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PREGÃO ELETRÔNrcO N" OOO28/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" OOO39/2021

CONTRATO N': 00098/202í-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SICELEBRAM A
FUNDO MUN, DE SAÚDE CASINHAS E JONATAS DE

A PEREIRA, PARA FORNECIMENTO CONFORME

DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO I.IA FORÍIIA

ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado FUNDo MUN. DE SAÚDE CASINHAS - Rua Severino

Augusto de Miranda, SN - Centro - Casinhas - PE, CNPJ n'07.022.498/0001-73, neste alo representado pela

Secretária Municipal de Saúde GEYSA MYLENA DE LIMA SILVA, Brasileira, Casada, residente e
domiciliada na Tv. da Matriz, 19 - Tamboatá - Bom Jardim PE, CPF n" 088.951.784-32, Carteira de
ldentidade no 8309134 SDS/PE, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado JONATAS DE A
PEREIRA - RUA CLAUDIO AGUIAR, 15 - BELA VISTA - 0R080 - PE, CNPJ n" 22.603,775/0001-94, neste

ato repÍesentado por JONATAS DE ABREU PEREIRA, Brasileiro, Solteiro, Empresário, residente e
domiciliado na Rua a, 3ô, Umari - Bom Jardim - PE, CPF n' 093.62ô.524-80, Carteira de ldentidade n0

9060684 SDS/PE, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o

presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSUIÁ PRIMEIRA - DOS FUIVDÁiIEIIIOS;

Este contrato decone da licitação modalidade Pregão Eletónico n" 00028/202'1, processada nos termos da

Lei Federal n" 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal n0 8,66ô, de 21 de Junho de

1993; Lei Complementar no 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal no 7.892, de 23 de Janeiro de

2013; Decreto Municipal no 050, de 03 de Agosto de 2020; e legislação pertinente, consideradas as alteraçôes
posteriores das referidas normas.

CLAIJSIJIj SEGUTÚDÁ - DO OBJETO :

0 presente contrato tem por objeto: Registro de Preços vísando a futura aquisiçâo de medicamentos éticos,
genéricos e Similares de "A" a "2" para Secretaria Municipal de Saúde, através de maior desconto percentual

sobre a tabela oficial da càmara de regulação do mercado de medicamentos da agência nacional de vigilância
sanitària (CMED/ANVISA),

0 Íomecimento deverá ser executado rigoncsamente de acordo com as condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificaçôes técnicas c0respondentes, processo de licitação
modalidade Pregâo Eletónico no 0002812021 e instruções do Contratanle, documentos esses que ficam
Íazendo partes integrantes do presente contralo, independente de transcnçáo; e será realizado na forma
parcelada, ,k
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CUíUSUI.A TERCEIRA. DO VALOR E PREÇOS:

0 valor total deste contrato, a base do preço proposto, e de R$ 429.480,00 (QUATROCENTOS E VINTE E

NovE MrL E QUATRoCENToS E oTTENTA REA|S).

cÔD. DrscRrMrNAçÁo

I Tabela CMED atualizada, constante no site da

ANVISA medicamentos ET|CoS, de 'A' a 'Z'.
2 Tabela CMED ãtualizada, mnstante no site da

ANVISA medicaínentos GENÉRICOS, de 'A' a 'z'.
3 Tabela CMED atualizada, constante no srte da

ANVISA rnedicamentos SIMILARES, de 'A' a 'Z'.
Valor Total R$

MARCA

TABELA

CMED

TAEELA

CMED

TABELA

CMED

UI{ID. QUANT.

UND 1

UND ,I

UND 1

VALOR

ESTIMADO

200.000,00

150.000,00

200,000,00

PERCENTUAL DE

OESCONTO %

9,76to

30016

28o/o

429.480,00

CIAUSUIA QUARTA. DO REAJUSTATTENTO EM SENTIDO ESTRIIO;

0s prqos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano,

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os pÍeços poderão sofrer

Íeajuste após o intenegno de um ano, na mesma proporção da variação veriÍicada no IPCA-IBGE

acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as

obrigaçoes iniciadas e concluídas após a ocorTência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o inteÍregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos

financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do indice de Íeajustamento, o Contratante pagará ao Contnatado a

importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença coÍTespondente táo logo seja

divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentaÍ memória de cálculo referente ao

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocoÍTer.

Nas aferiçoes finais, o índice ulilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o deÍinitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser

utilizado, será adotado, em substituiqão, o que vier a ser delerminado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as paÍtes elegerão novo índice oficial, para

realustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

0 reajuste poderá ser realizado por apostilamenlo.

cúusurÂ eurNTA. DA DoTAçÂo:

As despesas correrão por conla da seguinte dotaçã0, constante do orçamento vigente

Recursos Próprios do Município de Casrnhas e Áúíndos do Gov. Federal - SUSI

90 022-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10J22.1002.2165 - Gestáo Administrativa da Saúde e Qualificação da Gestão do SUS
3390.30.99 - Material de Consumo
10J221005.2923 - Enfrentamento da Emergência COVlD-19 - Custeio
3390.30.99 - Material de Consumo
10.301.1004.2175 - Manutenção das Açóes de Atençâo Básica

TM
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3390.30.99 - l\,laterial de Consumo

10.302.1005 2182 - Manutenção da Assislência de Media e Alta Complexidade

3390.30.99 - Material de Consumo

10 303.1006.2187 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica

3390.30.99 - Material de Consumo

CúUSULA SEXTA . DO PAGAMENTO:

0 pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos

adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Em até 30 dias contados da entrega dos produtos e nota

Íiscal devidamente atestada.

cúUsuI.A SÉTIMA. DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:

0 prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite pronogação nas condiçoes e hipoteses

previstas no Art. 57, § 10, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de

Compra:

a - Entrega: 3 (três) dias.

A vigência do presente contrato será determinada . 12ldoze) meses, considerada da data de sua assinatura,

CúUSUI-A oITAvA . DAS OBRIGAÇÔES DO CONTRATANTE:

a - EÍetuar o pagamento de acordo com o valor contratado;

b - Fiscalizar e acompanhar, akavés da Secretaria Municipal de Saúde, a completa execução do objeto

contratado;

c - Prestar a Contratada, todas as inÍormaçôes e dados pr ela solicitados, desde que sejam disponíveis e do

conhecimento da Contratante;

d - Permitir acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para execução de serviços

referentes ao objeto, quando necessário;

e - Nolificar a Conúatada, fixandelhe Vazo garc conigir prazos ou inegularidades encontradas na preslação

dos serviços,

cúusu r-A r'roNA . DAs oBRtcAçoEs D0 CoNTRATADo :

a - Comunicar ao setor responsável da Administração Pública, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecedem o prazo de vencimento da entrega do material ou da execução do serviç0, os molivos que
impossibilile o seu cumprimento.
b - A Contratada deverá subslituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da notiÍicação
formal, os materiais que venham apresenlar deÍeitos,
c - Responder por danos e prejuizos, tanto maleriais quanlo morais, em deconência dos materiajs e serviços
prestados, causados à Contratante ou a terceiÍos por ação ou omissão própria.
d - Arcar com todas as obrigaçoes tributárias e previdenciárias oriundas desla contratação, assim como
obrigaçoes trabalhistas, transportes e demais encargos reÍerenles ao serviço contratado, bem como
quaisquer outras despesas diretas e indiretas.

*

Rua Mrda oeofih tcetdê Minndâ, 8/N =0Êntm = oârinhât = pE = Fonü 0í)96!1.gttg

hotmail.comsc.N.P.J - 07.622.498 i E-mail: smscasinh



SECPETAPIA MUI.IICIPÂ.L
DE SAÚDE DE CASINI{AS

Fozendo o drbíenço no udo dos p6laos

..9ro 
4Da^

à" -í
,.o*Y

e - ResponsabilizaÊse em fomecer os materiais em conÍormidade com as especiÍicaçoes deste Termo de
Referência;

f - Fica estabelecido a obrigaçâo de manter durante vigência contratual, em compatibilidade com as

obrigaçoes por ele (a) assumidas, todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigida pela Lei no

8.666€3 e suas alteraqÕes, devendo comunicar, imedialamente, qualquer alteração que possa comprometer

a manutenção desta contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.
g - Para o fornecimento dos medicamentos, o licitante vencedor deverá:

+ Entregar o objeto licitado conforme local, prazo, horário de entrega e demais especiÍcaçôes,
constantes, constantes no Edital, e em consonância com a proposta de preços apresentada pelo

licitante, bem como com a Ata de Registro de Preços deconente da presente licitação.

+ Atendendo as Resoluçoes da CMED n" 0?2004, 04/2006, e 03/201 'l , as empresas deveráo obedecer

ao estabelecido para cumprimento das solicitaçôes de medicamentos básicos: Para Compras

Públicas - Preço de Fábrica - PF é o teto de preço pelo qual o laboratório ou distribuidor pode

comercializar um medicamento no mercado brasileiro, sã0 esses os preços máximos que devem ser
observados, tanto pêlos vencedores, como pelos compradores. Nas aquisições de medicamentos

deslinados ao Sistema Unico de Saúde (SUS) - Entes da Administração Pública direta ou indireta da

Uniã0, Estados, Dishito Federal e Municipios.

= E obígatória a aplicação do CAP (CoeÍiciente de AdEuação de Preços), desconto para compras
públicas por demanda judicial e nos medicamentos indicados para o tratamento de DST/AIDS,

sangue e hemoderivados. Antineoplásicos e adjuvantes no hatamenlo do câncer, conslantes na

Resoluçâo CMED n0'10 de 3011112011.

+ Nas entregas deverâo apÍssêntar na nota fiscal dos medicamentos: nome do principio ativo, lote e
validade, caso não disponham elas deverão encaminhar uma carta de corÍeçâo com a nota Íscal.

= 0s medicamentos deverão vir acondicionados em embalagens integras dentro do prazo de validade

êstipulado, 0s medicamentos termolábeis e os demais deverão ser transporlados conforme normas

vigentes, mantendo controle de temperatura e umidade.

= 0 armazenamento e transporte deverão ser feitos dentro do preconizado. 0s produtos deverão estar

devidamente protegidos do po e variação de temperatura, conforme Resolução da Anvisa no 329 de

22107199. No caso de medicamentos termolábeis a embalagem e os controles devem ser apropriados
para garantir a integridade do produto. Nesses casos devem ser utilizadas preferencialmente, Íitas

especiais para monitoramento da lemperatura duranle o transporte,

+ As embalagens extemas devem apresentar as condições conetas de armazenamento do produto

referentes à lemperatura, unidade de empilhamento etc.

= As embalagens devem conter as respectivas bulas e demais exigências legais previstas para o
cartucho e rotulagem, e, o texto de acordo com orientações do Ministério da Saúde e codigo de
defesa do consumidor, inclusive número de lote, data de fabricação e prazo de validade.

=r As embalagens primárias individuais dos produtos (ampolas, blisteres, ftascos), devem apresentar
número do lote, data de fabricação e prazo de validade.

+ 0s produtos acondicionados em bisnagas devem apresentar lacre de bico de dispensaçáo e tampa
com dispositivo para rompimento.

+ 0s aplicadores que acompanham os cremes e pomadas ginecologicas devem estar protegidas por
malerial adequado e convenientemente selado,

+ Produtos injetáveis devem vir acompanhados de seus respectivos diluentes para aplicaçã0, quando
for o caso.
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-) Em caso de irregularidade não sanada pelo licitante vencedor, a administração por meio de seu

representante, reduzirá a termos os fatos ocorridos e encaminhará a autoridade competente para que

sejam tomadas as providências legais pertinentes.

+ Encaminhar ao Municipio, juntamente com a nota fiscal/Íatura, os documentos comprobatórios da

manulenção das condiçoes de habilitação ou qualiícação exigidas na licitaçã0, especialmente cópias

das certidões de rEularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será

confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo fiscal do contrato do Município.

CúUSULA DÉCI]'IA . DA ALTERAçÀO E RESCISÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratanle 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.

0 Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçoes contratuais, os acréscimos ou supressôes que

se Íizerem nas compras, até o respectivo limite f,xado no Art. 65, § 1o da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou

supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre

os contratantes,

CúUSUI.A DÉcIilIA PRIMEIRA . DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condiçoes de adimplemento das obrigações pactuadas, os

procedimentos e pÍazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerã0, conforme o caso, às

disposiçoes dos Arts. 73 a 7ô, da Lei 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, su.jeitará o Contratado,

garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.ô66/93:

a - advertência;

b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contralo 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 - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis tundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10,520/02,

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido n0 prazo de 15 dias apos a comunicação ao
Contratado, será automaticamenle descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a
fazer jus, acrescido de juros moratórios de 170 (um por cento) ao mês, ou, cobrado judicialmente,

cúusur-A DÊcrMA TERCE|RA. DA coMpENsAçÂo FINANGEIRA:

Nos casos de eventuais akasos de pagamenlo 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 Íxada para o pagamento até a data conespondente ao efetivo pagamento da parcela, G encarg
moratÓrios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilizaçâo da sEuinte fórmu
EM=NxVPxl,ondej EM=encargosmoratónos; N=númerodediasentreadataprevistapara

0s

la:

0
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pagamenlo e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação

Íinanceira, assim apurado: 1 = (TX - 100) + l§5, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos

últimos doze meses. Na hipótese do refeÍido índice estabelecido para a compensaÇão Íinanceira venha a ser

extinto ou de qualquer Íorma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiçã0, o que vier a ser
determinado pela legislaÇâo então em vigor.

CúUSuLA DÉCIIIi/A QUARTA . DO FORO:

Para dirimir as questÕes deconenles deste contralo, as partes elegem o Foro da Comarca de Surubim,

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em O2(duas) vias, o qual vai assinado pelas

partes e por duas testemunhas,

Casinhas - PE, 30 de Dezenbro de 2021.

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

043 434.Je*-e DE LI SILVA

Secretáía [Iunicipal de Saúde

CPF de n" 088.951.784-32

PELO CONTRATADO

f,,aoa-ati SluA ao 2r;r"irp ô\ LL4 "

),11 q1,'t ?ít-ço NATAS DE A PEREIRA

JONATAS DE ABREU PEREIRA

CPF de n" 093.626.524-80
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