
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

Comissão Permanente de Licitação Licitações

PREGÃO PRESENCIAL n® 002/2019

CONTRATO ADMINISTRATIVO N". PP60201/2019/CPL

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE
ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE CATURITÉ - PB E EXPRESS
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

LTDA-ME.

1. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ, Estado da Paraíba,
Entidade de Direito Público Interno, com sede na Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, Caturité -
PB, devidamente inscrita no CNPJ do MF sob o n° 01.612.640/0001-15 , neste ato representada
pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor JOSE GERVAZIO DA CRUZ, brasileiro, paraibano,
agricultor, residente e domiciliado na Rua João Queiroga, n°. 88, Caturité - PB, portador do CPF
n°. 072.914.934-04 e da Cédula e Identidade Civil RG n®. 254.126 - 2® via - SSP/PB, doravante

denominada simplesmente de CONTRATANTE.

2  CONTRATADA: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -ME,

Pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Y Dois, 355, Galpão 01, Distrito Industrial,
João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ sob o n"". 26.156.923/0001-20 neste ato representada por seu
representante o Senhor CARLOS ROMERO LUCENA MELO, brasileiro, casado,
representante, portador do CPF n". 797.245.154-00 e da Identidade Civil n°. 1.493.818 - SSP -
PB, de ora em diante denominada CONTRATADA.

As partes acima identificadas têm, entre si, acordado os termos deste Contrato, objeto do
PREGÃO PRESENCIAL N°. 002/2019, sujeitando-se as partes integralmente á Lei Federal n°.
10.520/2002, Decreto Federal n° 3.555/2000, Decreto Federal n° 5.450/2005 e Decreto Federal n®
5.504/2005, Decreto Municipal n°. 002/2013, à IN MARE n® 05/95, subsidiariamente á Lei
Federal n°. 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral
dos contratos e disposições de direito privado e Lei 4.320 de 17 de março de 1964, conforme
cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente contrato consiste na AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO-

HOSPITALARES, conforme descrição constante no Anexo 1 do presente Contrato, bem como
da Proposta de Preços autuada no Processo Licitatório n°. 002/2019, que se vinculam a este
instrumento, independentemente de transcrição.
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Sub-Cláusula Üníca: Fazem parte do presente contrato, como se transcritos fossem,
tudo que está contido no Processo Licitatório n°. 002/2019, modalidade Pregão Presencial rf.
002/2019 e seus anexos, bem como a proposta do contratado e quaisquer documentos juntados
ao presente instrumento para esclarecer e/ou ratificar seus termos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME JURÍDICO:
O presente contrato rege-se pela Lei Federal n°. 8.666/93, de 21 de junho de 1993,

atualizada pelas Leis n''. 8.883/94, 9.648/98, 9.854/99, 10.438/02, 10.973/04, 11.079/04,
11.107/05 e 11.196/05, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, Lei Federal n°.
10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos 3.555/2000, 5.450/2005 e 5.504/2005, Decreto
Municipal n°. 002/2013, aplicando-se-lhe, supletivamente os princípios da teoria geral dos
contratos e disposições de direito privado e Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

CLÁUSULA TERCEIRA ~ DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Pela perfeita e fiel execução do objeto, deste contrato a CONTRATANTE, pagará a

CONTRATADA, o valor de global de R$ 79.220,00 (Setenta e nove mil e duzentos e vinte
reais), conforme proposta da CONTRATADA, correspondente ao objeto definido na Cláusula
Primeira e no Anexo I deste instrumento, e para a totalidade do período aqui mencionado.

Sub-Cláusula Primeira: Antecede ao pagamento a etapa da liquidação da despesa,
que consiste em verificar o cumprimento da obrigação contratual por parte do contratado,
principalmente a comprovação do fornecimento em perfeitas condições técnicas e a apresentação
dos documentos fiscais respectivos.

Sub-Cláusula Segunda: O pagamento devido ao contratado será efetuado, em moeda
corrente nacional, mediante ordem bancária e/ou cheque nominativo, em até 30 dias, contados a
partir da apresentação da Nota Fiscal ou documento equivalente, devidamente aprovada pelo
Setor técnico da área solicitante, comprovando, assim, a entrega do objeto em estrito acordo com
a especificação da Proposta.

Sub-Cláusula Terceira: O pagamento à empresa contratada ficará condicionado à
aprovação e liberação da Caixa Econômica Federal e ainda apresentação da seguinte
documentação:

a) Comprovação de regularidade para com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, relativa à CONTRATADA e aos funcionários empregados na execução dos serviços,
inclusive com anexação das todas as obrigações exigíveis;

b) Comprovação de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS da CONTRATADA e dos funcionários empregados na execução
dos serviços;
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