
""ESTADO-;l~kÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO N°: 00027/2021-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ITAPOROROCA E PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
FARMACEUTICOS LTDA, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Fundo Municipal de Saúde de
Itapororoca Rua Frei DamiAo de Bozzano, 07 Centro Itapororoca PB, CNPJ n°
12.099.621/0001-53, neste ato representado pelo Secretário e Gestor do Fundo Munic de Saúde de
Itapororoca Ronaldo Mascena de Oliveira, Brasileira, Casado, Geografo, residente e domiciliado
na Rua Projetada, 6 - Quadra J, Lote 6 - Lot. Morada Nobre Itapororoca PB, CPF n?
056.753.394-85, Carteira de Identidade n° 2213955 SSp/DF, doravante simplesmente CONTRATANTE,
e do outro lado PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - AV PRESIDENTE
COSTA E SILVA, 2382 - MONDUBIM FORTALEZA CE, CNPJ n° 01.722.296/0001-17, neste ato
representado por José D' Almeida, Portugues, Casado, Empresário, CPF nO 201.474.223-53,
Carteira de Identidade n° 0622178 RNE, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nO DP00003/2021, processada nos termos da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006;
e legislação perLinenLe, consideradas as alLerações posLerLores das r-eCerLdas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente contrato tem
PARCELADA, PARA ATENDER
ITAPOROROROCA-PB.

por objeto: AQUISIÇÕES DE MATERIAL
A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

MÉDICO HOSTITALAR, DE FORMA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de
Dispensa de Licitação n° DP00003/202l e instruções do Contratante, documentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado
na forma integral.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM
REAIS)

CÓD. DISCRIMINAÇÃO
13 Fralda geriátrica G, pacote com 8
14 Fralda geriátrica M, pacote com 8
15 Fralda infantil XXG, pacote com 10

MARCA UNID. QUANT. P.UNITÁlUO P. TOTAL
PLEN}\ PCT 500 8,40 4.200,00

PLENA PCT 500 8,40 4.200,00

MAR DAN PCT 100 7,00 700,00
Total: 9.100,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os 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
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da assinatura do contrato,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescencp~e,por ia de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
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cLÁusULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas cor~erão ~or.conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Federals, Proprlos e Outros do Município de Itapororoca:
12.120 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca
10 301 0210 2027 Manut do Programa Saude na Familia
10 301 0210 2030 Manutenção do Fundo Municipal de Saude
10 305 0243 2032 Manut do prog de Controle Epidemiológico
10 306 0250 2033 Manut do Prog de Redução de Carencias Nutricionais na População Carente
10 301 0210 2036 NASF - Nucleos de Apoio a Saúde da Famil ia
10 301 0210 2038 Teto Munic da MAC Ambulat e Hospitalar
10 301 0210 2039 CAPS - Centro de Atenção Psicosocial
10 301 0210 2040 Manut Prog Comp Básicos de Assist Farmac eutica
10 301 0210 2041 Manut de Outros Prog Financ p FNS
10 301 0428 2057 Manutenção do Programa do SAMU
3390.30 99 Material de Consumo
3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita

cLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e
hipóteses previstas no Art. 57, § 1°, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado
da assinatura do Contrato:
a - Entrega: 8 (oito) dias.
A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2021,
considerada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
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 contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de
produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não 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 subsídio de informações pertinentes a
essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para 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, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, 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 - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g _ 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.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
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, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § l° da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as
supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:
o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das
os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante
caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

obrigações
obedecerão,

Executado
pactuadas,
conforme o



cLÁusULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
JJo

A recusa 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 87 da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do
objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela
inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁuSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado não 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 moratórias devidos em razã.odo atraso no pagamento
serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratórias; N número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim
apurado: I = (TX ~ 100) ~ 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze
meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na
hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou
de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a
ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Mamanguape.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Itapororoca - PB, 24 de Fevereiro de 2021.

TESTEMUNHAS PELO

RONALDO
Munic de Saúde de

PELO CONTRATADO
JIDDU KRISHNAMURTI Assinado de forma digital por liDOU

KRl5HNAMUR11FERNANDES
FERNANDES FAHEINA:00845993402
FAHEINA:00845993402 Dados. 2021.02.25 16:49:02 -Q3'OO'

PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
FARMACEUTICOS LTDA
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1º OFICIO CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA
eNFj: 06.579.619,100 -;'·39

GETULIO DE PESSOACOELHO FILHO
OFiCIAL

i!.ANA PRISOA AlV-t.S DE AG.UIAR
FRANCISCA LEOA DUARTE DA SILVA
ESCREVENTES SUBSTITUTAS

LIVRO P-154 FLS.24

TRASLADO DE PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: P.Al~ORAMA
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS FAAAIACÊUTICOS LTDA, na
forma abaixo expressa:

Saibam quantos este público instrumento de procuração virem que aos quatorze
(14) dias do mês de abril do ano dois mil e vinte(2020), nesta cidade e Comarca de
Pentecoste, Estado do Ceará, República Federativa do Brasil, em Cartório
compareceu como OUTORGA..."NTE: PA..NORAMA COMÉRCIO DE
PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ: 01.722.296/0001-17, situada na Av. Presidente Costa e
Silva,2392, Mondubim, Fortaleza/Cê, neste ato representada na forma do seu
contrato social pelo Sr. JOSÉ D'ALMEIDA, nascido em 18.06.1953, português,
casado, comerciante, filho de Maria da Glória d'Almeida, C~ff{ n? 02132909288
DETRAN/CE emitida em 15.05.2018, CPF n? 201.474.223-53,residentc e
domiciliado na Rua Dr. José Lourenço, 500, ap. 200, Meireles, FortalezaiCE;
reconhecida como próprio por mim oficial, de cuja identidade e capacidade jurídica,
dou fé. Então, disse a Outorgante, na forma como vem representada, que nomeia e
constituí seu bastante PROCURADOR: Jiddu Krisnamurti Fernandes Fahema,
nascidoemOl.05.1980, brasileiro, casado, representante comercial, filho de Valério
Roberto Faheina e Glória de Fátima Fernandes da Silva, CNH n? 00412362780
DETRAN/PB emitido em 27.04.2018, e CPF n" 008.459.934-02, residente e
domiciliado na Rua José Gomes de Sá Filho,55- Apto 104,Jardim Oceania, João
Pessoa - PB; a quem confere poderes específicos para representar a firma
outorgante, para efeito de participação e representações em Licitações, Pregões,
Tomadas de Preços, Carta Convite, e onde for preciso, em todo o estado da
Paraíba e Rio Grande do Norte, bem como representá-la junto as Prefeituras
Municipais devidas, podendo para tanto, resolver o que preciso for, apresentar,
juntar, retirar e assinar documentos, cumprir exigências, pedir e prestar
esclarecimentos, formular requerimentos e petições, ofertas e lances verbais de :i~l,.:/"
preços, assinar contratos, assinar propostas, atas, entregar durante o procedimento ) ~.-= .

os documentos de credenciamento, envelopes de preços e documentação de FÇ;:
habilitação, apresentar provas, justificações, planilhas de custos, orçamentos e ;,it:'
demais documentos necessários, dar lances, concordar/discordar de cláusulas e g g; g~..-o ~

condições, ajustar preços, firmar acordos e recibos, dar e aceitar quitações, enfim, ~:~i
~-:~

•• _0
Av. Tabelião Francisco Alves, 49, - Centro - Pentecoste - Ceará - Cep: 62.640-000 ~ v~C;

Email: cartoriojoaogomes@gmaj!.cQmFone-Fax(85) 3352·1323
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tudo O mais promover, praticar e assinar para fiel e cumprimento deste mandato,
inclusive interpor recursos, inclusive substabelecer, sendo totalmente outorgante e
outorgando a responsabilidade civil e criminal pelo poderes aqui conferidos e atos
que venham a ser praticados, respectivamente, isentando o cartório, de quaisquer
responsabilidades. ESTE INSTRl..Th1ENTO É VÁLIDO POR TEMPO
INDETERMINADO. E de como assim o disseram, do que dou fé e me pediu este
instrumento que lhe, li, aceita e assina, ficam dispensadas as testemunhas, de acordo
do Artigo 215,§ 5° do Código Civil. Eu, GETÚLIO DE PESSOA COELHO
FILHO, tabelião, digitei, li, conferi e encerro colhendo as assinaturas. (a.) JOSÉ
D'ALMEIDA. Está conforme o original do que me reporto e dou fé. Eu, GETIJLIO
DE PESSOA COELHO FILHO, Tabelião, digitei, subscrevo e assino em público e
raso do que uso. Trasladada hoje, em 14.04.2020. VÁLIDA SOMENTE COM O'
·SELODE AUTENTICIDADE.

ri
Em testemunho i/rn da verdade
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)030 Ciorn8'S da Silva

:'do de Penteco~te .
: de Pessoa Coelho FIlho
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDiÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERViÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti,Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentose Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdiçõese
Tutelascom atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarcade João Pessoa Capital do Estadoda Paralba, em virtude de Lei, etc...

DECLARApara os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmenteem cada Código de AutenticaçãoDigital' ou na
referida sequência,foi autenticadosde acordo com as Legislaçõese normas vigentes'.

DECLAROainda que, para garantir transparência e segurançajurídica de todos os atas oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registras do
Estadoda Paraíba, a CorregedoriaGeral de Justiça editou o ProvimentoCGJPB N° 003/2014, determinandoa inserção de um código em todos os
atas notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de FiscalizaçãoExtrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunalde Justiça do Estadoda Paraíba,endereço http://corregedoria.tjpb.jus.brlselo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PANORAMA COM. DE PRODUTOS
MED. E FARMACEUTICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada,
sendo da empresa PANORAMA COM. DE PRODUTOSMED. E FARMACEUTlCOS LTDA a responsabilidade,única e exclusiva, pela idoneidade
do documentoapresentadoa este Cartório.

Esta DECLARAÇÃOfoi emitida em 20/04/2020 15:29:53 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1°e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendoo CertificadoDigital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PANORAMA COM. DE PRODUTOSMED. E FARMACEUTICOS
LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httRs:llautdigital.azevedobastos.not.bre informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1504633

A consultadesta Declaraçãoestará disponível em nosso site até 20/04/202112:55:08 (hora local).

'Código de Autenticação Digitai: 05972004201251030507-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória nO2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadualn° 8.721/2008,Lei Estadual nO10.132/2013e ProvimentoCGJ Na003/2014.

O referidoé verdade, dou fé.

CHAVEDIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcaea257515206f4d5718220fe53093054c67tbab0923gee01319a050211c211f08c5433a60135c32e34f46a7117
5850c1215f36f142b71f97eb9dOe07ae344c6
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REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL
ESTADODA PARAIBA

CARTÓRIOAZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIROREGISTROCIVIL DE NASCIMENTOE ÓBITOS E PRIVATIVODE CASAMENTOS, INTERDiÇÕESE TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145Bairro dos Estados 58030-00,João PessoaPB
TeL:(83) 3244-54041Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobaslos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERViÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti,Oficial do PrimeiroRegistro Civil de Nascimentose Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdiçõese
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecerfirmas da Comarcade João Pessoa Capital do Estadoda Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARApara os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmenteem cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência,foi autenticadosde acordo com as Legislaçõese normas vigentes'.

DECLAROainda que, para garantir transparência e segurançajurídica de todos os atas oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a CorregedoriaGeral de Justiça editou o ProvimentoCGJPB N° 003/2014, determinandoa inserção de um código em todos os
atas notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de FiscalizaçãoExtrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
atravésdo site do Tribunal de Justiça do Estadoda Paraíba,endereçohttp://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitall

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PANORAMA COM. DE PRODUTOS
MED. E FARMACEUTICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada,
sendo da empresa PANORAMA COM. DE PRODUTOSMED. E FARMACEUTICOS LTDA a responsabilidade,única e exclusiva, pela idoneidade
do documentoapresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃOfoi emitida em 22/04/2020 11:08:33 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendoo CertificadoDigital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PANORAMA COM. DE PRODUTOSMED. E FARMACEUTICOS
LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httRs://autdigitaLazevedobastos.not.bre informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1505124

A consultadesta Declaraçãoestará disponível em nosso site até 22/04/2021 09:40:11 (hora locai).

O referido é verdade, dou fé.

'Código de Autenticação Digital: 05972204200939050795-1a 05972204200939050795-2
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória nO2200/2001, Lei Federal nO13.105/2015, Lei
EstadualnO8.721/2008,Lei Estadual nO10.132/2013e ProvimentoCGJ Na003/2014.
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PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JJiJ

CONTRATO N°: 00028/2021-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ITAPOROROCA E RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,
PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA
ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Fundo Municipal de Saúde de
Itapororoca Rua Frei Damião de Bozzano, 07 Centro Itapororoca PB, CNPJ n°
12.099.621/0001-53, neste ato representado pelo Secretário e Gestor do Fundo Munic de Saúde de
Itapororoca Ronaldo Mascena de Oliveira, Brasileira, Casado, Geografo, residente e domiciliado
na Rua Projetada, 6 - Quadra J, Lote 6 - Lot. Morada Nobre Itapororoca PB, CPF n"
056.753.394-85, Carteira de Identidade n° 2213955 SSP/DF, doravante simplesmente CONTRATANTE,
e do outro lado RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - AV INTERVENTOR MARIO CAMARA,
3918 - CIDADE DA ESPERANCA - NATAL - RN, CNPJ n° 12.305.387/0001-73, neste ato representado
por Rendson Carlos Silva de Lima (procurador), Brasileira, Casado, Empresário, residente e
domiciliado na Rua Sargento Noberto Marques, 174, Centro Parnamirim RN, CPF n°
067.351.084-00, carteira de Identidade nO 1991347 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATADO,
decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas
e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nO DP00003/2021, processada nos termos da Lei
Federal nO 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nO 123, de 14 de Dezembro de 2006;
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSTITALAR, DE FORMA
PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPOROROROCA-PB.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de
Dispensa de Licitação nO DP00003/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado
na forma integral.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 9.307,50 (NOVE MIL TREZENTOS E
SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

CÓD.
1
11

DISCRIMINAÇÃO
Agua destilada, Galão de 5L

MARCA
SANFARMA

UNIO. QUANT. P.UNITÁRIO
Galão 50 6,85
CX 300 26,90

P. TOTAL
342,50

8.070,00Tira reagentes para teste de glicemia, caixa comON CALL PLUS
50

12 Touca descartável sanfonada, pacote com 100 MEDIX PCT 50 17,90
Total:

895,00
9.307,50

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os 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
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tornando-sepor base o mês de apresentação da assinatura do contrato,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluidas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do indice de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o indice definitivo. ~'ica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser d minado pela
legislação então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao indice substitut0t)a artes e
oficial, para roaju~tomontodo preço do valor remane~cente,por e o de ter

I .
I

indice



o reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Federais, Próprios e Outros do Municipio de Itapororoca:
12.120 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca
10 301 0210 2027 Manut do Programa Saude na Familia
10 301 0210 2030 Manutenção do Fundo Municipal de Saude
10 305 0243 2032 Manut do prog de Controle Epidemiológico
10 306 0250 2033 Manut do prog de Redução de Carencias Nutricionais na População Carente
10 301 0210 2036 NASF - Nucleos de Apoio a Saúde da Famil ia
10 301 0210 2038 Teto Munic da MAC Arnbulate Hospitalar
10 301 0210 2039 CAPS - Centro de Atenção Psicosocial
10 301 0210 2040 Manut prog Comp Básicos de Assist Farmac eutica
10 301 0210 2041 Manut de Outros Prog Financ p FNS
10 301 0428 2057 Manutenção do Programa do SAMU
3390.30 99 Material de Consumo
3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita

CLÁUSULA SEXTA - DO 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 prorrogação nas condições e
hipóteses previstas no Art. 57, § l°, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado
da assinatura do Contrato:
a - Entrega: 8 (oito) dias.
A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercicio financeiro de 2021,
considerada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
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 contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de
produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não 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 informações pertinentes a
essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para 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, civil,
tributária e trabalhista, bem cornopor 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
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com
todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no
contratação direta, apresentando ao Contratante os documentos
solicitado.

ou a terceiros,
ou reduzindo essa

deste instrumento,

as obrigações assumidas,
respectivo processo de

necessários, sempre que

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
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, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § l° da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as
supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:



c (

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante
conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

obrigações

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
A recusa 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 87 da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do
objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela
inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado não 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 moratórios devidos em razão do atraso no pagamento
serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratórios; N número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim
apurado: I = (TX 7 100) 7 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze
meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na
hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou
de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a
ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Mamanguape.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS PELO

24 de Fevereiro de 2021.

RONALDO
Secretário e Gestor do Fundo Munic de Saúde de
Itapororoca
056.753.394-85

SILVA DE LIMA (PROCURADOR)



PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE DE lTAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO N°: 00029/2021~CPL

TERMODECONTRATO·QUEENTRESI CELEBRAMA FUNDOMUNICIPALDE SAÚDE
DE ITAPOROROCAE NNMED- DISTRIBUICAO,IMPORTACAOE EXPORTACAODE
MEDICAMENTO,PARA FORNECIMENTOCONFORMEDISCRI:-IINADONESTE
INSTRUMENTONAFORMAABAIXO:

Pelo presente in.strumento particular de contrato, de um lado Fundo Municipal de Saúde de
Itapororoca Rua Frei Damião de Bozzano, 07 Centro Itapororoca PB, CNPJ n°
12.099.621/0001-53, neste ato represent4do pelo Secretário e Gestor do Fundo Munic de Saúde de
Itapororoca Ronaldo Mascena de Oliveira, Brasileira, Casado, Geografo, residente e domiciliado
na Rua Projetada, 6 _ Quadra J, Lote 6 - Lot .. Morada Nobre - Itapororoca PB, CPF n"
056.753.394-85, Carteira de Identidade n° 2213955 SSP/DF, doravante simplesmente CONTRATANTE,
e do outro lado NNMED- DISTRIBUICAO,IMPORTACAOE EXPORTACAODE MEDICAMENTO- R MAJOR
BELMIRO, 200 SA:OJOSE CAMPINAGRANDE PB, CNPJ n° 15.218.561/0001-39, neste ato
representado por Neilton Neves dos Santos, Brasileira, Casado, Empresário, residente e
domiciliado na Rua Paulo Frontin, 382, Apto 1102 - Catolé - Campina Grande - PB, CPF n?
675,637.594-68, doravante simplesmente CONTRATADO,decidiram as partes contratantes assinar o
presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Este contrato de.corre da Dispensa de Licitação n" DP00003/2021, processada nos termos da Le.i
Federal nO 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nO 123, de 14 de Dezembro de 2006;
e legislação pert;i.nente, consideradas as alteraçOes posteri.ores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente contrato tem
PARCELADA,PARA ATENDER
ITAPOROROROCA-PB.

por objeto: AQUISIÇÕESDE MATERIALMÉDICOHOSTITALAR,DE FORMA
A DEM.II.NDi\DA SECRETARIADE SAÚDEDA PREFEITUR'IMUNICIPALDE

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiçOes expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especifi.cações técnicas correspondentes, processo de
Dispensa de Licitação n? DP00003/2021 e instruçoes do Contratante, documentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado

na forma integral.

cLÁusULA TERCE:IRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R~ 7.840,00 (SETE MIL E
OITOCENTOSE QUARENTAREAIS).

sempre que este ocorrer.Nas aferiqões finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice e:;tabelecido para reajus·tamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado peLa
legislação éntã{) em vigor.
Na ausência de previsão leg.al quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo
oficial, para reajustamento do preço do. valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reaj uste poder.á ser realizado por apostilamento.

índ.ice

CLÁUSULA QUARTA - 00 REAJUSTAMENTO:
OS preços contratados são fixos e írreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do co.ntrato e mediante solicitação do Contratado, os preços
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporçãO da variação verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tornando-se por base o mês de apresentaçãO da assinatura do contrato,
exclusivamente para as obri.gações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contra.tado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Cont.ratado obrigado a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente,



cLÁuSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Federais. Próprios e Outros do Município.de Itapororoca:
12.120 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca
10 301 0210 2027 Manut do Programa Saude na Família
10 301 0210 2030 Manutenção do Fundo Municipal de ~aude
10 305 0243 2032 Manut do prog de Controle Epidemiológico
10 306 0250 2033 Manut do prog de Redução de Carencias Nutricionais na população Carente
10 301 0210 2036 NASF - Nucleos de Apo~o a Saúde da Famil ia
10 301 0210 2038 Teto Munic da MAC Ambulat e Hospitalar
10 301 0210 2039 CAPS - Centro de Atenção Psicosocial
10 301 0210 2040 Manut I?rogComp Bás í.cosde Assist Farmac eutica
10 301 0210 2041 Manut de Outros Prog Financ p FNS
10 301 0428 2057 Manutenção do Programa do SAMU
3390.30 99 Material de Consumo
3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular. da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias. contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorr-ogaçãonas condições e
hip6teses previstas no Art. 57, § l°. da Lei 8.666/93. está abaixo indicado e serA considerado

da assinatu~a do Contrato:
a - Entrega: 8 (oito) dias.
A vigência do presente contrato serA determinada: até o final do exercício financeiro de 2021,

considerada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OtTAVA - DAS OB1UQ.ÇÕES DO CONTRATANTE;
a _ Efetuar. o pagament-o 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 forneciment.ocontratado;
c _ Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto á qualidade de
produto fornecido. exercendo a mais ampla e completa fiscalizaçào. o que não exime o
Contratado de suas responsabilidades contratuais e legaiS;
d _ Designar representantes ccrnat.rí.buiçõe s de Gestor e Fiscal deste contrato, nos t.ermosda
noema vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a

essas atribuições,

cLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAçõES DO CONTRATADO:
a Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente
contrato. dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, com observânciç;aos prazos estipuladOS;
b _ ResponsabilizB:r-sepor todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por toàas 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 í.dõneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d Permitir e facilitar a fiscalização do Contratam:e devendo prestar os informes e

esclarecimentos solicitados;
e Será responsável pelos danos causados diretarnente 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 _ Nãb ceder. transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g _ Manter, durante a vigênoia do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
todas as condições de regularidade e qualifica.ção exigidas no respectivo processo de
contratação direta. apresentando ao Contratante os documentos nec""ssários, sempre que

solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO I. RESCISÃO:
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, 78 e 79. todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar. nas mesmas condições contratuais. os acréscimos 0\;
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1° da Lei
9.666/93. Nenhúm acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as
supressões resulranr.es de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIQA - DO RECEBIMENTO:
Executado o present.e contrato e observadas as oondições de adimplemef!to das
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante
conforme o caso, às disposiçOes dos Arts. 73 a 76, da Lei B.666/~3.

obrigações
obedecerão,



cLÁUSULA DÉCI~ SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixa~ de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes pen.alidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execução do
obj e t o ora :cont.ratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela
inexecução total ou parcial do contrato; ti - suspensão temporária de participar em Li.c i tação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneam$nte, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCrMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FrNANCElRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação
financeira, devida ctesde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento d-a parcela. Os encargos moratórias devidos em razão do atraso no pagamento
serão calculados com utili zação da seguinte fórmula: 81-1 = N x VP K I I onde: EM = encargos
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efeti.vo
pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensação financeira, assim
apurado: I = (TX .,. 100) -i- 365, sendo TX ~ percentual do IPCA-1BGEacumulado nos últimos doze
meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na
hipótese do ret'er Ldo indice estabelecido para a compensaçào financeira venha a ser exti.nto ou
de qualquer forma não possa mais ser utilizado. será adotado, em substituição, o que vier a
ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉClMA QUARrA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrat.o, as partes elegem o Foro da Comarca de
Mamangllape.

E, por estarem de pleno acordo. foi lavrado O presente cO.ntrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS PELO

Itapororoca -

Secretário e
ItilPororoca
056.753.394-85

Munic de Saúde de

NNMED - OISTRIB6iêAO, IMPORrACAO E EXPORTACAO
DE MEDICAMENTO
NEILTONNEVESDOSSANTOS(PROCURADOR)
675.637.594-68



Comarca de Campina Grande
Estado da Paraíba

,./lelta ~/!!t,I/o J.."tca,j
TABEUÂ SUBSTITUTA

,- .." .. ,.:

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 (07/0112021), nesta cidade de Campina Grande, Estado da
Paraíba, perante mim, NELIA MELLO LUCAS - Substituta, compareceu como OUTORGANTE: A
Finna: NNMED • DISTRIBUiÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO OE MEDICAMENTOS LTOA,
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..J9; neste ato representada por seu
Sócio-Administrador: NEILTON NEVES OOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, residente
e domiciliado à Rua Paulo de Frontim n.o 382 - AptO 1102 - Bairro do Catolé, nesta cidade de
Campina Grande - PB. portador de RG n. o 1.252.530-SSP/PB, CPF(MF) n.o 675.637.594-68;
devidamente reconhecido 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.o
240, bairro do Alto Branco, nesta cídade de Campina Grande - PB, portador de RG n,"
1.425.666-SSP/PB, CPF(MF) n,? 691.651.494-91; A quem confere amplos, gerais e ilimitados
poderes com o fim específico de REPRESENTAR A FIRMA OUTORGANTE EM
CONCORRÊNOIAS PÚB~iCAS, PROCESSO OE LICITAÇÕES ElOU 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. concorrências, tomadas de preços, carta convite, pregões presenciais, fazer
vistorias, impugnat 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 audiência, ajuizar ações, pagar
taxas e emolumentos, requerer, recorrer, nomear procuradores, impugnar, podendo 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 preciso para o
fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer. A presente procuração tem
validade fixada por 01 (um) ano a contar desta data. Selo Digital: AKP93070-L8G4 - Consulte a
autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus,br. Assim o disse e dou fé. A pedidO das partes la\(rei este
Instrumento que lhes sendo lido, outorgou, aceitou e assinou sendo dispensadas a presença e a
assinatura de testemunhas, de acorda com o Art. 1° do Provimento n. o 03187 da Corregedoria Geral da
Justiça deste Estado. E eu, NELIA MELLO LUCAS - SubstitUta do SOOficio de Notas, subscrevo e
assino em público e raso que uso. Aos sete dias do mês de janeiro de d : miVevinte e um, c o NO T.
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RB»ÚBLlCA FEDERATNA DO BRASIL
ESTADODA PARAíBA.

CARTÓRIOAZevmo BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMaRO REGISTROCIVIL DE NASCIMENTOEÓBITOSEPRIVATIVODECASAMENTOS, INTERDIÇÕESE TUTB.AS DA COMARCA DEJOÃO
PESSOA

Av. EpitacioPessoa, 1145Bairro cos 8tados 58030-00. João PessoaPB
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484

http://wwIN.2.~:éwedoba.stos.not.br
E-mail:cartorio@azevedobastos.noLbr

DECLARAÇÃO DE SERViÇO DEAUTENTICAÇÃO DIGITAL..

o B<!I.Válber Azevêdo de MirandaCavalcanti,Oficial do PrimeiroRegistro Civilde Nascimentose Óbitose Privativode Casamentos,nterdições e Tutelas
comatribuição de autentícar e reconhecer firmas da Comarcade João PessoaCapitaldo Estadoda Paraíba,emvirtude de Lei, etc..

DECLARApara os devidos fins de direito que, o documentoemanexo identificado individualmenteemcada Códigode Autenticação Digital' ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo comas Legislações e normasvigentes'.

DECLAROainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notariale Registrai no Estadoda Paraiba.
foi instituídopela da Lei N° 10.132, de 06 de noverrbro de 2013, a aplicação obrigatória de umSeio Digitalde Fiscalização Extrajudicialemtodos os atas
de notas e registro, composto de umcódigo 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 Estadoda Paraiba,endereço
https:/lcorregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitaV

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NNf'v1EDDISTRIBUIÇÃOIMFüRTAÇÃOE
EXPORTAÇÃODE MEDICAMENTOSLIDA tinha posse de um documento com as mesmascaracterísticas que foram reproduzidas na cópia autenticada,
sendo da empresa NNM8J DISTRIBUIÇÃOIMFüRTAÇÃO E EXFüRTAÇÃO DE MEDICAtoJlENTOSLIDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela
idoneidadedo documentoapresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃOfoi emitidaem 08/01/2021 07:53:04 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Ali. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP2200/2001, corro também,o documente eletrônico autenticado contendo o Certificado Digitaldo titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamentea empresa NNMED DISTRIBUiÇÃOIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃODE MEDICAMENTOS
LTOAou ao Cartório peio endereço de e-mailautentica@azevedobastos.noLOr

Para informações maisdetalhadasdeste ato, acesse o site https:t!autó1ghal.azevedobastos.noLbre informeo Código deAutenticação Digital ..

Esta Declaraçãoé valida por tempo indeterm inado e está disponível para consulta emnosso site.

'Código de Autenticação Digita!: 92460701218650459562-1a 92460701218650459562-2
'Legislações Vigentes: Lei Federal nO8.9S'5!94.Lei Federal nO10.406/2002.MedidaProvisória n° 220012001, Lei Federal n° 13.105/2015,Lei Estaduai
n" 8.721/2008, Lei EstadualnO10.132/2013e ProvimentoCGJ N°00312014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVEDIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beOdc84c668ee26ed76c793d6e9c2815b6f1cbcaa041a372e370d87aeb1cc08f9cbf1d224bfe86b5af90e383727c8cd
6b8511df98c02ab60aea1b2356c013bcOf
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO N°: 00030/2021-CPL

7E?~F~} ~·~,E.-:::.n~·~~{;"'.TC-:';~~E-=~!'r7RS:;1 CELEBR.~.J.~A F'·U~·(,O t,1üNl::IPA~.j DE:
DE: : Ç:·h20r~::-:~!-:"Y'=,,::,._E E.:<?[{SSS D:I.STRI 8U1 DOEA DE ME, ICp.Ht~NTCS :'TD~.,
t"O.R~E-:;I ~~:6~'r'(1 \~:()t,;~"'::iRi,,1E :) tsc> I~IINADO NE:S'fE Nl~
}\S!'_~Xj:

SAUDE
?A.."<A

F:)R1·'1'P.

de Saúde de
Itapororoca ~~a
12.099.621'0001-~",
Itapororoca Ronald~

frç':: )aIni.3.o ~'r:::: 3;)Z2dn:;, 1\'7 Cent:ro T:::a.poro cc.a PS, CNP,J n ?
r~eSLeate ~2p~eser:+6~2r01~ S2~:~-etár108 3esc0r do F~:do Munic de Saúde de
:":.ô~)-:-:_~r,'3CE:. ;'~;~_i.v~::<rt:"i, í:);.-.f:~3~c~.~~] C;.::, ,,-::asád:J, Geograro, I de nt;e e domiciliado

?B, CPF :--::cna Rua Pr c j e t ade , 6
056. '753. 394-85, CJl.~.'2:.~r~ de :der,ti'i~;.;ie :;.'. 22lJ9:l~> SS~·.·(C['I
,~ do outro l ac ; 2:'~r)~2:;~::~:;~.;J::l}~=3i;·i~)':JF:';\ :::F'; r<~~D·~_CJ...>lENT~)~í

doravante s ímp esment.e CCNTRP.TANTE,
LTDA H Y 35S DIST8lTO

Ra imu0100 Nona to
de Ident:'dad.e n o

~pciriiram as partes c,.ntra~antes assinar c

cLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
_,-'·~.L'-'~'-.:_\·:; i;u ~)PGO)'J3í2J2l,
~~s3; Á"~~~ (_~(")~'·:p.l.e::,..:€nt:2)r nL' 123,

a nos termos da Lei
14 'de Dezembro de 2006;

cLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
o presente conc.::.:~:_c t:r'-:;;'l pcr OO,';f:::::;;;: _;Q:3:::.::CC1ES IiS :-1A.':"ERI.4.L
PARCELADA, PARA ,~::":~:~~~E~\ A. :;S~·<.'::'.~·J);'.;JA SE:>.'~:_'ETARiA D::: SP..tJDE
é1'A?OROROROCA-PB.

HF:DICO ~STI'r."LAR, DE FORl'-':A
i).~. PREF1ITURl\ l-11)NICIPAL DE

.Des ~xpre5sas nest.e

tn s r.rume nt o ,
L:lspensa de

p r cccs t.o
Lici t..:i;·:.dC

processo de

f a ze ndo partes ir.r·c7.Tr~;:7:es
na forma integral.

·~~'st:r\j;:··)t:::;~~" ('::;:1tr'õ::ante, doc urn i t.os esses que f i cam
~.(::t·t.'[dt.(i, :"Lde~)endente de t r ansc r i. àüi e será realizado

(VINTE ~ UM MIL E
cLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREçoS:
o valor total àesL;::' CO;-i.r_rZ~-'::.G, c 1-:é?,Se de; ?:(>:"~v~o !::·:e'r'osto, 8 de RS Ll.5601

QUINH~NTOS E SESrE~'~~ ~EAI3) .

Luva de. f>'::,:h·r::úi::,,;;;t·::c ~;á) 2S:.2r:.. .. Pt :.:""'....x-r :;(:.1r:13~.;r:::~·l1ú:
100

UNID. QU~T. .. UNITÁiu O P. TOTAL
CZ 62~ 9b,OO S.8cO,GO

98,Oü li. ltiO, 00

CÓD. PISCRIMINAÇÃO MARCA

5 .. c: , :'·1, ex

,L:l\.'2:I de Fr.('_,·.~,:;;,~i:·~,en-:"..:r:; r..?'-_; e3.::'~L:._

,10e

ex 4 J. 98,00
100

Totil: ;·'1.560,00

cLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
os preços con t r at eco c ~:i10 f í xc.s ~ :...:.r-ea,~j,~:",·~'.fF:i~'r:,:) p r ezo de um .!iDO.

Dentro de p ra z o -:i.e "'~~:g,2n:::i.a rio :;·,);n:3..t~) e :'EeJia,n:.e s o Li c i t e c ào do Cc jtrél.~:ado, 03 p r eçc.s
poderão sofrer rea~~Gt€ ap65 c 1~tetr~g~0 d~ ::r~ a~~~.na ~Lesmaprop~rÇao d variaçáo verificada
P.O -'::PCA-:.BGE ac ur.iu , '::'dG, -:.:::-nar:C0-se ~,,::,':.-r.-Ô::f.· \.::. 1';{'S ,'.iE o.s):resent<.i.ção da as;s~ natura do contr3to,
excliJsiva.me!1t_€ pa. ~. as ')Dl:"lqa";i;)es i Ll:': iQ.c.i.a.:;.'~ con'c:luídas após a. ocorrêr'í"cia; da anualidaàe.
Nos !:E:ajü,SteE sur:::';.:<1.·lC:~'ll.'es Ele pr i:r,e.:.r:c-, c;i ':_n...~ei"l e?nc n,inimz) de um ano s rã. contadc a part.i!:
dos efeitos fiJ1anl:~\~os d~:~lti;~)~~bjU51.E.
No caso de atras:. ::.u nã::: di'lt:l,?2:c.:3_~", c'::
Cotitratado a imrL~t ta~c;ia. ''::'::"ilc'C..l2<da pe_._.i.~
corresponde:1te ::'2. c .L,);}::': ~~eJ:l ~J..~\f:,.l.i.~~~10:)

apre:s.ent..a.r memÓT ..:::1 ~,!~ ,',:,). ;_:::L~.~ ...J :r~·:.2e.rE'.:-!t'.2

t... .• '..:.:..~n.a v;~t':".a:~:~·la ::-;onl1ecida, li,:tl.idando a dire.rençÇ)
G r.(i~.:~-2 c~_..-E]~;j,:.j__vo. Fi=a (.) C l.tratado obrigado a
'::l-~ :::(:'J.-li.~::'[;::ime...."t,.J de prf~,;os do va.lor· rernanescenLe,



cLÁUSULA QUINTA _ DA DOTAÇÃO:
1'.3despesas C01~r:::-;:t".:§-:) f>:;r ,:;Clf'.t.-::~: !':1h ::~f":jL..._r!tE-~ Cl')'~,'~.~}f), C"j:lstante do Ot~~amc.!lt, vigente:
Recurs:)s Federais, .?~·óf'r':_(!se C~:c_r.·')S d: r':'_;rl::'c~~_r<~i:'(i~_ "rt.c_E>o,~oroca:
12.120 Fundo Munic~p~: dt S~~de de i:opo=0r~c~
11.) 3C)1 0210 2G2-~ i:\.j~'l0..U.~· d o F [09r.::l.l'h:i Saude ;ld Fa.ly:'::"lj_~
10 301 C210 2030

C243 2032
ÚLSO 2033
021_0 2036

~~~L~e~çáo de F1!~a0~u~\icipa~ ~e Sau~e
~a~L;~ d')Proq ·i~· Cor~ro~€ Epldemi:ll6sic0
:·::anur:. do ,i:-t-og C':"f: K.P.;::l;;;:a') :15" :~a'::-r:_:'~J-::i_as Nutricionais
~ASf - N~cl~cs de A201~ a SBjj~ d~ FamJ:.la

10 305
i o 306
:0 301
10 3()} 0210 2038 :'et', ;'Í:_ll::(; d-~ "lN:, A"b,:c.-;' R :OOSP..: ::0,1:11:

0210 2039 c~;~:~:- -:-::e''\tro ele A~>::!'\<':ic' ?::,': ,~;c :,;":.lC i a I
10 301 0210 2040 _t:~r.i-4·~ P:CG:J (-:L::-,:~~?3,~.si.:_::)S de ::::3.s..:,:·;~. ~'a,(:I.é_~et~t,ica
ic 301 0210 2041 !'~dt"'.l~:'d~"-::}_:::.:-C~~:?:"-J?' F,:,!~,:~JL~~'; rt--:c:
~.-, 3Cl 0428 2057 ~·".:'l:!l~~:eclç'a')ci,~; ?~~,-)~.(r-3m,~10('; S'/'};('

cLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

indice

na Fo ulação Carentt

() pagamento será t?-1:et:uad,,)nó :::-'e<';.;;),_:l:.:::!t..i(~do C.:()r'!~r'2i:.0.n.t<~t medi anr e pr oce sso regular" dô seguinte
rr.anei r a : Fara oco r re r ::.c, praz,:.,; dE: ::1 i r t a (i:~'::.1!3, C()~':~'~dd,,)sC;) pt=_:riodo de adL,pl.emenco.

cLÁUSULA SÉTIMA _ DO PRJI.ZOE DA VIGÊNCIA:

_, 'I Jó ~e~ =.6fE/~~, está abaixo indica o e será consideradohip6teses previstas ~~ Ar~,
da a5sinat~ra do C0~t:a:o:
a - Ent re qa : 6' «)i':>:.::) Jias.
A vigência do ~rE2~:)~~ ~o[~tratc será j~t~rrri~~ja: a~~ o final do exerci.ci' financeiro de 2021,

a Ef e t.ua r c pê.~d,'f.e:n-::J r.e":3.7~:_'"c ec :tcrr~E"~,;;,r1ten:::~),..;,Ee·_.~\.rctmenr,:.::! :r.:l:dli,zôo'"O, de dcordo cürn as
respectivas clãu2~,~as ~i~ r,~ese~te CQ~' ~~r~;

~ -_"l~~~~;~~~~a~)?,:::~~':'~',~~;~;Q'~O~'~)2T~':1:;~~;,)"~';(~'~~~j'::)~:':_~:d~a'~~,:O;::=~/i:O~J~~;~er:3CQq~;~~~~:~:àC;;e
produto f o r ne c i ac. ::-;.:c.?:lce~ci{) ,:. n.ais ",P.'\~'2..êi e c cmpLeta f i s ca Li za ç ào . que na» exime C:

Contrat.ado de SUr;':'::; ~'F:s~:,l.::!'.s.:ü:-;i.l:!.d':',-,:iE'_<~':-'()ê".:i"a~:L~di.s:::..:eq.3.is;
d - Designar rE:presE;:-,\~ar,tE:.;s CJTl ôT.~:c;_{'u.i.(;':-"f]:::" eje G'::':3ter:r ',?: Fiscal deste con r'atv, fie·s t.ermos di:?

cLÁUSULA OITAVÁ - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

permitida a co~t~a:,aç~~
essas at~ibuiç6es.

respectilJamente,

cLÁUSULA NONA _ DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a Executar df.:\.'.!:_:.i;:)I~:';~r.·;_,t..~ f('.[ne·,__;~;._m,:.::..:-\t.::" ,J~:::s:;-r':r_I' na ':láu5ula :;or.:!:{-:-sf. lndent,;.:: du pr.'E-'::;f;nte
c:.)(\trato, dentre do::: :Y><:..h·:.;rE::3 paY',3r~e;~1-::,Sde ·."i·..1::~.!.id'1d.e est.abelecL:l;)s para o ramQ de ó!::ividade
relacíonada ao '),:,)'ie.~.) :~.:l~-:.t_:~,~tud}, ',:,::;;"[;):c.'.ser·'J;,~'1:.:~a,':iC"S pr3z:)S est i.p1JLados;
tJ - R€sp;:;:1sablli~~,~;,r-~'H:~ ?or: !: CC~)S ~J~;; 'S~:':s ;:_'c!:n."':'J~:'3,::;:ôe!::cr.:.-nC'2!'r1ente3 ri l€..gi. J a'~>[!c f' S(~01, ci'JJ.l,
'~_::r'_iblJt.ária e trab;3:(:..:.~q:a, r:::e.n.C::;·!~J.=-;p:'.)t' tüCi.3.;~ ~s 'J'2Spe.S2:3 e c,ornpromi$sos :li sumi-:ios, a q'Ja.lguer
titulo, perante 5~t,S ~\JtGecEd;):es ~~ tet·ce~.~osem f2Z§I) da execução do obj to contratado;
'- t-1anter prep-:)st(1 Cap.fi(;,:..t.~jo '_ l_,:''!/,~~(), ?::eit,::- pejo I=.>}ntratante, qU,ndo da execucãü dr:;
Cl.)[';t.l'3to, que o li.::::!J~...:se:,,;::.e i:tt.Gq;:-.i.l-i:-::r.:;:r.~·;.::; '0F ~,:Y..1CIS ()S .:-;e't5 aLOS;
d ?er~itir ~a::!,:it3r~ ~~SC~_~Z6:;~ 1~ C0;~t.ra arte devendo pre.-tar os inforrnes e
escla=ecimencos SC~i(:_[a;j0s;

OU d terce1ros,
ou ,t::edu7.i.ndo essadecorl.·enr~es de .::;;;...:8. :-',:":F::2 ('U o.(),~G n:::: ,?j::ecD\:::2~~) ó:J :....:unL;;.at.c, (lóO excluinc <

responsabi,lidade a ~~,~c;\Lizac~o~~J o aco~p~'~h2xen~~ ~elo 6rqào intecessado
f - Não ce::.ier, t'r~: $f~l i.::- ,_)L' S'_Ü)::::o~,::?':_ê!tf:::.r~ :,:,-, t.,,:,_<lc ()'J 211'< p3rt:e, () ebjet,
sem o co~hecimento e ~ Qe~jda dtlt~~!Z3ÇA0 e~p~e~sd do Con~ratante;
9 _ Nant.er, dür:a:-~t:?- ,~ ':':',~I~:~,C:_i3i ::1-,.) c()nt!'a~.cf em cfli\~par,ibil.id,ade com as
t01jas as condi:;i'\~:.: ~:JG !e~~.:'~ê.'!:.:.c:'s.d.e 12 '::lu,~Litica;\~c exiqidas no res ctivc processo de
~:or.t.nltaçào dire:_3, 'itJres'Õ:f,car.do c:_ C8:-11::r--éctar.t-" ::JS dcc!Jmentos ne::e~~àr-ios, sempr,= que
solici::ado, l
~~~S~~t ~!~~~O~i(' ~~ ~~~E~~~ d~O~~~I~À~~r: ~ :1.,,1 .; ,;:';':. Lt i,.:a 'CiVil, un iia te:~almet::e pe 1o (:or'tra tan ce
CH.l po!." acordo e':lt,.ce ~s ~c;.L"_eSI C:;J;'; :::[iS'.J~· prr:;;vi~:tcs :1(.. Ar-t. 65 e será -;escinrJid,:'" de pleTl::!
direitJ, CO!1forr;te ;~ d::_':"'p"),si_i:_', nc/s .:\1:t,:3, " F: "'-;, t_I,:,k)s da. .i..ei B,~66/93.,
,::; Cont:'atêldc fie.?': C.r:ll.',~ge;:i,~~c. ~.cr_~ir>:.r't', :'::"1:::: ,:"t:-S"'i:;'S :o:'-:Jiçôe.s- c~on~~tatU~1.':'t, os 3(·.l.E-,S('J.!~1:).S 'J"_j

supressões
8,6é,'ói9~,

que se -::_::-:e}~,,=n l'~.{';S 'cir:.pr'éis, 2.t.t: .....
Nenh.:j"r i:l,:" é"__ '].'TC )', .::-' ,p:,~~?s;..~

~es~~cc~vo llmite fixado

dest..e instrume:-.to,

,~igaçaes assumldas,

1,.) -ia Leino " y" 65,
c~s;:.: ,Le:.ec,ld:J, sa1vo as



CbS2·r"/6d"", as cc nd, ;3e5 . de âdi!nPl"'i:.ento da.,.
.s ;'c.:.a ::e:eber ..~. sec co j e t.o pele C .1t.rata.nLe
~~..r t.s . '73 -~ --51 da Lei B.666/93~ ;

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

Executado
pactuadas,
:;:.)nforme o

o pre s e r.r.e obriqe çóes
obedecerão,os pr cce c.i rr.e rt.cs e -;:'<ê

caso, as d~sp~siç5es d~s

Leqa i.s , sujeitara o
C0l1~Latado, gara~:ida a previa rletesal às S~9~i!1te5 pen6_idades pr-evista~ nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a &~ivel:~:ér;ci!:::; n :1"1',.1.':"':.6. (1:'::; n.~~~ de (),5~~ (zero v í r qh l a c i rrco por cento)

.F;'~::-: Cll,c1 j~~: .it c a s c. nê5. e ntr eqa , no
:1:.:.' ....L:;~ ~dE:2 p::LC ç~.;:n\J)} sobre

ini,io ou na execuç~o do
c v:.lor cc.nt r a t ado pela

inexecução total ~~~pa~:i~l do :'~r::c3~0;ti - susp~~s~o t~mporária de partic:ipar em :icitaçJa e

de: inídonei.dade per a : icirar )U ccr.tr at a r ,~»!r,.€t !\d~ninistr:açao Publ i ca e",q;Janto perdurarem os
mo t.i vos det.ermir;e;;·l t e s :::'.3:. :::':'jn: :""',~.:.c,;.: a t.e q-~.e S~ ~a p~Qml.)VlJid SU.1_ r=a o iLi. ta '~ãQ perante a própria
autoridade que d.p~iC·:;l. a ?i2nôl~Cl;'ljt_~;"!" S~:;:U....tanF~.0~;ne~-i;~e,qu a l quer das penalidades cab ive i s
rundarne r.t adas na ·~"e.·~S. 1366 '93.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
Nos casos de e'J~'r:~_,;,õ.J.~"a.~r.3S03 :JC' p,,";dr~,ei:t:c n(~;' re rrncs deste Lns t rurnento , e desde que o
Coritra tado n,§o t.er.na (';):-:::c:{~':"c:.c ::'i~: ;j ~ :J'.ln:~'l i·~::-·!~2.. ~;:~ra .~ ar.r aso , será <::1C n.iticta a cornpe nsac àc
financeira,
eEetivo pagamento da p3~cela_ C>S ~~car'gcs [llOr3lóriosdevidas em razáo

:12_ sequ.L::':8 f(,r~v ..1Ja: H1 ~ N x VI? I,

d ta corre sponden t e ao
d a tra s c no pagamento

oride : Et·1 = e nc az qc s
e -3 <lo efetiv()

assiM

ser ào ca lcu l ado s
pr e"t::i.s:.2 para o pagam.

compensapagamento;
õpu!:"ado: I

VP

011,

";'; ;;'E~~~,:e:1tL.:a_!..de. IPC~Z\--IEGE acumu'
,::;,---i..nlê::d,~~pelo G·T,}e}~~no Federa 1

nos últim~5 d.oz~
Na

hipócese do refe~idc ~.~di~ees:aleie=:dc paI~ a so:npE~lsaÇaC financeira v a ser extinto uu
de qualquer fo}~ma ;·'S...; p':.'::;S2 r:"iÔ:;_S ser ljt.~.1 i;~a('tc, s._::rá 2;clot.ado, em subs'ti·-;__l.ição, :", que ",.rier a
se~ determirlado Fe~a ~eqis~acdc e:~~~cew ~:g~~.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
Parâ di.rirnir as ~ues~:ôe5 cie~·("::".t"::::r:t·~s ..::ies·:e :':':Oí':trator as partes e.Legem
Mamanguape.

Foro da Comar:.:a de

S, pOl: estarem 'J'::: r':_i~~·l•.) acc"!:Ij(.\, [::1.. ':'·3.\'r.6C1<)
c:ssinado pelas pa~-'_2-:3 ,.~ P'::.)! duas tS;'::!S:\:~.l;··~Li..i

TE,\:;TSr-1UN:-iAS

E'evereiro de 2021.

roroca

S,:~,'::;:E:.á:~ia e ~.;
rt_3.r;C l~O~oca
036.~53.394-85 ~

Pi::;'. CClt,i'I'R"TADO 1
/I [, h l 1 j "+' I J iH::' ""f l!·d - V·) '/"~. ,I :\..~!l1L~V
~~j~~s-ii~;f~tl~I~iicif"'. ~1~~ LTDA
h"::_"NO i'.'iEL:NO DE ALMEID_A_ ,
('1.1'6 194-02 ,

Mtlnic de Saúde de



XPRESS
DISTPiBUiDORA DE MEOIC/\MENTOS

PROCURAÇÃO

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME, CNPJ: 26.156.913/0001-20 com
sede na Rua Y Dois. n": 355, Galpão OI. Distrito Industrial. CEP: 58.082-025. João Pessoa- PB. por
intermédio do seu representante legal o Sr.° FELlPPE flOZA CHAVES. brasileiro, solteiro, residente c
domiciliado nesta capital, Rua Bacharel José de oliveira curchatuz. Condomínio Residencial Reis Magos. n?
320. Apto 501 bloco B. Jardim Oceania . João Pessoa-PB. CEP: 58037-43~. portador da Cédula de
Identidade RG n" 4.251.404 SSP/PB e do CPF n° 008.279.774-92. nomeio e constituo nosso bastante
procurador o Sr. Heleno Avelino de Almeida Netto, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua
Raimundo Nonato Paulino, n" 2006, Cuiá, João Pessoa/Ph, portador da Cédula de Identidade RG n"
3.424.487 SSP/PB e do CPF n" 074.176.394-02 .. para o fim específico de representá-lo. em todo território
nacional. podendo formular lances. verbais. negociar preços. firmar declarações. desistir ou apresentar as
razões de recursos. assinar declarações c contratos c praticar todos os demais atos pertinentes as licitações.
inclusive de solicitar e dar informações sobre qualquer tipo de documento que seja necessário para o ato
licitatório. Os poderes aqui concedidos não podem ser substabelecidos e este instrumento está restrito aos
dizeres acima especificados. Está procuração só é válida compreendendo (\ período de 05/01/2021 à
31/12/2021. Portanto ao final deste período torna-se sem efeito legal o presente instrumento particular.

João Pessoa í PB. 05 de Janeiro de 2021 .

. ,

Felippe Fiuza Chaves
Diretor - Proprietário

RG n" 4.251.404 SSP'PB
CPF n" OOS.279.774-92

EXPRESSDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTOA - ME
CNPJ Nº: 26.156.923/0001-2 INSC. EST. 16.282.123-9

ENDEREÇO: Rua Y 0015 NQ335, GALPÃO 01 - Distrito Industrial
João Pessoa - PB CEP 58.082-025-FONE: (83) 3233-9798

Email: e~~ssd istriQ!J.~QQ_r_aJ..@_~_o_tQla i[J::Q!:'T1.

º Autenticação Digital Código: 78270701210353646512-1
~ Data: 07/01/2021 10:42:36
Iii: Valor Total do Ato: R$ 4,66
~ Selo Digital Tipo Nonnal C: AKY90283-VRPJ;

'l Cartório Azevêdo Bastos
~ Av. Presidente Epitáclo Pesaoa ·11.45
:g Bairro d08Estado, João Pessoa "'PB
~ (83)32~1W •cartarioQnevedobastoa.not.br
~ httplõ:JJu.v.dotus:toLnoI.br
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RB2ÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAlBA

CARTÓRIO AZEVm<> BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRlM BRO REGISTRO CIVIL DE NASCIM erro EÓBITOSEPRIVATIVODECASAM ENTOS,INTERDiÇÕESETUTELAS DA COMARCA DEJOAO
PESSOA

Av. EpitácioPessoa, 1145Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PS
Tel.: (83) 3244-5404 1 Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail:cartorio@azevedobastos.not.br

~ÇÃO DESERVIÇODEAUTEN11CAÇÃODIGITAL

o Bel. Válber Azevêdo de MirandaCavalcanti, Oficial do PrimeiroRegistro Civilde Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, nterolçôes e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarcade João Pessoa Capitaldo Estado da Paraiba,emvirtude de Lei, etc ...

DECLARApara os devidos fins de direito que, o documento emanexo identificado individualmenteem cada Códigode Autenticação Digitar ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

CLAROainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraiba,
foi instituídopela da Lei N" 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de umSelo Digitalde Fiscalização Extrajudicialem todos os atos
de notas e registro, cormosto de umcódigo único (por exerrplo: 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 Paraiba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.brlselo-digitaV

A autenticação digitaldo documento faz prova de que, na data e hora emque ela foi realizada, a errpresa EXPRESSDISTRBUIDORADEMED~MENTOS
LIDA - MEtinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EXPRESS
DISTRBUIDORADEMEDICAM8'-JTOSLIDA - MEa responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidadedo documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃOfoi ermida em 07/01/2021 11:21:49 (hora loeal) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1·, 10· e seus §§ 1· e 2° da MP2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamentea empresa EXPRESSDISTRIBUIDORADEMEDICAMENTOSLTDA • ME ou ao Cartório pelo
endereço de e-mailautentica@azevedobastos.not.br

Para informações maisdetalhadas deste ato, acesse o site httRs:/Iautdigital.azevedobastos.not.bre informe o Código de Autenticação Digital ..

Esta Declaração é valida por tem po indeterm inado e está disponível para consulta emnosso síte.

'Código de Autenticação Digital: 78270701210353646512-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal nO8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, MedidaProvisória nO2200/2001, Lei Federal nO13.105/2015, Lei Estadual
na 8.72112008, Lei Estadualna 10.132/2013 e ProvimentoCGJN° 003/2014.

referido é verdade, dou fé.

CHAVEDIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bge2efe5348971 bc9a647a8683d6e4a34a367a48e7d632bb1e85f5e367449bd4cedf568117cd6421cb644b8a41aa6b
aac5b5c2e6aacc6ceb83ee96e328e591aea

()Pn"S.ccncio de Rcpubt.ca
(il~<l\ivn

(\'·1~dtdllflnWl5.ufld N· 2.200<Z..
de 24 de 3Ç~tO oe 201'Jl



REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVax> BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRlM EiRa REGISTRO CIVIL DE NASCIM ENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAM ENTOS, INTffiDIÇOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PS
Tel.: (83) 3244-5404 1Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail:cartorio@azevedobastos.not.br
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DEClARAÇÃO DESffiVIÇO DEAUTENTICAÇÃO DIGITAL

o Bel. Válber Azevêdo de MirandaCavalcanti, Oficial do PrimeiroRegistro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, hterdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarcade João Pessoa Capitaldo Estadoda Paraíba,emvirtude de Lei, etc ...

DECLARApara os devidos fins de direito que, o documento emanexo identificado individualmenteem cada Códigode Autenticação Digitar ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

a.ARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba,
foi instituídopela da Lei N" 10,132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digitalde Fiscalização Extrajudicialem todos os atos
de notas e registro, corroeste de umcódigo único (por exerroío: 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 Paraíba,endereço
https:llcorregedoria,~pb,jus,br/selo-digitaV

A autenticação digitaldo documento faz prova de que, na data e hora emque ela foi realizada, a ermresa EXPRESSDISTRBUIOORADEMEDCAMENTOS
LIDA - MEtinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EXPRESS
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ESTADO DA PARAIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçAO

CONTRATO N°: 00031j2021-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ITAPOROROCA E CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, PARA FORNECIMENTO
CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Fundo Municipal de Saúde de
Itapororoca Rua Frei Damião de Bozzano, 07 Centro Itapororoca PB, CNPJ n°
12.099.621/0001-53, neste ato representado pelo Secretário e Gestor do Fundo Munic de Saúde de
Itapororoca Ronaldo Mascena de Oliveira, Brasileira, Casado, Geografo, residente e domiciliado
na Rua Projetada, 6 - Quadra J, Lote 6 - Lot. Morada Nobre Itapororoca - PB, CPF n°
056.753.394-85, Carteira de Identidade n° 2213955 SSP/DF, doravante simplesmente CONTRATANTE,
e do outro lado CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R PRESIDENTE QUARESMA, 1105 - ALECRIM - NATAL - RN,
CNPJ nO 40.787.152/0001-09, neste ato representado por Maria das Graças dos Santos Avelino,
Brasileira, Casada, Empresária, residente e domiciliado na Rua Jaguari, Condominio
Atlandida, Apto 401 - Lagoa Nova - Natal - RN, CPF n° 130.847.804-63, Carteira de Identidade
nO 257784 SSP/RN, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar
o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Este contrato decorre da Dispensa de Licitação n° DP00003/2021, processada nos termos da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nO 123, de 14 de Dezembro de 2006;
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÓES DE MATERIAL
PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE
ITAPOROROROCA-PB.

MÉDICO HOSTITALAR, DE FORMA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de
Dispensa de Licitação n° DP00003/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado
na forma integral.

cLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 2.859,00 (DOIS MIL E
OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS)

CÓD. DISCRIMINAÇÃO
2 Esparadrapo10cm x 4,5 c/ capa
9 Soro glicosado 500ml
10 Soro ringer com lactato 500ml

MARCA UNID. QUANT. P.UNITÁRIO P. TOTAL
CREMER UND 300 6,32 1.896,00
PRESENIUS UND 100 3,15 315,00
PRESENIUS UND 200 3,24 648,00

Total: 2.859,00

cLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o més de apresentação da assinatura do contrato,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluidas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste poderê ser reali~ado por apostilamento.

cLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:



As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: ') I J a
Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Itapororoca: oLJ~ _)
12.120 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca
10 301 0210 2027 Manut do Programa Saude na Familia
10 301 0210 2030 Manutenção do Fundo Municipal de Saude
10 305 0243 2032 Manut do Prog de Controle Epidemiológico
10 306 0250 2033 Manut do Prog de Redução de Carencias Nutricionais na População Carente
10 301 0210 2036 NASF - Nucleos de Apoio a Saúde da Famil ia
10 301 0210 2038 Teto Munic da MAC Ambulat e Hospitalar
10 301 0210 2039 CAPS - Centro de Atenção psicosocia1
10 301 0210 2040 Manut Prog Comp Básicos de Assist Farmac eutica
10 301 0210 2041 Manut de Outros prog Financ p FNS
10 301 0428 2057 Manutenção do Programa do SAMU
3390.30 99 Material de Consumo
3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita

cLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e
hipóteses previstas no Art. 57, § l°, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado
da assinatura do Contrato:
a - Entrega: 8 (oito) dias.
A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2021,
considerada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
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 contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de
produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não 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 subsídio de informações pertinentes a
essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, 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 - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - 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,
solicitado.

sempre que

cLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
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, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § l° da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as
supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber' o seu objeto pelo Contratante obedecerão,
conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
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A recusa 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 87 da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execuçlo do
objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela
inexecuçlo total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitaçlo e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado não 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 moratórias devidos em razão do atraso no pagamento
seria calculados com utili za ção da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratórias; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim
apurado: I = (TX 7 100) 7 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze
meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na
hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou
de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiçlo, o que vier a
ser determinado pela legislação entlo em vigor.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Mamanguape.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS PELO

Fevereiro de 2021.

RONALDO
Seeretári
Itapororoea
056.753.394-85

Munie de Saúde de

PELO CONTRATADO

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
Maria das Graças dos Santos Avelino
CPF n° 130.847.804-63

ClRUFARMA
COMERCIAL

Assinado de forma digital por
CIRUF ARMA COMERCIAL
LTDA:407871 520001 09
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