, P®' quaisquer daaoa causadas diretamente a bens dade teúd. d. Prefeitura Manioipal de Santa Rita, PB,
ocasionados por saua eaprzKIBdaB durante a entrega do

'd. aa.lnãííÜ'^ «>• " di". contado, a partir da data
\ \ ® <ío»cu»í»i»*nte ao praro dtado sujeitaráa et^resa contratada 1 penalidade de multa

entrega doa itens adquiridos, arcando cem qualquer custo

"válido apr..«.t«lo docu-e„^Pc F^ai
'■pB ' Sacretarla d. Saúde da Prefeitura Municipal d. St^taUa««erito, qualquer anormalidade de caráter urgente e R^Ur o

eacisreciBantos qua julgar necetsArlo: 7 \j. Suatificar, no eeao d* daacu^rimsnto do praso citado no itX adcçz
\

f.



ou paraliaaçAo do fomeusento, poc asarito, w «tA 24 hocaa Vòhtadaa
Mtraga fiuatrada;

k. Coauniear ae COKTitKZMRS, pec •aerito, aa aarlficac condiçâao
prajudicac « pcastaçio ou s liainincio da (atoa ̂ a peaaaa iatarfarir na pãc
axaoupio daata contrata, baa coso atraao «u pazallaaçie do fomaeiaanta
«praaontando casdaa juetificaderaa, as quais aar&o objabo da análiaa, qua
podario sar ou náe acaibss paio Ceotratsnta;

1. Eaeontrar-se «b dia coa aa obripaçâas Eisesla, aa conforsúdsda eaa a
pravlsto no precadiaento licitatòrio;

a. Mantac-sa am eoapatibilidsda coa as obrlgaçias a sana aaauaidao, alas
da todas as condiçdes da habiHtapâe a qnalificapie aaiqidas naata PraqSo,
duraata toda a axacuçâo do contrato;

n. Eaitlc a nota fiscal, constando na natna a infoxDaçfte sobra os sacursos
utilisadoa para custeio desta contrato;

o. Trazer ao setor de Baçenho as Motas Fiscais acoapanbadaa das raspaetivas
eartidèas da natucaza fiseal;

p. Sa CS produtos antragues fesaa racusados, a aaprase satã advarttda para
o cuapriaanto iiaadisto de suas obrigaçóas, lha aando concodide o praxe mixiso
de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando a troca dos produtos ou apresentando
dafaaa nua prato da 24 (vinte o quatro) heras, oob pona do aplioiçio da sulta
pravista nasta Edital e demais medidas qua sa Citaram neoassirias.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIOAÇÕBS GERAIS, SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DA VENCEDORA.
9.1 A lioibanta vanoadera oabará, taid>áai

a, Assumir a easponaabilidada por todos os encargos prevtdanolAriea a abrigaçdaB
secislB previstos ns legislação social a trabalhista es vigor, obrigando-se a

'  saldá-los na ápoea prApria, va* qua os sans ompragados aèo nantarAo nenhum
-  vincule aapragatieie cem a Seoretaria da Saúda da Pcafeitusa Hunieipal da

Santa Rita. P6;
b. Assumir, tsmbãm, a zasponsabilidade por todas as providánoias a obeigaçôaa

estabalacidas na Isgislaç&o aspaeifica da acidentas de trabalho, quando, os
ecorrénola da aspácie, foran vitimas es saus oopcagados quando do fomocimanto
do produto ou aa conaxAo cot ala, ainda qua acontecido «a depandAocia da
Sacrataria da Saúda da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB;

o. Assumir todos es encargo» da poasival dasands tzsbalbista, civil ou panai,
«^•lekionadas ao femaeisanto do produto, originariaaante ou vinculada por
pravançio, eonaxáo ou eontingância; a

d. Asaumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos flsesia a comerciais
resultantes da adjudicação desta PragSo.

e. Obter todas as lieançaa, aatorizaçdes a franquias naeessáziaa i axaesçio do
contrato pagando os aelumantos prascritos em lei.

9.2 Deverá e lieitanta vancadors observar, ainda:
s. e aicprassamanta proibida a contratação da servidor partancanta ao quadro da

passeai da Sacrataria da Saúda da Prafaitura Municipal da Santa Rita, PB
durante a viçèneia do contrato;

b, Exprassaasnta proibida, também, a vaiculaçAo da publicidade acerca dasca
Pragio, salvo sa houver prévia autorizaçio da Sacrataria de Saúda da Prafaitura
Municipal da Santa Rita, PB; a

c. Vedada á aubaonttataçào da outra e^resa psra o fomeeiaento do produto e/ou
serviço objeto dasca Pragáo.

nío tranBfMo^a°raBnMa«h°i^<H'*,j"' encargo» aatabelacidoe no aubitam sntarioz,
de Sta Sr á Sacrataria da Saúda de Prafaitura Municipal

CLAUS^ ntcniA - BA alteraçAo s rescisão DO aaiTRAro:

8.666/g3""d"*íbf ma"h«-(í^rt?' alterado noa casos pcavistcs no «rt. 57 o 65 da LeiPB, CM a aÕ^a^^i!^d Secretaria da Saúda d. Praf.iturs »fcMÍeipal de Santa Rita,
1^2 f 5««tific8tivas adequadas s esta Praçio.
iniLsl at^li t, Municipal d. 8«ita Rita, PB, a valorCinco por :^to), confor^ '

» «"digio. .«=-to

artigoa 77*"1í)°^ "s. 6WM* contrato anaaja a sua raaciato. conforma disposto noa

10-4 A roaciaáe de contrato podará sar-

"  sacrataria d. BaUd. d. Prafaitura ,
«neio.«d. l =o» iRoiscs 1 a *11 a XVII do artigo •• lici-t-nt. vcnc«l,ra «x» a ant.c«lé«ci. -Ini-a To

b. amigável, por acordo antro aa partaa, eaduxida a tarao naata Ptagào. daada



\-convttoianeia para a Sacratarla da Sadda da Pcafaitura Hunieipal da Santa ttita,\P&; eu 7^ /
c. judicial, nos tamoa da lagialaç&e vigente pactlnanta a natária.

10.5 A raaelsie a<tainietrativa ou aolgival aari pracadida da auterizaQfto aacrlta a funuM^da
de autoridade coc^tanto.

CIAUSÜLA DÉCIMA PAZMEIRA - DAS PEHALIDADES:
Aos foznecadoras/contratsdoa qua daaeunprlraa total ou paxcialoanta oa contratos calabrados coa a
Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, C8, a ao» licitantes que — atoa
viaando a fruatrar oa objetivo» da licitação, aerâo aplicadaa, penalidade» cabivexa fundaaantada» na
bei 8.efi6/95 e na Lei 10.520/02, a» aeguiotes aançãea:

I - Advertência; 11 - Kulta;
a}0,3 t (tté* dêoiaa» por cante) per dia, ata e triqêsiau dia do atraeo, aobra o

valor do fomaeiDonto
ou serviço nèe reallcade, ou aebro a etapa de ereneqseoa fiaieo de obraa não
cuBprido;
b> 10 i (dea por cento) «obre e velor tetel ou parcial da obrigação não ou^sida,
eea o conaequente caücelasente da neta da eapanho eu docunento equivalente.

III - Sospenoão TasporêriB de participação ea licitação a inpadiiDente de contratar eoo a
Adarnistraçao, por praco não superior a 02 (doía) anos;
IV- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Adainistração Pública,
enquanto pexdurares oa motivoa deteminantai da punição ou atã que aeja pronovida a
reabilitação peranca a própria autoridade quo aplicou a penalidade, qua sarã eeneedida
seuqira quo o ccntratado raasarcir a Adainiatração pelos pra^uixos resultantes e depois de
decorrido o praxo da aanç&e aplicada cob baso no inciso anterior.

5 l" O valor da nulta aplicada, noa tetaoa do inciso II, aerã descontado do valor
da garantia pzeatada, retido doa paganentoa devidos pela Adeiniatração ou cobrado
ludicialoente, aende corrigida Boaetariaaanca, de coafomidede ccn a variação do
IP^A, a partir do tene inloíal, atã a data do efetivo recolbittento.
$ 2* A pena da eulta podarã ser aplicada cuBulativasante eoa aa danais aançòas
reatriUvas da diraitea penalidadea eabivaia fundasantade» na bei B.6fi6/93 e ne
bei 10.520/02.
5 3^. A eontagea do período da atraso na axaenplo doa ajustes aerá realizada a
partir do peittaiso dia útil aubaaqilente ao do anearraaante do prazo estabaleeido
para o cuispriaento da obrigação.
í »• A auepens&o tsnperáxia iaq>adirá o fomacador de licitar a contratar coa a
AAinlatraçio Públioa paios asguintea prazos:

1- 06 (seis) otasas, nos casos da:
8) aplicação da duaa penas de advertência, no prazo de 12 (doze)
»••••, see que o fomecedor/cootratado tenba as sedidas
corretivas ne prazo datetninado pela Adainietração;
b) alteração da quantidade ou qualidade da laareadoria foznaoida;

II ~ 12 (doae) naaos, nos oasoe de;

*' *eterd«mento iisotivado da execução de obra, da aewigo, da sua*
parcelaa ou do fornaclsanto de bena.
III - 24 (vinte a quatro) asaes, noa casos da:

a) entregar cooo verdadeira, aarcadorie felaifloada, «dulbarada,
deteriorada ou danificada;

Pã'®ll»ãÇão de serviço, de obra ou de fomeeisento de beca sen
Juata fundaauintação e prévia comunicação ã Adailniatração;
e) praticar ato ilícito visando a fruatrar os objstivoa de licitação
no ásblto da Administração Pública Municipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meie doloso,
frauda fiscal no raeolhimanto da qualquer tributo.

frJ. declarado inidônae. ficando impedido de licitar a contratar eco aAdministração Publica, por tempo indeterminado, o fornecedor que:

I- não ragulariiar a inadi^lãncia contratual noa prazos eatipoladoa nos
Meigos do pflkTágrafo a&t«rior, eu

"" .""""«tcãr não poaauír Idoneidade para contratar com a Administração
r c. « virtude de ato ilícito praticado.
L  pregão, ao fomecador qua, convocado dantro do prazo da validado
^c:Zntíç%T£%^:. ° eontr.to, d.ix«; d. entregar ou apres.nt.r
seu ofaSatf ® eoctame, ensejar o ratardamanto da execução do
penallcatfB'rt«^"1^"" inldSnoo eu eooatev fraude Ciaoal, será aplicada
^ri« =«»' <■ K>«iciP>-o por prazo Dãorn^ (cinco) anos, sendo dosoradenciado do Siatana d» Cadastre d»

: - ss-s -..í

s  ""
deverá oontor' « publicação do extrato d. au. daoisão no Seaanãrio Ofioi/l, oW

£orn*o«íor > número de inscrição no Cadastro Haeion^
ou ne Cadastro da Pessoas risieas - cpr- '»

II - nome e CBF da todea os tóeioa;



V'

III - ««nçáo «plicadâ, cob ea t««paeUvot pncna da i^padioaato; IV - ãzgdo o^^cidade
a autoxldada qua aplicou a aaapáe; V^?/
V - nÚBoro da proeaaaa; a VI - data da publicação.

U.a Uaa daa panalidadaa citadaa, a iicitanta vancadaca ficasi aujaita, ainda, ao eancolaaanto

B  Cadaatco da Rapiaero da Fomacadoras - CRF da Prafaitura Municipal da Santa
TI aV panalldadaa rafaxidaa no Capitulo IV da Lai n*. B.6$6/93.11.5 Cacae^izar-aa-i formal cacusa á contrataçío, podando a Saccataria da Saúda da Prafaitura
l^icxpal da SMba Rita, PB, a «au axcluaivo Juiro, convocar oa lioitantaa ruDanaaeantar, na

da elaaaifioaçBo, para <pia manifcatam intaraaaa na eontrataçio, «e iflual praro, a atendidas
todaa aa condições edltalíciaa para fomeeiaanto do objoto licitado ou antio oenealar o loba as
saçuiatao tiipoteaas:

c) Apos decorridos 05 (cinco) dina da eonvoeaçõo da Saccataria da Saúda da Prafaitura
Municipal de Santa Rita, PS sem qua a Iicitanta vaneadora tsaha catixado a asainado o
instrumento contratual.
d) Apúa decorridos OS (cinco) diss da assinatura do contrate, aam que tenha iniciado a
araeuçéo doa sarvigot ou fomeeijaaiito dos bans, objeto desta licitação, no caso da ter sido

11 r <íe Btraao ou com justificativa da atcaao nio «caiU..« Aiam das panalidadas civeia alaneadaa noa lubitana anteriores, a Lai n". B.666/93 pravé
ain« punlçotis na aetara criminal, aenâo vajaaos:

Abt. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a raalisaçõo da qualquer ato do proeadimanbo
Pana - detenção, do 06 (aais) tMtaa a 02 (dois) anos, e multa.

^  « pcajuieo da Patanda PúbUea, iicitaçõo instaurada para aquisiçAoeu vanoa da bens ou aarcadoria», ou contrato dala dacorrants:
I- elevando arbitrariamente os pcaçes;
II- vendendo, eono verdadeira ou patfeita, aarcadoria falsificada ou deteriorada;
III - entregando una mercadoria por outra;
^ - alterando substância, qualidade ou quantidade da mareadoria fornacida;

tornando, por qualquer modo, Injustanante, tuis onerosa s proposta ou a
oxaouçic da contrato; Pana - datançio, da 03 (trõs) a 06 (saia) anos, a multa.

OAüS^ DÉCIMA SSOJKDA - DA FISCALIZAÇÃO E tSESTÀO DO COKTRATO
toprasan*trn*to^L saré objeto da acosq>aiihaeeato, controla, fiacalisaçAo a avaUnçáo perrivftç mnn"] nrniat I ̂  P"* praianto contrato e{a) Sr(a). PÃBIO AHDBÉ

- ̂«««tari. Municipal da Saúde

DOS SAW08 SILVA portadorta) do CPP 299.M7.414-
de3.úd.doMunioipio d. 8«,ta Rita - PB, formais-nt- da.ignado,

daa^àuault!^^!, ̂  tatmo, sari o raspons&val paio fiel cumprimentouaulas contratuais. Inclusive as perUnentes aos encargos coaqileaiantaraB.

CLÁUSOIA DÉCIMA TERCEIRA - DO fOROr
«ntrato. as parta, ai.g.» o Foro d. Comarca de Santa Rita.

Pd!" parta, a por duas t^rtÍLiía, " °

^Ssnt^ Rit^ - P8,\ 17 da Maio de 2021.

TCSTEtdnmAS

LUCIANdvCORRMA OgSaX^
SBCRBIAMO SE BAÚSS

PELO CCMTRATADO

HHMED - OISmaUZCAO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
D5 MEDICAMENTOS LTSA

CSPJ n« 15-218.561/0001-39
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J' y; ÍL '---y^Sgte^çrBES^
Comarca de Campina Grari^^ k/ ..• ̂ y'

Estado da Paraíba ,
. fiaria '^é/ía. foyydãç /^.eão^ ̂ /rai

TABELIÃ ' TABELIÃ SUBSTITUTA

P; i M.-ii<i(iê>'Jü HRr,ral. o' 'O • Luja 6 - Galeria Edf. Lucas • Campina Grande - PB - CEP 5BrtC0-Ü87 -

FOLHA: 160

PROCURAÇÃO

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, NELIA MELLO LUCAS - Substituta, compareceu como OUTORGANTE: A

-Ví: Firma; NNMED . DISTRIBUIÇÃO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA.
com sede á Rua Major Belmiro n." 200 - Bairro do São José, nesta cidade de Campina Grande
- PB, devidamente Inscrita no CNPJ sob n.® 15.218.561/0001-39; neste ato representada por seu

^ Sócio-Administrador NEILTON NEVES DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, residente
e domiciliado à Rua Paulo de Frontím 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.® 675.637.594-68;
devidamente reconheddo pelos documentos públicos de identificação exibidos a mim Notaria, e por
ele me foi dito que nomeia e constitui como sua bastante procuradora: KARLA COUTO MAIA.
brasileira, solteira, administradora, residente e domiciliada à Rua Arnaldo de Albuquerque n.®

-  240, bairro do Alto Branco, nesta cidade de Campina Grande - PB, portador de RG n.®
'  1.425.668.SSP/PB, CPF{MF) n.® 691.651.494-91; A quem confere amplos, gerais e ilimitados

poderes com o fim especifico de REPRESENTAR A FIRMA OUTORGANTE EM
^í; CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS, PROCESSO DE UCITAÇÔES BOU TOMADA DE PREÇOS,

CARTA CONVITE, PREGÃO PRESENCIAL, inclusive assinar CONTRATOS, junto as
Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autárquicas, Empresa Pública. Privada
e Particular, e demais órgãos onde com esta se apresentar, bem como assinar propostas.
participar de licitações, concorrénciâs, tomadas de preços, carta convite, pregões presenciais, fazer
vistorias, impugnar ações. Interpor recursos, renunciar o direito de recurso, discordar de valores,
apresentar, juntar e retirar documentos, abdicar recursos, sentenças, prestar declarações e
informações, termos, declarações, requisições, formulários, petições, recibos, requerimentos, assinar
cartas de credenciamento e demais outras, recorrer sentença, assistir audiênda, ajuizar ações, pagar

^ taxas e emolumentos, requerer, recorrer, nom^r procuradores, impugnar, podando ainda fonnular
ofertas de lances de preços as propostas apresentadas em pregões de quaisquer espécies, enfim,

:  cumprir e satisfazer exigências e tudo promover, praticar, requerer e assinar o que for predso para o
fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer. A presente procuração tem
validade fixada por 01 (um) ano a contar cfesta data. Seio Digital; AKP93070-L8G4 - Consulte a
autenticidade em httpB://selodlgital.^pb.jus.br, Assim o disse e dou fé. A pedido das partes lavrei este
Instmmento que lhes sendo Mo. outorgou, acertou e assinou sendo dispensadas a presença e a
assinatura de testemunhas, de acordo com o Art 1® do Provimento n, ® 03/87 da Corregedoria Geral da
Justiça deste Estado. E eu. NELIA MELLO LUCAS - Substituta do 6® Oficio de Notas, subscrevo e
assino em público e raso que uso. Aos sete dias do mês de janeiro de dpisr^íPe vinte e um.^<o^ío7N.

Corregedoria da Justiça Emiestemunho verdáíagZ^
Provimento ri® 01/05 \ ^ 6" OFICIO

^' Emolurngnt08-R$-, — i| '( i ^
\n Jií I ̂ ,SUeSTnvr4'P0.6°OPiCICMUfeNüh^ \ljij35 G«'enaEJ.U:Js/, FEJP*MP nt — 'v/_ - \Serviio vL ^7

Total // Rü8 Marquês do Herval, «6-Lo(»8.0«l8ffa.ed.Lueaí Tabeliã SuosUtuta
//// C8nipbiaGran(»^P«il».Font:(0«3)3341-2668 C8mo?na''G''3nâ»'pBOUTORGAWTE; NNMST>fi^màlllÇÃO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA '
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RS>ÚBLICA FH)S<ATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓraO AZEVâX) BASTOS

FUNDADO EM 1888

PRIMBRD REOlSTRO CIVIL KNASCIMBITO EÓBIT08 EPraVATIVC DECASAMBJT08, iNTBUIÇÔESETl/TB.AS DA COMARCA DE JOAO
PESSOA

Av. ̂Itácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 68030-00, João l^ssoa FS

Te!.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

tittpy/www.azevedobasto8,not.t>r
E-rmi: cartorio®azevedobast08.not,br

DECLARAÇÃO DESBMÇO DE AUiemCAÇÃO DIGITAL

OBei. vsibar Azevédo de Mrsrvda Cavalcsntl, Oficial do ftirrairo Registro Ovli de l^sclmentos efeitos e Privativo de Casamentos, hterdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capitai do Estado da Paraba. em virtude de Lei. etc...

DECLARA para os devidos f^s de direito que, o documento em anexo Identificado individualmente em cada Código de Autenticação Ogitai' ou na referida
^^equèncla, foi autenticado de acordo com as Legislações e norires vigentes',

jECLARO ainda que. para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notsriai e Registrei no Estado da i^raba.
!oi instituido pela da Lei N* 10,132, de 06 de novembro de 2013. a aplicação obrígatórb de um Selo Digitai de Fiscalização Extrajudiclal em todos os atos
de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital; ABC12345-X1X2)e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da i=íraiba, endereço
tittps://corregedoria,ljpb.jus.br/8elo-digrtal'

A aulenllcaçáo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi reafizada, a empresa WAISJ DISTRIBUIÇAO WPORTAÇÃO E
EXFORTAÇAo de MêDICAH®:íTOS LTDA thha posse de um documsnto com as mesmas caracterislicas que foram reproduzidas na cópia autenticada,
sendo da empresa NNWBD DISTRIBUIÇÃO RiPORTAÇÃO E EXPORTAtJÃO DÊ NÊDICAMBúTOS LTDA a responsabiSdade. única e exclusiva, pela
idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 08/01/2021 07:53:04 (hora local) através do sistema de autenticação digiai do Cartório Azevôdo Bastos, de acordo
como An, 1°. 10° e seus §§ 1° e 2° da MP2200/2001, como tamíjóm, o docurrento eletrônico autenticado contendo o Certificado (Sgítal do tHular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa NNMH) DISTRJBUÇAO IMPORTAçAo E EXPORTAÇÃO DE MBXCAMEMTOS
LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-maa aulanticatgazevedobastos.not.bf

Para informações mais detalhadas deste ato, aceseeo site hílos://amdiQitai.azevedobaeto8.noi.br e informe o Código de Auíen/fceçáo Digitai.

Bta Declaração é vaMa por tempo indeterminado e está dteponNel para consulta em nosso site.

'Código de Autenticação Digitai: 92460701218050459562-1 a 92460701210650459562-2
'LegislaçõaB Vigentee; Lei Federal n» 8.935/94, Lei Federal n° 10.400/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13,105/2016, Lei &tedual
n° 8.721/2008, Lei ̂ tadual n° 10.132/2013 o Provimento CGJ N° 003/2014.

referido é verdade, dou fé.
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