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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATO N"088/2019
PROCESSO ADM.N" 030/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE SANTA RITA E A EMPRESA ORTOSHOP

COMÉRCIO LTDA • MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N»

015/2019, DO TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, NA
FORMA ABAIXO:

O Município de Santa Rita, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAIJDE, sito a Av, Governador FIávio RiPeiro

Coutinho, s/n. Centro, Santa Rita - PB, representado pela Excelentíssima Secretária Municipal de Saúde, a Senhora
MARIA DO DESTERRO FERNANDES DINIZ CATÃO, inscrito no CPF/MF sob o n° 343.103.984-72, doravante

denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n'
03.965.517/0001-03, com sede à Rua Professora Severina Moura, n° 110, Bairro Torre, CEP: 58.040-770, Cidade de
João Pessoa- PB, neste ato representada por ROBERTO HUGO CAVALCANTE ANDRADE, inscrito no CPF/MF sob

o n"053.045.644-30, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL

1.1 - O presente oontralo reger-se-á pelos seguintes diplomas legais:
a) Lei Federai n° 8.666/93 e suas alterações;
b)
c)

Lei Federal n° 10.520/2002;
Decreto n" 3.555/2000;

d)
e)
f)
g)

Lei Orgânica do Município de Santa Rita
Lei Complementam" 101/2000;
Lei Complementar 123/2007
Decreto Municipal n" 038/2017

CLAUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - Os recursos financeiros necessários ao custeio do Contrato, são oriundos:

PROGRAMA

FONTE DE

ELEMENTO DE

DESPESA

RECURSOS

DESPESA

3390.30

00 211

2042 - Manutenção
da

Assistência

Hospitalar
Ambulatorial

VALOR DA

ELEMENTO DE

MATERIAL DE

DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
RS 100.000,00

CONSUMO

e

EQUIPAMENTOS E
4490.52

00 211

Alta/Média

MATERIAL

RS 200.000,00

PERMANENTE

Complexidade
3390.30

00214

MATERIAL DE

RS 150,000,00

/

CONSUMO

í)
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EQUIPAMENTOS E
4490.52

00215

MATERIAL

R$ 84.735,90^

PERMANENTE

TOTAL R$ 534.735,90

/ òl

\©

CLAUSULA TERCEIRA - OBJETO

3.1 - O presente contrato tem por cbieto é a AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOHOSPITALARES E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SALIDE DE SANTA RITA/PB, dentro das especificações contidas no Edital do Pregão Presencial n° 015/2019, na Ata
de Registro de Preços n° 025/2019 e anexos que fazem parte deste instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
4.1 -O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avançadas, e em obediência
aos diplomas legais mencionados na Cláusula Primeira do presente instrumento, demais legislações pertinentes e
pelas condições constantes no ato convocatório.

4.2 - A execução do contrato será objeto de acompantiamento, controle, fiscalização e avaliação por representante
da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato a Sra, VIRGÍNIA HELENA DIAS OLIVEIRA, portadora
do CPF 045-881.214-56, Diretora Departamento de Atenção à Saúde, Símbolo COM - IV, oom lotação fixada na
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Rita - PB.

4.3 - O fiscal do Contrato, o Sr. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA, portador do CPF 872.969.004-82, Diretor da
Divisão de Infraestrutura e Logística, símbolo CCM - VI, com lotação fxada na Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Santa Rita - PB, formalmente designado, e comprovadamente habilitado para gerenciar o presente
termo, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos
complementares.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

5.2.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do
respectivo contrato ou equivalente.

5.3.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiei execução do objeto da presente contratação,
nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

5.4.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços,
exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas
e preceitos legais.

5.5 Fiscalizar o Contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93.
5.2- Constituem obrigações da CONTRATADA:

a. Cumprir todas as obrigações, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execução do objeto;
b.

Executar o objeto em perfeitas condições, no prazo e local espedficado neste TR, em acompanhado da
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, tipo, procedência e
prazo de garantia;

Responsabilizar-se pelos vidos e danos decorrentes dos bens, de acordo com os artigos 12,13,18 e 26, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
d.

e.

f.

9-

Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 dias. os bens que
apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às
exigências do instrumento convocatório, ainda que constatados após o recebimento e ou pagamento.
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
Comunicar à Administração, no prazo de 24(vinte e quatro) horas que antecede a data da execução do
objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

h.

Não 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
Referências ou minuta de contrato;
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I,

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdencíàrios, fiscais, comen

taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incid'
venham a incidir na execução do contrato;
(of
j.

Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na
habilitação; enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações te*
correspondentes;

k.
I.

Executar as obrigações assumidas com observância â melhor lécnica vigente.
A garanta de funcionamento e assistência técnica sem quaisquer ônus para a Contratante, engiobando a
reparação das eventuais vicios e falhas dos equipamentos e a substituição de peças e componentes

originais que se apresentem defeituosos, incluindo o fornecimento, substituição.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 - A Contratante pagará a Contratada, o valor anual estimado de R$ 46.280,00 (quarenta e seis mil duzentos e
oitenta reais) pela entrega total do objeto licitado de que se trata a Ciáusula Terceira deste contrato;

6.2 - O pagamento será feito pela Secretaria de Municipal de Saúde, que deverá emitir e registrar em sua Unidade
Contábil, a Nota de Empenho das despesas em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto.
6.3 - O pagamento ficará condicionado à regularidade da Contratada, devendo a mesma apresentar cópias das
Certidões Federal, Estadual e Municipal;

6.4 - Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido, o contrato poderá ser rescindido e a Contratada sujeita
às multas estabelecidas neste Contrato;

6.5 - O pagamento somente será liberado após a dedução de eventuais multas que lhe lenham sido impostas em
decorrência de inadimplência contratual;
6.6 - Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela

CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente
regularizado;
6.7- A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA reserva-se o direito de suspender o pagamento se os produtos
a serem entregues não estiverem de acordo com o ESTABELECIDO NO Edita e seus anexos;
6.8 - Dos pagamentos devidos à licitante vencedora serão deduzidos os impostos e contribuições em conformidade
com a legislação vigente;

6.9-O FORNECEDOR se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas

na licitação, inclusive a condição de não empregar trabalhador menor na forma da Lei 9.854, de 27.10.99. Assume,
ainda, a obrigação de apresentar, junto á Nota Fiscal, os seguintes comprovantes devidamente atualizados:
a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do

FORNECEDOR, compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto a Divida Ativa ou outras equivalentes, na forma da Lei - expedidas, em cada esfera do Governo, pelo órgão competente;
b) prova de regularidade perante o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, mediante apresentação da CND
- Certidão Negativa de Débito;

c) prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante apresentação
do CRF - Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa Econômica Federai.
6.10-o pagamento será efetuado por ordem bancária - crédito em conta corrente, informada quando da
apresentação da proposta de preços final.
CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
7.1 O presente contrato terá vigência de 12(doze) meses,com validade e eficácia legal após a publicação de seu
extrato na imprensa oficial.

7.2 O objeto deverá ser entregue em perfeito estado, condições plenas de uso e de acordo com o discriminado no
edital, podendo a CONTRATANTE a qualquer momento solicitar análise do referido objeto e na hipótese do mesmo
não estar de acordo com o contido no instrumento convocatório, devolvê-lo sem que haja qualquer ônus por parte da
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contratante, nâo excluindo a contratada das penalidades previstas no instrumento convocatório ou em loqislacáéo<^^ •-/ •
pertinente a matéria;

7.3 O objeto deverá ser entregue na sede da contratante ou em outro local pelo CONTRATANTE indicado,
os custos referente à entega de responsabilidade da contratada;

1

7.4 Os produtos deverão ser entregues na embalagem origina, em perfeito estado,sem sinais de violação, um\d%le /li)) .

sem inadequação do conteúdo e identificados externamente, acondicionados adequadamente. de forma a pe^i^vj^lí^o
completa segurança durante o seu transporte e, conforme o caso, de acordo com as exigências especificadas iKpJ
An6X0 \.

7.5 As entregas deverão ser feitas em parcelas de acordo com a necessidade e solicitação da contratante
conforme o Termo de Referência (Anexo I);

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

8.1- Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso
injustificado assim considerado pela Administração, de execução parcial ou inexecuçâo da obrigação, sem prejuízo
das responsabilidades civil e criminal, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades cumulativamente
ou não:

a) advertência

b) multa de até 10%(dez por cento)sobre o valor estimado contratado, no caso de inexecuçâo parcial ou
total da obrigação assumida;

c)suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
PREFEITURA I^IUNICIPAL DE SANTA RITA, por até 04(quatro) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.2 - a justificativa para o nâo cumprimento da obrigação, nâo se aplicando a multa referida no subilem anterior, só
será considerada em casos forfuitos ou de força maior, devendo ser apresentada por escrito.

8.3 • a licitante que. convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar documentos exigidos ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, nâo mantiver a proposta, faltiar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo

inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ficar impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal
ou t^unicipios, pelo prazo de até 05(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no conlrato e das
demais cominações legais.

8.4 - Caracterizar-se-á formal recusa a contratação, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, a seu
exclusivo Juízo, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse na
contratação, em igual prazo, e atendidas todas as condições editalicias para fornecimento do objeto licitado ou então
cancelar o item as seguintes tiipóteses:

8.4.1, Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA sem que a
licitante vencedora lenha retirado e assinado o instrumento contratuai.
CLÁUSULA NONA • DA RESCISÃO

9.1.0 inadimplemento de cláusula ou condição estabelecida neste Contraio, por parte da CONTRATADA,assegurará
ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.

9.2. Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n» 8.666/93, consütuem motivos para a
rescisão deste Contrato:

a)atraso injustificado na execução do Conlrato, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comun>acào
ao CONTRATANTE;

b)sübconlratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto acordado, salvo por autorização expressa e
devidamente justificada pela Contratante. Bem como a associação da CONTRATADA com outrem, fusão cisão ou
incorporação;

9.3. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I da Lei n"
8,666/93, aplicando-sÉTio que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artiqo bem
como as do artigo 81/ li \

Página 5 de 6

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Os casos omissos ou situações não expiiciladas nas cláusulas deste instaimento serão decididos pela

Contratante, segundo as disposições contidas nas legislações relacionadas na Cláusula Primeira deste Contrato ou
demais legislações pertinentes, como também o constante no Edital;

10.2. É vedada a Contratada ceder, sublocar ou transferir no todo ou em parte o objeto contratado, salvo por
autorização expressa e devidamente justificada pela Contratante;

10.3. Fica eleito o Foro da Cidade de Santa Rita, Estado da Paraíba, como competente para dirimir quaisquer questões
oriundas da execução deste Contrato, renunciando-se desde já, outros por mais privilegiados que seja;
10.4. E por estarem avençadas, as partes assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, para
que produza os seus devidos e efeitos legais.

Santa Rita - PB, 04 de junho de 2019.

EÍ4ERS0N FERNANÍES A.PANTA
PREFEITO

MARIA DO DESTERRO FERNANDES DINIZ CATAO

SECRETÁRIA DE SAÚDE

ORTSWroP COMERCIO LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 1).

2).
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ANEXO AO CONTRATO N" 088/2019
[TEM

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UNIO.

QUANT.

P. UNIT.

P. TOTAL

HOSPMÒVEIS

UND.

100

127,00

12.700,00

HOSPMÓVEIS

UND,

40

1M,00

6.320,00

HTM

UND.

740,00

1.480.00

BLUESTAR/
MICRODONT

UND.

25

470,00

11.750,00

MERCUR

UND.

20

26,00

520,00

MULTILASER

UND.

270

40,00

10.800,00

HIDROLIGHT

UND.

10

65,00

650.00

HIDROLIGHT

UND.

30

59,00

1.770,00

MERCUR

UND,

10

15,00

150,00

MERCUR

UND.

10

14,00

140,00

MESA AUXILIAR 0,40X0,40X0,80M ALTURA,
ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO,

TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO, PÉS
COM RODfZIOS GIRATÓRIOS DE 2', ACABAMENTO
PINTURA ELETROSTÃTiCA EPÓXí-PÕ
MESA AUXILIAR 0,40XÜ,60XO,80M

ALTURA,

ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO,

TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO E
PINTURA ELETROSTÃTICA A PÓ
ESTIMULADOR
ELETROANALGESICO
TRANSCUTANEO(TENS)PORTÁTIL,CABINETE EM

PEAD, MICROPROCESSADO, CONTROLE DIGITAL,
DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, DE 4 CANAIS
INDEPENDENTES EM AMPLITUDE, FORMA DE
ONDADE PULSO QUADRADO ASSIMÉTRICO,
ESTIMULACAO POR FES/FES RC/TENS/TBURSTWIF, LARGURA DOS PULSOS DE 20 A 3C0
23

US, FREQÜÊNCIA DOSPULSOS DE 7 A 255 H2,
PROTEÇÃO CLASSE I DE SEGURANÇA E
PROTEÇÃO, BF
NBR
lEC 601-IANVlSA

10410300002, ALIMENTACAO: 127/220 VOLTS 60
HZ, 13 WATTS, DIMENSÕES: 225X185X85 MM
(LXPXA), 1,6 QUILOS, ACOMPANHA: 1 PAR DE

ELETRODOS BORRACHA SILICONE CONDUTIVO
50X50 MM, 4 PARES 30X50 MM, 4 CABOS TIPO

TENS, MALETA, INCLUI: MANUAL DE OPERACAO
,E GARANTIA,TREINAMENTO

FOTOPOLIMERIZADOR REVOLVER COM DUPLO
COMANDO

CONTROLE

DOS

TEMPOS

DE

OPERAÇÃO (20, 30 E 40S) ATRAVÉS DE TECLAS
NO REVÓLVER PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA
24

RÍGIDA COM DIÂMETRO DE 11 MM,REVESTIDA EM
AÇO INOX, GIRATÓRIA REMOVÍVEL E
AUTOCLAVÁVEL, FONTE ELETRÔNICA QUE
CONTROLA TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO
COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EISO
9002,

37
40

THERA BAND TRÜBING: Exerdlador elástico,(COR
AZUL)fesislêncla leve.

BALANÇA PORTÁTIL P ADULTO ATÉ 150KG
DIGITAL

BOLA SUICA DIÂMETRO 45 CM - BOIA DE
52

GINÁSTICA SUÍÇA, SUPERFÍCIE EM MATERIAL
EMBORRACHADO COM TEXTURAS, TAMANHO: 45
CM,

59

COLCHONETE PARA GINÁSTICA, MATERIAL DE
REVESTIMENTO EM NAPA, COR AZUL,
DIMENSÕES APROXIMADAS: 99X44X3 CM
(AXLXP), PESO APROXIMADO: 1.3 KG.

70
71

THERA BAND TRUBING: Exerdlador elástico,(COR
MARRON)resistência leve.

THERA BAND TRUBING: Exerdlador elástico,(COR

VERDE)resistência leve.

TOTAL RS 45.280,00

íj'

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 088/2019
Processo n" 030/2019

Pregão Presencia! SRP n" 015/2019

Contratante. Prefeitura de Santa Rita/PB, através do Fundo Municipal de Saúde
Contratada: ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 03,965.517/0001-03

Fundamentação Legal: Lei n° 10.520/2002 e Lei n° 8.666/1993 e suas alterações posteriores
APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE
FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE SANTA RITA/PB.
Valor RS; 46.280,00

Vigência: 12(doze) meses
Data da Assinatura: 04/06/2019

EMERSON FERNANDES A. PANTA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

MARIA DO DESTEròè^^^feNÃNDES DINIZ CATÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

