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Processo Administrativo nº 02.0102.002/2021
ADESÃO Nº 002/2021. 
MUNICÍPIO CARONA: PASTOS BONS/MA 
MUNICÍPIO DETENTOR DA ATA: GRAJAÚ /MA 

CONTRA TO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO 

Nº
097/2021. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PASTOS BONS E A EMPRESA: NEW 
LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS -
EIRELI, CNPJ Nº. 29.316.592/0001-37, 
PARA O FIM QUE ESPECIFICA. 

Ao 12 (doze) dias do mês de marco do ano de 2021, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA, situada a Av. Domingos Sertão Nº 1 000, Bairro 
São José, CEP 65.870-000, Pastos Bons- MA, adiante denominada CONTRATANTE, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.º 11.885.239/0001-02, 
através da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representado pela Sra. Vera Lúcia 
Ferreira Costa Mota, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, 
e do outro lado a empresa NEW LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI, 
CNPJ Nº. 29.316.592/0001--37, situada na Av. Governador Luís Rocha. 12, Potosí, 
CEP 65.800-000, Balsas-MA, neste ato representada pelo Senhor: EDIVAN ALVES 
DOS RAMOS, portador do CPF n.0 763.447.703-68, brasileiro, RG Nº 653544960 
SSP/MA, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o 
que consta no Processo Administrativo nº 02.2302.002/2021, referente a ADESAO Nº 

002/2021, proposta e termo de aceite apresentados pela empresa, que passam a 
integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não 
conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente CONTRA TO 
ADMINISTRATIVO Nº 097/2021, regido pela Let n.0 8.666, de 21 de junho de 1993, 
mediante as cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste contrato a aquisição de medicamentos de uso comum e especial 
para atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde, de acordo com a 
planilha disposta na CLAUSULA SEGUNDA deste, em conformidade com os termos de 
Adesao nº 002/2021, realizada junto ao Município de GRAJAÚ - MA, conforme ATA de 
REGISTRO DE PREÇOS nº 008/2020, de 20 (vinte) de março do ano de 2020, 
resultante do PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020 - SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS (SRP), do Município de GRAJAÚ - MA, que, com seus anexos integram este 
instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais O presente 
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Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei
n." 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR TOTAL

O valor do presente contrato è de R$ 681 438 00 (Seiscentos e oitenta e um mil,
quatrocentos e trinta e oito reais), a ser pago em até 30 dias. após a entrega dos
produtos peia CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor
competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da
proposta de preços vencedora do certame.

MEDICAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA

Item Denominação Genérica Concentração/ Forma
Compoeiçâo Farmacêutica

Marca QTD VLR UNT VLR Total

1  Áodo Fõlico

3  Ambroxol

15 Amoxidíina

25 Azitromicina

35 Complexo B

37 Captoprií

46 Cefaiexina

46 Cetoconazol

49 Cetoconazol

50 Cinarizina

51 Cetoconazol

Clorídrato de

Ciprofloxacino

60 Cloridrato de metlormína

61 Cloridrato de metformina

22 Clorídrato de
Metoclopramina

22 Cloridrato de
Metoclopramina

66 Cloridrato prometazina

67 Cloridrato de Proponolol

68 Cloridrato de Ranítidina

75 Oexametazona

76 Oexametazona

77 Oexametazona

5mg Comprimido Natulab 25000 R$0.08 R$2 000.00

15mg/ml

500mg

Xarope

Comprimido

Natuiab

Prati

7500

12500

R$3.21

R$0.29

R$24075.00

R$3.625.00

40mg/ml
Suspensão

Oral
Prati 12500

i
R$14,73 1 R$184.125.00

tOOmg

25mg

SOOmg

20mg/g %

200mg

Comprimido

Comprimido

Comprimido

xampu

Compnmido

Natulab

Prati

Teuto

Cimed

Prati

25000

500

25000

5000

12500

R$0.09

R$0.05

R$0.73

RS9.28

R$0.39

R$2.250.00

R$25.00

R$18 250.00

R$46 400.00

R$4 875,00

75mg Comprimido
Neo

química
2500 R$0.24 R$600,00

200mg/g Pomada Prati 12500 RS4.85 R$60.625.00

500mg Compnmido Prati 10000 R$0.45 RS4.500,00

SOOmg

850mg

Comprimido

Compnmido

Prati

Prati

25000

25000:

R$0.18

R$0.18

R$4.500,00

R$4.500,00

lOmg Comprimido Hipolabor i 5000 1 R$0.24 '  R$1.200.00

4mg/ml

150mg

Img/S

4mg

0.1 mg

Solução Oral Pharlab 5000 I RS1.75 R$8.750.00

Comprimido

Comprimido

SOCO R$0,21 I RSI.050,00

500 R$0.05 I R$25,00

Comprimido Medquimica 12500 R$0.43 R$5.375,00

Creme Sobral T750 R$2,75 R$10312,50
Comprimido Teuto 5000 RS0.59 R$2.950.00

Elixir Sobral 7500 R$2.83 RS21.225.00

Av. Domingos Sertão, 1000 • São Jose. CEP: 65.8/O-üOO • Pastos feons - MA • Email pfefpitufa.nôstosbons@iiotm8il.com



PÂSTÒSBONSi r^TilOÚ 00 MAMHHikO
»(ICFirru<(«MUNIC>miDEPII5TOS80MS MA

CNPl - 05.Í77 t7i/0001-7S
MUNKIPIO MEMBRO DO KRRItORIO OA riOADAMACERRADO SUL MARANHENSE

80 Dipirona Sódica 5(X>mg/ml

81 Dipirona Sódica SOOmg

83 Oiclofenaco Sódico 100mg

84 Oiclofenaco Potassíco 100mg

90 Fluconazot ISOmg

96 Furosemída 40mg

97 Glibenclamida 5mg

98 Hidrodorotiazida 25mg

100 Hidróxido de Alumínio 300mg

25mg

R$1.20 j R$144.00^20 R$1.20 R$144.00

Comprimido Prati 5000 R$0.20 R$1 000,00

Comprimido Vitamed 12500 R$0.14 R$1.750,00

Prati 5000 R$0.20 R$1 000.00

Vitamed 12500 R$0.14 [ R$1.750,00
Comprimido

Comprimido Medpuimica 12500 R$0.77 R$9.625,00

Geolab 125001 R$0.1

Comprimido

Comprimido

ComprimidoComprimido

Prati

Geolab

TeirtoTeuto

200 RS0.09

25000 R$0.05

R$18,00

RS1.250,00

R$312.506250 j RSQ.OS , R$312,50
300mg Comprimido Medquimica 125001 R$0.28 R$3.500.00

101 Ibuprofèno

102 Ibuprofèno

103 Ibuprofeno

106 Insulina Glargína

110 Loratadina

112 Losartana potássica

Maleatode

Dexclorfentramina

Maleatode

Oexclorfeniramina

116 , Malealo de enalapril

117 Maleato de enalapril

122 Metildopa

123 Metildopa

125 Metronidazol

126 Metronidazol

129 Nimesulida

130 Nimesulida

131 Nifedipino

134 Nitrato de Míconazol

136 Nitrato de Miconazoi

138 Omeprazol

139 í Paracetamol

140 Paracetamol

142 Predinisona

143 Predinisona

300mfl Comprimido Vitamedic 15000: R$0,28 ! R$4.200,00

600mg

50mg/ml

lOOU/ml

lOmg

50 mg

2mg

0,4n>g

10mg

20mg

500mg

250mg

400mg

250mg

lOOing

50mg/ml

lOmg

20mg/g

20mg/g

20mg

SOOmg

200mg/ml

5mg

20mg

Comprimido

Solução Oral

Solução
Injetável

Comprimido

Comprimido

xarope

Comprimido

Comprimido

Comprimido

Comprimido

Comprimido

Comprimido

Comprimido

Solução Oral

Comprimido

loção

creme

dermalologico

Comprimido

Comprimido

Solução Oral

Comprimido

Comprimido

Prati 15000 R$0,44 i R$6.6Q0,00

Natulab 10000 R$2,15 R$21,500,00

Sanofi 250 ' R$135 00 R$33 750.00

Cimed 125001 R$0.19 ' R$2.375,00
Teuto 300 I R$0,21

Comprimido Geolab 5000 R$0,10

Natulab

Cimed

Cimed

Sanval

Sanval

Teuto

Prati

Prati

Cimed

Gec^ab

Cimed

R$2 05

25000 j
2500

100

15000

15000;
12500

10000

300

7500

5

R$0,10

R$2,35

R$0,92

RS0,41

R$0,23

R$0.15

R$2.87

RS0.11

RS4.69

R$2.S00.00

RS5-875,00

R$92,00

R$6 150.00

R$3 450.00

R$1.875,00

RS28 700,00

RS33.00

R$35.175,00

Prati 2500 R$4.50 RS11.250,00

Geolab 12500 RS0.10 R$1.250,00

Natulab 15000 RS1.27 : R$19.050.00

Sanvai 7500 RS0.19 R$1.425.00

Sanval 7600 ' R$0.37 R$2-775,00
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145 Sais de Hidratação Oral

146 Sinvastatína

147 Sinvastatína

oràT^° Natulab 6250 R$0.Ô4 R$5.875,00
Comprimido Cimed 12500 RS0,15 R$1-875,00

Comprimido Cimed 12500 R$0.25 R$3.125,00

151 Sulfamelazolr-trímetropina 400ing'i-80mg Comprimido400ing+80mg Comprimido

157 Sulfato Ferroso

Sulfato de Neomicina

-•-Bacitricina

Prati 15000 R$0.23 R$3.450,00

40mg Comprimido Natulab 25000 R$007 R$1.750,00

25UI+250mg Pomada Prati 6250 R$3,00 R$18.750,00

160 Simeticona 1 75fng/ml Solução Oral Natulab 120 RS1,57 R$168,40

40mg Comprimido Prati 5000 R$0.25 R$1.250,00

162 Secnidazol lOOOmg Comprimido Phariab 10000 R$1.00 R$10.000,00

165 Vitamina C 200mg/ml Solução Oral Natulab 2500 R$2,16 R$5 400.00

TOTAL LOTE 1

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado nâo sofrerá reajuste e inclui todas as
despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes
sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Entregar os materiais, no almoxarifado próprio da Secretana Municipal de Saúde, conforme o
caso, de acordo com a solicitação de fornecimento feito pela mesma sob pena de rescisão de
contrato;

b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c) Providenciar a Imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE:

d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato:

e) Obedecer os prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Editai e Termo de
Referencia;

f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus
funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da
execução do Contrato;

g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em
conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;

h) Comunicar a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
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i) Nâo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;

i) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários. fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer
outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a;

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA:

b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições
estabelecidas no Edital:

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das
especificações do Edital;

d) Comunicar ã CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do sen/idor
responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos.

e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus
anexos, inclusive, no Contrato,

g) Notificar, por escnto â CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de
execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura
deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material
cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano de 2021, consoante dispõe
o art. 57 da Lei n 8.666/93

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento
por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da
Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas
requisições.

Os pagamento serão efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme a solicitação e
entrega dos produtos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão á conta de recursos próprios do município da
seguinte dotação orçamentána:

10.301 0091.2033.0000 MANUT ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
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10 122,0090 2028 0000 MANUTENÇÃO E FUNC 00 FMS
3 0.00 00 00 DESPESAS CORRETES
3 3.00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 3 90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a
CONTRATADA ã aplicação das seguintes multas de mora;

a) 0.33% (trinta e trés centésimos por cento) ao dia. incidente sobre o valor da parcela do objeto
em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia. incidente sobre o valor da parcela em
atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor
do Contrato

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá
aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas tiipõteses
de ínexecução total ou parcial do Conb'ato'

a) advertência escrita.

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de Pastos Bons
pelo prazo de até 02 (dois) anos,

d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a
Administrado Pública, pelo prazo previsto na alínea antenor ou até que a CONTRATADA
cumpra as condições de reabilitação;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e 'd" poderão ser
aplicadas conjuntamente com a prevista na alinea "b'

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE
propor 3 aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando
provas que justifiquem a proposição

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita â aplicação de sanções
administrativas, dentre outras tiipóteses legais, quando:

a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconfbrmidade com o especificado e aceito:

b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias
consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela
CONTRATANTE

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou
cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - A licilanle que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO
A inexecuçâo, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências
contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente
Contrato, as hipóteses elencadas no art 78 da Lei 8.686/93 e ocorrerá nos termos do art 79, do
mesmo diploma legal.

PARAGRAFO segundo - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato
unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVIt do art.
78 da Lei n' 8 666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade superior.

PARAGRAFO terceiro ♦ Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem
qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE

PARAGRAFO quarto - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito a rescisão
unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos
seguintes casos.
a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto
efetivamente entregue até a data da rescisão;

b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;

c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia
e expressa da CONTRATANTE;

d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela
CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega
do objeto;

e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

CLAUSULA décima - DOS acréscimos ou supressões

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato.

CLAUSULA décima primeira - CONDtCÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Os produtos deverão serem entregues no almoxanfado próprio da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme o caso, todos estabelecidos na Cidade de Pastos Bons /MA.
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Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzena!
podendo taml)ém ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 30 (trinta) dias apôs o recebimento da
Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho,

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de
Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade
do produto no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de incidir nas penalidades por
descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa
contratada.

No ato da entrega das mercadorias no almoxarifedo Central e/ou próprio da Secretaria de posse
da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO
PROVISORIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura
representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade'
valor unitário e o total dos mesmos.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo
com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito
à contratada serão intemompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento até que
sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será
realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de
'Atesto" na Nota Fiscal/Fatura

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança do serviço, nem ètico-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda
a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas Caso seja necessária a entrega fora do horário
estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade
de entrega em comum acordo

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria
solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE PASTOS
BONS/MA. independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade
que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com
as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do
recebimento e/ou pagamento.

ÇLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ATUAI t7Ar:AO FINANCEIRA, COMFENSACÒFS
FINANCEIRAS E DESCONTOS ^

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA o valor
devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a
data do efetivo pagamento, pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, mediante
aplicação da seguinte fórmula'
AF [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP. onde:

Av Domingos ieriáo, 1000 . Soo Jose. CÊP, 65.870-0OO . PoitOi Sons - MA . Emoii Ufffenufo pasio'.bons@tic.tmail.íom



PASTOS BONSi

uuiauiM

< STADO 00 MMAMHito
PRCniTUII* MUMICIMl Ot «ASIOSSONS MA

CWJ • OV J7' 173/iHIOI'n
município MIM8R0 DO TlnairORIO O.UIOAOAM1A CCMAOOSUl MARAr«H(NSF

AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigénaa a
partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao pnncipal mais o reajuste

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado
financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento,
pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo— IPCA. mediante aplicação da seguinte
fórmula:

AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1) xVP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a
partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento:
VP = valor da etapa a ser paga. igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSUl-A DÉCIMA TERCEIRA • FISCAL DE CONTRATO

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme
o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do
contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que. a seu
crilério. exijam medidas
corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58. inciso III, c/c Artigo 67. §§ 1» e 2° da Lei
8.666/93

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇAO V da Lei n" 8.666/93. que
versa sobre inexecuçâo e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a
Administração Pública.

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos,
conforme disciplinam aos arts 86. 87 e 88 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art 65 da Lei Federal n" 8 666. de
21/06/1993. desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRACÃO. CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem
como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação
das sanções administrativas cabíveis

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA HABILITAÇÃO

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação
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CLÁUSULA DÉCmilA SÉTtMA - DAS CQMUNICACágS

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos
legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a
sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficiai,
obedecendo ao disposto no art, 61, parágrafo único da Lei Federal n' 8.666/1993, sendo a
publicação condição indispensável á sua eficácia

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos â luz da Lei n® 8 666/93, Lei Federal n® 10.520/2012, Decreto
7 892/2013, Decretos Municipais n® 456/2014 e n® 458/2014 e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA VINCÜLACÃO DQ CONTRATO

O presente contrato vincula-se ao Processo de ADESAO N® 002/2021, conforme Processo
Administrativo n® 02.1211,002/2021, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8,666/93,

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA ■ DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou
terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus
prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver
sujeita,

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA • DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de PASTOS BONS - MA, com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos

Pastos Bons - MA, em 12 de Março de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VERA LÚCIA FERREIRA COSTA MOTA

SECRETÁRIA K/U^NICIPAL
CONTRATANTE

NEW LIFE COMÉRC10 D^roiCAMENTOS EIREÜ
CNPJ N® 29.3Í6.S92/0001-37

REPRESENTANTE LEGAL: EDIVAN ALVES DOS RAMOS CPF N® 763 447 703-68
CONTRATADA
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