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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO M": 00131/2020-CPL

rv

TERHO [)K CONTRATO gliK KNTRE t: CKLhIiRAM A rKKFEITURA HIüUCIPA: TT"
SANTA RITA, ATRAVÉS Dü FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE K ATOS MÉDICA
COMERCIO R REPHRSEMTACAO DE PRODUTOS HKDICOR iiOS, PARA
FORNECIMENTO CONFORME DXSCRIMISAD'.' NESTE UISTRUMENTO NA i-TDPi-lA

ABAIXO:

O Mur.icipio de Saiil.*» F.ltâ, pot intermédio c}.- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, situaiSf a Av.
Governador FIávio Ribeiro Coutinhc, s/n. Centro, Sare ; i itã - iP. sopresontado pela
Excelentíssimo SecrotArio Hunicípfil de Saúde, o Senhor UJCXANO CORREIA CARNEIRO inscrito no
CHF/HF sob o n." 339.800.471-72, doravante doncir.inado CONTRATANTE, do outr.o lado ATOS
MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO ÜE -'RODUTOS MÉDICOS HOS - ? DA SiOHA. "'7;; - KSRINIiElPO - RECUt

FE, CHt'7 ri" 1S.227.23C/0001-3;.', ,-jcravante simpiesmeri*." ''CNTRATAI-'^, J-icidiram .^s partes
'.•tnt r.rtan: es assinar c- preser.f: --intratc., o rjuai se tecerá pela.« cláusulas condições
■•rcui ::X •>;>:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorr-; da Dispenrid il>' LlcitaçAo ri" DPC000Ü/2Q20, pruoe.s.iada nos teiinos da Lei
Federa! n" n.666, de 21 de Junho de ;993í Lei Complementar n'' 123, de 14 do Dezembro de 20üfi;
e leqial.iç.lo pertir.eni e, cor.sid*-i:íid.i:' as al teracdes posteriore:: das referidas norrras.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 00 CONTRATO:
ü presente contrato tom por obletoj AOUISIÇAO DE HATERIAI-S MÉDICOS PARA COMPOR EÇOIDAMENTO DE
AMBUL/iHCIA KM ATENDIMENTO TA14BÈM AO COVID-19 PARA O SERVIÇO DE ATENDIMílNTü MÓVEL PE URGÊNCIA -
SW4U t'<2 - NO MUNICÍPIO PE SANTA RITA, ?B.

O  forr.euiir.onto doverá obedecer r idorosainente às condições expres.-sas neste in.st rumento,
proposta iipresentadra, Dispensa r.'' PrcOOOè/2020 o instruções do Contratante, docurteruos esses
que ficam íaze.ndc p.,rt.»:.s integrai.te.s do presente contrato, indeperxlente de transcrição» e será
realizado na forma integral.

CLÁUSULA TERCEIRA - 00 VALOR E PREÇOS:
O valor to".3l deste c'..ntrato, -i h.ir-e do preço proposto,
OITENTA E UM REAIS K JEJSENrA CENTAVO;:) .

é do RS 37.0SI.ni: ;TRI»TA E NETE MIL,

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
1  1.AIITERWA CMinCA LED RADlAtm.ITK 11 PRETA t.antcrna

d'.' alta perform-ince com 11iiw.in.içáo LFD do -
Contecclonadu om metal levo de .ilta qualidadu; -
tliininaçâo brilha.nto LED p.iia melhor viaii.iUraoáo;

Medidas: líorr. de COTq-.r imelito o 1,2 cm de
diâmetro. Para .n"aliàoaa do rellexos d.i pupila e
ex.imcs clínicos.

:  COLAR CERVICAL VHO PARA RESGATE TAH. P, PP, K, G
CquipamentOM utilizados patii inohiliraçao e
transporte do pacientes, prevenindo contra desvios
na coluna cerviral. Carac t i st íca* On iirratuto -
Kocno em v«K-ro; - Produzido em poliestireno; -
Revestido em E'.',". mais resistente e canfortável: -
Tamanho pede ser identilicad» pela cot dc> veícto,
r.e.jiiindo u t.ibejrt de cores iiniversal doa colares
cervicdis; • Possui suporte montoniano, ou seja.
p.tr.j o queixe; - «ibertura puuteríor par.i |,.ilpacao
e ventilac.lfi d.i nuca. - Alierciira frontal que
peiníre a palpacáo do '-•.irotidco o .ir/esso a
traqueia; Obsi <j2 idoisl de rraila tamanho.

H  ilOI.SA KOCHIUt FIBRA RE.ttí/.TE VARA MEDICAKKITOS
AHARF.LA Car .icieri st i caa do piodiito: - Logotipo
SAJ^IO na parte frontal da bol!..Ji - Impcrmo.ivel; -
Rovostidu com m.irit.i isoternica e isomant.i» - Parte
Interna: 0! iioiao com ziper, cinto ciáutico para
:ixacáo de nuiteriais e M tTo.^npattimentcs era
plástico transparente co.m fccnatsento em velcro,
s..ndo 36 deles divididos entre 0-1 cartel.is fixas
que repartem a bolsa; - Possui a: bolso principal;
-  Com SVA no inferior da bolsa para protvgA-la

UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO
untJ 3 17,00

P. TOTAL
SI,00

uiid lu 89. 3<) S93,Ü0

und 19U.00 500,Cç
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conira -j solof - dimiein 03 bolsos para
i f.tc.lo; - Costura dupla: m-iior resinçdr.cia

o durabi! i.idde: • Possuí alca para .is nãos f ousra
'ripo Eociiiia com loijulagen para as costas.

BOLSA PAAA Ri:sCATC AZUL COM l.AR/iNM G DoEsa para

R«!nqatc ( M.ila I fonfoccionada on Poliest<'f éOO,
alca 5.ti p.^iiptopil':no íO nw. e Zipi*r r.® 10, soces
padrào ;:iicrnac:iMial asul r- laiar.ija coa duas

divisdos. •* ilivisio para materiars de
2noi}ili:<v;ac> prcviaóila, t.-on bolso para quatdat
colaces cvtvir.iis, banddçiciis, oláscicos para
.ii.íduras d!- ct«?p'r, esparadrapo e tita crepe. con
identi£:ca: traospaionto . Z' Oivrsâo conten
bolsas iiit-:ina9 para dtvrsAo de rtiatatiars por
cOcligos i-m cores o fixadas por velcce. Tamanho
Grande 90x35x25 com IC bolsinhas internas

DESF!BP.i:.AEüP E>:TKPIIO AUTCaíATrCO - BEA Ensplay
colorido m- 4,3 . Tela em LCD roaistente: l.

Instruções do conuinilo de vos era lotra,! de te.xto. 2.
Traçado do cletroc.irdiogan.i (Curva de ECO. 3.
Curva de Oximetri.i. 4. Indicador do nivcl de

saturacAo de cxig4n:5 iSpüZ em •? no sangue. 5.
Imagens instrutiva;! cm aniRLição para orientai o
operador. 6. Ícone que iniiica o tipo de p.iciente
(adulto ou Iftfanlil i. i. Indicador de batimentos

cardíacos por minuto dc paciente. S. Tsmpcticador
regressivo de 2 min para auxilia: a aplicaç.io da
HCP. 9. Contador do número de choques aplicados no
rti.cndlracnto. 10 . Indicaç.lo de iiivol de bateria.

11 . Indioicio il"f tempo em que s equipamento esta
oin uso.

CAIlULA DE üOEDEl. CAniila de Guodfl Ilúmuio O,
recomendado para butiús e pos.iiu tamanho de 50 tiun;
-  CAmila de Gi.iQdei Múmcto I, recomendado para
v.-rianças e possui tamanho de éO itw; - Cânula de

Cuedel Eiumeit; 2, reccmendado para adultos pequenos
o possui tamanho tle 70 mm; - CSnula de Giiedel

Numero 3, recomendado p.ira adultos e possui
tamanho de flO rrm; - Cànul.i de Guedel Uúaero 4,
recomendado para adultos erarides e possui tiianho
do 90 ms; - Câniil.i de Guedel llúmerc ti, tcccrrendado

para adultos Ml. e possui tamanho de 100 nun.
Características: - Feito de TVC flexível;

CIAHP CHatLECAl. DESCARTÁVEL Tamanho uaico,

ester;li7.-»do a oxido9 ce Etileno, produto de aso
uiiico, lote, fabricação.

COII.1UNT(3 DK TALA ARAMABA Revestida 00» material

emborracn-uJ.i Tamanhos: pp, p, H e C Peso: 0,350
kci Ditn<T.3des: 90 x 10 x 10 c».

KASCAR/t DF. OXIGÊEIIO VDITURI Modelo Adulto; - CctB
tubo corruq.ido,* - n diluidores coloridos; ' Hão

o.lteril. KDPECIFICACÍES TfiCHlCAS - «uantidade: I
fivca; - Tud'> de 02:

CCULOS M SEGUH/\!JCA 3H POXF VISIOÍI 3000H
AIETIEHBACAHTF. CCH CORDAo O óculos de segurança
indicado para pioteçAo dos olhos contra partículas
vi.-.iiintes multidirocionals, destinado para uso e»
prccetliraei-.t. cs módicos e/ou cdor.cologicos,
iabotato: io;i, hospitais «.• conaultfírio. Possui
viaor em policarbonai.o com tratamento

anticmbaçoMie e haatos coiileccionadatj em nylon com
movimento telescópifo, melhorando a ■idaptaç.!'-. ao
rost.o do usuário, características do produto: -
Proteção visual contra impactos de partículas
volantes multidi icclonaiH; - Uso pcs.soal e
in', ransfei i v-l; - Incolot; - Com cordão. Visor
único em pol ícarbon.ito com tratamento
aiitiOTnbaçanto; - Hastes em nylon com Jiuste
tolescopíro; - incolor; - Com cordão;

iind l Í,||, cG

unil •1

conj. 3», 00 60,00

und 200 0.43 8ê,0ú

COfl] 2  272.00 545,60

una 19.00 Te,r. -.

und 10 e.oo ec.úG

Tebali li.OBl.úu

CLAIISÜLA CUAP.TA - LO REA.ÍUSTAMEÜTO:
Os preços contratados sâo fixos p»lo período de um ano, exceto jiaja os casos pn.-vjsios tio Ari.
65. SS 5" o 6", da Lei (}.606/93.
Oirorcendo o desequilíbrio eronúmiuo-finaticoico do contrata, pod^rã ser restabelecida a loJaçáo
qu<- as parles p..f: ua:am Uiícl.iImente, nos termos do hzí. €5, Inciso II, Alínea d, da Loi
9.'.ufi/9.(, modior.to comptov.içáo documentai c requerimento expresso do Contratado.

CIÁUSUIA QOXNTA - DA DOTAÇ&O:
As despes.is cort-^Tàc por conta da seguinte dotaç/ic-, constante do orçamento vigente:
ülEIDADE 0RCAMENTAblA:C.1. ; - fUMDO MUNICIPAL DE I-ACDE
PROJETO ATIVIDADE: I U. 301'. i 611.2059 - MA.NUTENÇAO DA REDE DE URGÍÍHCIA
10.122.2605.2041 - HAHUTENCAO DO .'EKRVlÇO.g DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

if



:0.305..il.14.2220 - ?.EAI.1".AC^0 DAS ATIVJDADES PA0A CuHEPTyRA .■»E AÇÕES E EHFKK.-JTAXi K
10

ELEMENTO DE 0E.SPESA: 3300. 30 - MATERIAL DE CON.SUMO
fONTE DE RECURSO:2:: - RECURSOS PRÓPRIOS
214 - RECURSOS FEDERAIS

CIÁUSUIA SEXTA - DO PAGAMENTO:
; paganic;.: ;; sora sfí-'. 'miíí' r.a Tesouraria do Contratante, mediante processo leiim.i:
msnoir.i: ívira ocorrer :io prazo de trinta dias, contados do pviíodo do adimpl-wnt •:

CLÁUSULA 3BTXMA - DOS PRAZOS:
O prnr.o máximo para a nxocuçáo do oV^joto ora contratado, coníorine .suas característica;!, .• .pM
admite prorrogação noíi casos previstos pela Lei 0.665/03, está abaiso indicado •: .^-eia
considerado a partir da cniisaáo do Pedido de Compra:

Entrega: 5 icinco» dias
O prazo do vigência do presente cotiTs.rto será determinado: ate 07/11/2020, considerado da data
de sua a.ssinatuxa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento roiatívQ ao fornecimento eíetivamenio ceâlisado, dii acordo com as
respectivas cláusulã.s do presente contrate;
b - Proporcionar ao Conr ratado todos os meios neC''-.n:.=ãtios para •) fiei fornecimento contr.ttado;
c - liotiiicar o Contratado sobre qiialguer irregularidade «ncoiiirada quanto A qualidade cios
produtos, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o quo náo exime o Contratado de .suas
responsabilidades contr.ituáls e legais.
d - Designar reptesentnntc-s com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termcr da
norma vigente, especialmerite para accoipsnhar o fiscalizar a sua execuçAo, respectivamente,
permitida .i contratação de terceiros {lara assistência e subsidio de informações pertinente.* a
essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES 00 CONTRATADO:
a  - Executar devidamente o fornucimonco descrito na ClAuiiula correspondente do presente
contrato, dentre dos iin.-!íiores pfirámt-t.ros de qualidade estabelecidos paro o ramo de atlvitiade
r-flaciinadâ ao ob;etc contratual, cem observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e ohrig.içOes ccnceinentés a legislação fiscal, rivil,
tributário e trab.ãliusta, bem como por todas as despesas e ccr-ipromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedore.® ou terceiros em razáo da exe.-uçAo do ob.ietc contratado;
c - Manter preposto capacitado g idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e fõciiitar a físn.i!izaçáo do Contratante devendo prestar os informes e
e.sclarecimentos sclicitndoa;
e - Sera responsável polcs danos causados diiotamer.te <i>:. Co.ntratnnte ou a terceiros,
decsrrente.s de sua culpa ou dolc na !»xecuçâo do contrato, nác «xcluindo ou reduzindo es.sa
responsabilidade a fiscalizaçào ou o acompanhamento pelo õigâo inteiessado;
í - Nâo ceder, transíerir ou sub-coniratar, no todo ou em pai te, c objeto desvo insl:'i;n<nito,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratar>te;
g - Manter, durante n vigência do contrato, em compatibilidade com as obiiqaçôes as.T.unldas,
todas âs condições de Labliltaçâo e q..;a I i f icaçáo exigidas no respectivo processo iicitatorio,
apresentando ao Contfatanto os documentos nece.ssâ: los, sempre que .lolicitado;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÁO B RESCISÃO DO CONTRATO:
Kste contrato poderá .ser .ilterado, unilateralmente pele Contratante ou por acordo cnt.se as
partes, nos casos previ.çtos no Artigo 65 e será rc.scindido, do pieno direito, conforme o
disposto nos Artigos 77, 7>í e 79 da Lei 8.666/93.
0 Contratado fica -brigado a ãceir.ir r.as mesmas condições -ontratuais, oh acréscimos eu
supressões que se fizerem .necessários, atê 25"* (vir.te e zi:ico por cento» do valor inicial
atualizado dc contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrlgaçOc.'» aasum.d-iri •: preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defe.s.i, ás seguintes penalidades previstas no.s Arts. 86 e 87 da
Lei P.66<j/')3: a - advertência; b - multa de mora de li,5- (zero vlcgi:la cinco por cento;
aplicada sobre o valst do contrate por dia de atraso na entrvia, nc inicio ou na execução do
objete ora contratado; c - multa de 10"* (dez p.vr -centol sobre o valor contratado [ •■! >
ír.e.xecuçáo total ou parcial do contrato; d - .suspensão temporária do particip.ir em iicit.içAo e
impedimento de contratar ccm a Admi:itstração, por prato do at-- 02 (dois! anos; e - doclataçàc
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminiatracào Piiblica enquanto perdurarem oa
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida .sua ceabilItaçAú perante a prupiia
autoridade que aplicou a penalidade; : - Símuit.in.-M.mente, .lu.ilqiier da.s penalidades cabíveis
1 j.tdamentadas na Lei ■'.';C»;/53.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
12.3 A execução tio contrate svr.i objeto •:'• a.:o;r.pa:i;,a:iivi.t o, controle, isc.ai .fta5>,
avaliação por rGpre.-iotu atite da Contratante, ti>!;mir..itnos pcj:a Gn.stor do pro.sonte t a
dr (ã)DAHlELB PEREIRA SILVA, portadora do CPF. 030.349.744-00, -om lotação fixada na ^\,i
Municipal de Saúde dí> Município de Santa Rica - Fü.
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i?..:. o •.:sc;«l CIO Contrato, a iirirt) MARGEIA DE FÁTIMA GIAVÃO DE OLIVEIRA, portador Vio CPF.
058.112.514 -24, com iotaçào fixada lui Jocrotat ia Xunicipn i. d-f do Município do Sarfta
Ri'-a - PU., foriralnente designado, o cor.pro-.vid.-írr.onto hahi 1 it.jd; «•no:.ciar o presor.to

;i<;ra O rosponsável polo íiol ciimprlironto das clAusuia.« contraMjaj.i, Inclusive -i."
|. •;: •. ..*".er.t(:S ao.i encargos coisç Icn-.ontaies.

CLMISUIA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

Piiia diiitnir as nuostcles decorrentes deste contrato, as panes elegem
Santa Ritj.

S, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contr^c^en 02iduasl •-'ia;-,
assinado pelas partes e por duas testenunhas.

TESTEMII51HAS PELO CCM

RitV - Í'B, Oi? cii; Maio de .-CvCU.

'-vA
LUCXAMO 'CORRIA CARHGXRO

CPF/MP soW^n." 339.800.411-72

CCMCnATADC.

JOSE RAIMUNDO DOS *jwwiooefom«íji9>uipo,j«»E

SAN I US:Uytt42^UVJd4 cadwMJOJWijiftUfis-enw

ATOS MEDICA C(»4ERCI0 É REPRESENTAÇÃO DE
PRODUTOS MÉDICOS HOS
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