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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO N"; 18J/2020
PROCESSO ADM 074/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N" 002/2020
TEilKO DF: CCMTÜAri; ÜUK !:tITSF, ÜI CELEBRAM A SECRETARIA
DE SAÚDE DA FREÍTITORf» XUÜUÜPAL I>E SANTA SITA E
CIROR6ICA HONTEBELLO LTBA. PAR/» PRESTACAC DF. SERVIÇOS
ceiJFCSUE r/lSCRIMIEADD NESTE IKSTHUMFUITC HA RCRHA
ABAIXO;

Heio pres<íatí jnstnimíRto p«rcíciilar de contrato, de ur. lado o .Secrctnf.a Municipal de Sjudi- de S-ir' .t
Rjt.i - insciivj no CHDJ/HF so» o n" n° 08 .694 .2SI!/0001-R3, sjtu.ída ò Avenida FIAvio RiLeito ContinD...,
i/T:. Centro, '.'Ei': 66. •0Ci-C2Ci. Santa Rita, RR. neste ato representada pelo Secretario, LUCIANO CORREIA
CARNEIRO, c.rr rc «ZT.an .h6-'i-0-1, doravante sitr.ple3rr;enie COHTRATAHTS, e do oiittc ladt
CIRÚRGICA MaiTBBELLO LTDA, CHPJ n" 08.674.752/0001-40, H COSHORAMA, H" 710, BOA VIAGEM - CEP 51.030-
S40 - RECIFE - PE ilcravaine simplesmente CONTRATADO, decidiram a.s partes contratante.s assinar "
firerer;;-^ rontrati-, . qual se reoor.í pelas cláusulas e r-ondicOes sefjuitues:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO;
! . 1 Este co-nt;ato deccite da licicaçàC' medaiídade Pregão Eletrdnleo n® 0002/2020, processada nos
termos da Lei Fed"ral n® 10,520. do 17 iiu Oulho de 2002 e sulisidiarlaiaotite a Lei Federal n® 8.6Õ6,
de .21 do Juiinc de 1293; Lei Cc-mpleiseiitar r.® 123, do 14 do Dsierabto de 2006; Oecicto Fortoral ii®
3.555, de OQ do Atiosto dc 2000; Decreto Feder<il n° 7.B92, do 2,' de j.ineiro de 2023; Loi Complument.it
147/2014; o-ecreio Federal r. 8.539 de ii6 de outubro Je 2015; Cecroiv i;® 9.4S9 de 31 de aposto dc
2019; Decreto Federal n" 10.024 de 20 de setembro de 2019, e leoi-ilafàc pertinente, co.nsideradas
as .ilteravdoa anuterioje;; da» retetirl.is norma.s.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
2.1 O pte.'.cr,;t- ccntrati-,. -em por on;et.:: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. VISANDO
ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB.
.I.i.C íorr.ecimeiu' devi;:.i [hedrcor riq^tcsamenre ás '.-'tndic'e;' e:-;;;: s.is ne?t" msr mment í, proçowta
.iprvsent ic!í, K. !)0íl/202C snsti .icOe--; :2<^ Contiatante, dccumiNlla» es-te^
•'}'.ie tic.in' partes i r.te.i; ar.tes :t i presente contr.ito, indepeude.nte dc- trar.s.-ricae.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
i.l valer tct.il d-í-f^ .--.r.tritc, a c.ir.e do preço proposto, e de RS 77.990,80 (Satonta o 9«C« mil
novacentoa o novanta eaaie â oltantm contmvea).

CLMISULA QUARTA - DO REAJUSTAICHTO:

•1.1 üs prcco.s ctjiitracsdo-i sáo íix.os pele período do om ano, exceto para cs oasos prwisto» nc ,\ti .
•53, SS 5° e í-, da Lei b.óSê/yj.

4.2 Ocorrendo o desequilíbrio ocon6mi:'o-financeito do contrato, podorá ser restabelecida a roiaolc
que as partes pir-tuaram inicialmente, nos ternos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei C.666/93,
mediante cojr.prov.içáo documental requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
5.1 As despesa.^ •■•rrerSo por conta dn seçuinte datacoc, constante do orçamento vigente:

PROGRAMAS:
02.100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.2605.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FimOC MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1612.2042 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.302.1617.2055 - CAPS
10.303.1613.2057 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ELEMENTOS DE DESPESA:

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
211 - RECURSOS PRÓPRIOS
214 - RECURSO FEDERAL

MIRELA OA
FONTE

OLIVBRA:68S
48583487

CLÁUStJlA SEXTA - DO PAGAMENTO:
6.1 O paqoraents -k.-i.^ mediante FJIFrHHG. «e .icordo coin ,is qu.intidaciv.i efetivamente entregues, apo» a
dat.i do roceeimi-:;io definitivo do objeto, pela CíxnissAc de Recebimento, mediante apresentação de
Hora Fiscal, conferida e atentada. O pagamento devera ser efetuado no prato máximo de 30 Itrlnta)
«ias apOs a apresentação da Nota Fiscal.
6.2 Os preços serSo fíxoa e irreajusi,3veis nos tenrroü da legislaç.To em vigor, durante a vigência
«este contrato, salvo os casos previstc.a no Art. 65. parágrafos 5' e é® da Lei 6.666/93, «e fotr
ii ser siiintido o Equilíbrio Econãmico-Finaiiceiro do Contraio.
6.3 Para cíoiívaçáo dos pagamentos respectivoa, doverAo ser apresentados juntamente com as rAuf

TtmlsaJr 2*r." a-; I.ií Fri,., Verálit. Vírg.,». i-jt, --ri-:-- - f, aiij, PB, CSPs 543i'j'--'.'»



e tioliis risciiia, as Negutivtis do dí*t>iCf> CMD do XíISS, CRF rtt> FGTS n com a Fflten
cio ilcniiciiio lio pjofitiiientc;, davidarociit-o atuali-ada;
6.4 O r.âo ciimi>rino!i!;o dr 'in':cr:oi:, implicará r.n suataclo do poaâmetito que s6 uerá
ap6a d dptssunlàçá'. Ids rotoridas cc:lidiva. nâo pooendo svr cc.-isjdetado atraso de paqdmen?

CtÁUSmJt 8ÊTIIA - DOS PRAZOS B LOCAL DE ENTRSGA:
a.

b.

il'.-

d.

o obj<-'lo d6si.,i iicir.KvKs doverd ser. entreçiuo paicdladami-iile. mt-diante a expi-cli i;.!!?
soiici! .ivao do totT.çc:mon-_o polo Setor Competenlo. a qual devffA sei .itendlOo r.o piaio tndx.m:
r!o '.ò !"' U .3 ei:"'": oa .i.iía do recebiríent da respectiva solicitação.
As eir.rodíis -.i. objeto íiecr.d liCitflCilo devarAo ser leaUc.id.ia dü 8sci:etasa.a d» Saúda da
Pcafaituca Municipal da Santa Rita, PB situada .\ Avenida FXavio Rlboiro Coutinlio, a/n. Contro,
'CEP: 3?. 300-2ríi, .Santa .°:ta, PB, no prato máximo de !ü (det; dias úteis, sompro com.nins a
partir du reobimentc pelo fornecedor da :iota de Empenno. O iiordric. de entreqa devera ocu::ei
no perlccio de :»4 as ji hs, do Segunda â sexta-feira.
Todas as despesos de transporte, tributos, trete, cariBgamfnl.o, clesrarceg.iniento, encargos
trabalhistas <■ previdenciárion e outros cu.st.os decorrentc-i direta c- indiretamente dc
tornHcinenr.c do objeto desta licitaçAo, correrão por canta exclusiva d.i cont r.it.ioa.
0 praco de viaAucia do presente contrato será detcrriinado: atá o final do axareicio finaneairo
de 2020, considerado <i.i data de sua .issinatura.

b.

d.
e.

t.

9.

h.
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CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA LICITANTE VENCEDORA:
4.1 ,, Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB:

a. Fer:iit;r auriinte a vinênci.i clc ccntr.ito, o .vessc- dr,.s :epr- -.eiita.-.;..•s/ptvp"Mo:i " empiegados
da íMtnTiATArjA ao 1'.vai de ciUicuti dos produioc na:, dfpendéiivias da saeretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita. PB, desde que novidamriite icent i f icodor- e acD:toanliados
por reçreventântv do -tCllTf-AtVCiTF;
Prciinover ■ ' .!conipiintiam4;nio e a fiscaiir.açAo quando tia entreda oc.s piocluCos, sob os aspectos
quantitativo e qua 1 i l at 1 vo, anotando em regialro prdiirio a;i lalhas detectadas e comvuiicando
a ncüTHATArvA a o.-oi:ència do qualquer fato que exiia medidas corretivas por parte dostai
Com.unica: a licilante vencedora, qualquer irregularidade nc- fornecimsntc, dos prcdutca «
inr,['t:or>pi;i imodialamente a fornecimento, ia? for o caso;
Impedir que terceiros rotnecam os produtos objeto deste Ciiigao;
Prestar as 1 iifoin-aç-Jes e os esclarecimentos que venham a «er solicitados pela CONTRATADA;
Fi.ncalitoi o contrato :ia íorma dispusta no .irtigo da Lei 6.066/63;
Eietuar o pagamento a CONTRATADA ein atfr 30 (triiiL.i) dias apüB o atesto da Not.i Fiscal/
Fatura do Xacerial c/ou serviços;
Atestar a exccucáo do objeto deste Contrate, por meio dc Setor Competente;
Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que acendidas as
obr1gacúes cone ratuais.

S.lCaberá á licltanie vencedora:
rt . Responder, em reiacào aos seus epqiiegados, por codas as despesas

decorrif:ites da entrega do produto e/ou serviços, tain como: a) salario*; b'
seguros no acidente; c! taxas, impostos o contribuições; dl irdonisacúea; e»
vaiea-iefeiçâo; fl vales-transporte; o gi outras que por ventuia venham a sei
criadas e exigidas pelo Governo;

ii. Manter, ainda, os seus esipreoador. iueni 1 fícacios por cracriò, quarulc em
Trabaltio, dev-indo substituir imediatamente qualquer um deles que seja
consideiado injonvcnicnce a boa ordem 0 .15 norm.ia ri iaciplinaroB tia Seeeacaxis
do Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB:

c. Pescett.ir ds ncrmas 0 procedimentos dii c, :itrol-.' 0 acesso As üependâncias
da Secretaria da Saúde da Ptafaitura Municipal de Santa Rita, PB;

d. Riispotid"! pelou d.inQS (-.lUSctdni. di r-i iiriontc a v üu d terceiros,
Uecorroiites .n- su.» <-'.jlpa ou dol'j. dur-iiitç a untiegá ilb piodiilo, nào excluindo
•su rtfíiii ; na.. i espcuisâcí 11 .l-iio h í 1 scõl 1-'..içr. c cju o ac^mpanhamenr i' cei'^
Secretaria Municipal do Saúde;

e. Responder, ainda, por qua isquei danoi. -.•auRiidos di rec.imento a berin de
prcpri'>dsde a,i Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita. PB.
quando vsses •.vnsam .<ido ccóslon.idos ii.r sou ••rpreqados duronte a ■.-in:-.-!"' no
prodiuo;

f. Entregai cs produtos ttAximo de 10 (das) dias, contado;' a partir da dat.i
de assinatura do contrato/empenho. 0 dóncuap:imunto ao praro citado sujeitara
a empresa contratada a penalidade dc- :niiltá.

q. Encarroga-sG da entrega don itens .lüquii ides. .itcando com qualquer custo
advindo do ti.insporte, u.irqa, di-scarga. bom como qualquer serviço relativo ao
procedimento de entrega,

h. lio ato da entrega dc objeto, <1''verà ne: apresentado documento íiscai
valido corre-spondentu ao fornecimento.

1. Comunicar a Secretaria do Saúde ds Prefeitura Municipal da Santa Rita,
PB, pi>i escrito, qualquc: anormalidiide de caráter urgente e prestar os
esclarecimenroB que julgar necessário;

j. Justificar, r.o caao de descumpritrer.to ii;, prato citado no item anterior
ou p.iraiisaçAo rio fornecimento, por escrito, em ate 24 noras contadas cIa
entrega frustrada;

Ccmunic-ir ao CONTRATANTE, por eiicnto, .10 verificar condições que possam
prejudicar a crcstacáo ou .t iminência de fatc.i gue possam interferir na perfeita
execuçáo deste contrato, bem como .itraso ou patalisaçáo do fornecinente
apresentando r.ir.Oes justifieadoias, .is quais seráo objeto de análise, que
poderio ser ou nao aceitas pelo Contratante; /

1. Enconttát-50 em dia com as obrigacúG.i fiscais, em confcrmiri.ide com
previsto no procedimento licitatorio;

m. Manter-se em compatibilidade com as obriga-çúes a serem aasunii^s

Ç'Xilssêo fomr.-Tit" as licitaçio, rtdça -letUilc Vargu, 4ia. J-if.ia Rl*a, ?3, CÊr: ir.ii
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Preqüodo todôs as condic«5es do hâbiUcdÇ.lo o qualificacAf^ exigid.is nc
durant'? toca a oxi-oiçào do controco;

{,. Emii.ii a noia fjscal. constando na BOoRa .i intotnaçâo sobre os""
iitili:cicl03 para custeio desto contrato;

o, Trarcr ao üeiot de Empenho as Notas Fiscais acompanhadas das respectivas
.íortidOos r|<~ natui-ia ítacal;

p. Se os produtos entregues ioreni reciisailos, a empresa seta advertida para
o cusiprtr.ento imediato do suas obrig.icfies, lhe sendo concedido o ptatc maicirr.o
de -•! ivinie e quatrot liotds. efetiv.uido a troca dos prsdutcs eu apresentando
dolosa nuifi prato do 24 {vinte o quai.io) hoias, sob pen.i de aplicação da multa
prevista :;We rdltai e demais medidas que te fiterem necessai ias.

CLÁUSUIA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS, SOCIAIS, COMERCIAIS G FISCAIS DA VENCEDORA.
9.1 A lícit.inte vt^ncedora cabet.i, tambom:

a. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciArloi e obiioacíes
sociais previstos na leqislaçáo social e trabalhisca em vigor, obrigando-se a
saldà-loa na época própria, vet que os scua eropreoados nao manterão nenhum
vinculo empregatlcio com a Seentari» d« Saúde da Prefeitura tftinicipal da
santa Rita. PB;

b. Assumir, também, a responsabilidade por lodus as providénciri.s e obtigacOer.
est.ibc-lei'idas ii.i legislâclo especifica de acidentes de trali.llho, quando, em
ocorrOnci.) da sspecie. ferem vitimas cs .•,eu;> empregados quando do fecnecinento
cio pinduca ou wm coneicAo com elo, ainda que .tconiucidc cm dependôncia da
Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

c. Assumir ttdcs ci encargos de possível demenda trabalhista, civil ou penai,
reiécionadas ao tornecimento do produto, originarianiente ou vinculada por
ptovençOc, conei^.io ou concingôncia; <'

d. ,\ssumii, ainda. í responsabilidade peles encargos fiscais e comerciais
resultante» da adjudicaçAo deste Pregão.

e. Obter todas as licencas. âiitoriraçoes e franquias necessárias â execuçío do
contrato pagando os emolumentor preacrltes em lei.

9.2 Devera a licii.inte vencedora observar, ainda:

ã. É expressamente irrnibida â contratação di- servidor peitence.nte ao quadro ne
pessoal -i.i Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB
dutBnls a vigôncui do contrato;

b. Expressorente proibida, tambOm, a veivTuJ icão de publicidade acerca deste
Pregão, ulvo se ricuvei previa automação da Secretaria de Saúde de Prefeitura
Municipal da Santa Rita, PB; e

c. Vedada a riubconr.i.icação de outra empresa paia y ioniecimenr.t. do produto e/ou
serviço .ib3"Co deste rreqáo.

9.3 A inadiripiéncili da licitaiite. com. referOncia ôO£ encargos eítabelacidos no subítem anterior,
não transio!'- a raiiionsab: 1 idade por seu pagaiencc a Seerecacia da Saúde da Prefeitura Municipal
de Santa Rita, PB, nem poderã onerai o obioto doste Preq.lo, r.irnO («.Ma qii.il a lu.-itantc- •.-••iiç-gcr.c
renuncia expreasaineiite ;i <:ua!<]uct vinculo de solidai ledade, .il ivti ou passiva, com a Secretaria do
Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita. PB.
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CIAUSirUL DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
1(1.1 O contrato a ser £irif.,iilc pod-iá r^ei ali.eraUc nos caiit. pna-istes no ait . bi e da I.vi
Ç.<jóí/93. desde uue h.ija interesse m Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB, com .» apresentação cias devidas iiist 11 Icat i va.s aot-.qu.idas > este Pregão.
1C.2 t!o ii:;ere-:.<- da Secretaria do Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, o valor
inicial atualirado do Contrato poder.) ser aum.pntado ou sunrintid.; ate o litailo de 25- (vinte e
cinco po-r cento), coniotme disposio no Artigo f>5, p.ãrãgraíor. l' 2°, da Lei n". 8.6sfi/!>3.

a. a licit.into venccduíã ficM obrigada u accit.ir. nas mesmas i-ondicOes licitadas, os
ât*r oj auprçí.s<^vs q-sv S€ tis^cofr. fi^ccs2<)ric5» «.•

b. nenlium acréscimo ou supressão podorã exceder o limite estauelecldo nôst.i coiidicão, exceto
a.i üuptesüdua lesultantes de acordo encre as partes.

10.3 A inexecuç.lo total ou parcial do contrato enseja a sua re.sciaáo, coníome disposto nos
artigos 77 a 80 da l.ei no 8.686/93.

ã. Os .-Msos de rescisão contratual aerâo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o oontradi roí lo e a .impla defesa.

10.4 A resci.iâo do contrato poderá sers
,'1. dor.ermir.dda por ato unilateral e escrito da Socrotoria da Saúda da Prafaitura Municipal

da Santa Rita. PB, nos casos «.numerados nos incisos I a X!l c XVII do artigo "9 da Le;
mencionail-i, noti£ícan<lo-se a llcicunte vencedora cem .i ãt;c"COdêncla mínima de 09 (c-incm
d i <1 f.: y.i

b. âmioãvel, por acoido ontrc as partes, reduzida a tvrmo nestv Pregão, desde que haiA
convcniòncta para a Secretaria da Saúda da Prafaitara Municipal da Santa Rita, PB; ou

c. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.
A rescisão adnuniBir.iiiva ou amiadvel aeiã precedida de aiitorisação escrita e fundamentada10. 1

da autor Hl-ide Cvinpetente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRDffiXRA - DAS PENALIDADES:
Aos fcrnccedoi-s/ccntr.it.Kios que dcscurcprirem tot.il ou parcialmente os contratos celebrado^íhw a"
Soorataria do Saúde da Prafaitura Municipal da Santa Rita, PB, e aos licitantes que cometdalotos
vis.ip.do a frurirar or ybji.iivos licitação, serão apZicatlas, penalidades cabíveis fundaraantadaSspa
Le; 6.666/93 e na Loi IC-Mít/ir. as Seguintes sar.çttes:

(;:e-l2aa^ f-rr.,:.-; ■ ri.i-,., 3efiiio VariiJS. ("i,, rír.M-.. - ijrita nit.i. ril. CEi'í (teitil-! '
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1 - Advestôncia; II - Multaj

dl O, 3 • !trfts décitr«5 por cento) ptit dia, até o tngesía© dia de att^
valor do íorneeiaento

ou acrviço nJo leallrado, ou sobra <i etapa do rronograma tísico de obra»
cumprido;
b' 20 • (dar por cento: sobre o valoi tatai ou parcial ria obrifjaçâe nío cuapticJa,
vem o ccnsequor.re car.ir°laneiito da rv^ta de empenhe cu doc-jtnenco equivalente.

T!l - Suspensão TemporAria de participação em licitação >-• impedimento dc contratar com a
AümlnisEracao, por prato nao superior a Ü2 idoisj anos;
:v - reclarac-lo de liitdoncid.ide pata ücit.ír ou contrat.rr com a Administração Pública,
enquantu perdurarem os motivos Jeierninanies da punicúo ou até que seja promovida a
reabiliraçâo perante a prdpri.i autoridade que aplicou a penalidade, que sara concedida
sempre que o contratado ressaicir a AdministracSc pelos preiultoa resultantes e depois de
<Jocom(:^ o ii't s^r.Çiic «ipliceidsi com bri!»<? no iticiso ^nieciof.

S 2° o valo: da muita apivcada, nos termos do inciso 32. sera descontado do valor
dó garantia prostacla. retido dos paq.imentoa devidos pela AdministcacSo ou cobrado
nidiclalinence. sonde corrigida mom-ratiarjotite, de conlomidade com a variaçAo do
lPO\, a partir do lormo inicial, ato a data áo efetiva recolhimento.
S ."!• A pona de multa podt-ra ser aplicada cumulativamente com <is demais sançúef
restritivas df direüos penalidades cabíveis tunoamentadas na Uei a.6úÉ/Sp3 e na
Lei !t'.rilTi/0:.

5 3°. A contagem do período de atraso na execucdo dos ajustes será teaiitada a
partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prass estabelecido
para o cumprimento da obrigação.
5  A suspensão temporária inqsedirâ o fornecedor de licitar e contratar coa a
Administração Pública pelos seguintes pratos:

t- 06 (seist meses, nos casos de:

âl aplicação de duas penas do advertência, no praco de 12 tdoiei
meses, sem que o fotnecedor/coniratado tenha adotado as medidas
corretivas no prazo determlnaclo pela Admihiscraçao?
bi alteração da quantidade ou qualKlaae da mercadoria fornecida;

tJ - 21 '.doze; meses, nos curius de:
a) retardamento imotivado d.i execuc-io de obra, de .serviço, do suas
parcelas ou do foriiecitnencc de bens.
;il - 24 Ivinie e quatro! meses, nos casos de:

a) entregar ccmo verdadeira, .mercadoria falsificada, .idulterada,
deteriorada ou daniticadii;

hi parólisaçAü de setviçn, rte ohró ou de fornecimento de bens rea
justa lundamentaçâo e previa comunicação a Administracêos
cj pi.iticar ato ilicilo viu.itido a frustrar os obietivaa de licitação
no ámliit.o da Administração Pública Municipal, ou
d) sotici condenaçáo defiiitliva por praticar, por meio doluso,
fraude fiscal no recolni.mento de qualquer tribute,

fi 5'' Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar ccir. a
AdBiinistracSo PúbliiM, por tempo indeteraiiiado, o fornecedot que:

r- n."io regularizar a Inadimplência contratual nos prazôs estipulados nos
incisos do p.iragtaío anterior, ou
22- demonstrar nao possuir idoneidade para contratar com a Adminiscracâo
Publica, em virtude ilu ato ilícito jirat icaclo.

S 6' Ha moda 1 idade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro tio pra.tc de valtiiade
fie sua proposta, nSo celebrar o t-oiicraco, deixar de entregar cu apresentar
docuiBcntaçic falsa ..'xiçid.i para o certamic, ens-ijar o retardamento da uxecuçAo do
seu objeto, comportar-se de modo iniaôneo ou cometer fraude fiscal, seta aplicada
ponalidada de imped.unento de licit.ir e contiatar com o Município por prazo nJo
superior a Ü5 (Cinro) anos, sendo descredeiiciado dc Slstemo de ijadastto de
Vornecedores, sem pzejuizc das multas previstas er. edital e no contrato e das
coninaçOes legais, riplicacias e dos.idas segundo a natureza e a gtavid.ide da falta
fometida.

12.2 A jplicaçAo das sançOes aámin:utrativ.»s penalidades fundamentadas na Lci e n.» Lei
iO.SáU/OÇ. sao dó competência do oíd.rnador dc despes.i dost.1 .decretaria.
11.3 A aiitorid.ide que .ipiicar as »<iiiç£es « penalidades cublveia, tundanentada:! na Lei B.Cê&yi o
na Lei lO.SIQ/in, determinara a publicação do extr.itc do r.ua dccisdo no Semanário Oficial, o qual
devera ronco: :

I - nome ou r.izJo sscial do fornecedor e número <ie inscrição no Cadastro Uacional dv

Pessous lurtdicas -

CHPJ ou no Cadastro de Pessoas Fl.sicas - CPFj

n - nome c CPF da todos os sccios;

lir - .s.iiicAb aplicada, com os respectivos prazos de iraponiaento; IV - orgâo ou entidade
V autoridade que aplicou a sançáo:
V - numero do processo; e Vi - data da publicaçáo.

11.4 M6ra das penalidades citadas, a licic.inte vencedora Iicar.'i sujeita, ainda, ao cancelamento
de sua inscrição no Cadastro de Registro do fornecedores • CRF da Prefeitura Municipal de íanta
Pit.a, PB e. no que caiihei, ds de.mjis penalidades cvferida.i nu Capitulo IV da Lei n". S. úúí.'-!.
21.5 Caractorizar-so-a formal recusa â contrataç.ío, psciendo a Secr«Uu:i.a do Saiâds da Praf^çuxa\
Municipal da Santa Rita, PB, a ceu exclusivo Juízo, convocar os licicantes remancscent.<
ordem de classificação, para que mnnifesccn interesse na contratação, em igual prazo, e a)

CcmlsaJ" FetT eU' l.i p.'ll .•'.-io. Vr.i';.i detúl !<i Vatiian, íijti, ,-rritro - i.inic Rli.i, l'i«. Cillú 'OC-l .•



tfjüaa AS crundicíes ncutalicin» paia loineèiiiiwni.í" :1o objL-io liciiail;) ou êntao canc^lisr-;'* l
seíjuiiite» hipoiasei: ''-v v"'"

Cl Ap6!< 'Jçco:;i<Jo£ 05 Tíncol <liJ3 da coBvocaç.lo da Secnitaxia da saúda da PS^fMtur^^
HtlnlOlpal da Santa lUta. PB setn qae .1 Ucicant-; vçncetluia lenhci jt>t:ra:k. •-• assiTíSi
inst ninwíito coiü i.inial.

d) Apon tiecoiritios Oi diay da ía»sinatura do contiaco. sem qua Lenlio inii.i.itld a
oxecQç."i<) dos serviços 011 lornec.inienco dos Bens, objeto dest.i licit.içao, no c.iso de loi siflo
scJliciiatla, sar. lust 1 íicativa da .itraso 01» com justificativa de atraso nào aceita.

11.e Méra rt.iH penalidades cíveis eler.cadas no» sabiter-s anteriores, a Lei f\°. í^.síé/-'? prevê
ainda piinic^íes na esfera criminal, senêo vejamos:

Art. ^'j - Impfdir, petiurhar nu fraudar a tealizacAo de qualquer ato de procedimento
licitrttí-Eio: :>«nu - detenção, de 06 taeis) meses a 02 tdolsi anos, e siult.i.

Art. '-'é - Fraudar, eir prejuicn da Fatenda Publica, ixcitnçio instaurada para aqui-nçAo
ou vi-nda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

I- elevando arbitrariamente os preços;
II- vendendo, como verdadeira 01: perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
in - encregand:: uma mercadoria por outr.i;
IV- alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoíia fornecida;
V - tornando, por qualquer modo, injustamente, naia onerosa a proposta ou a
enecuçâo do cnnirato: Pena - detenção, de UJ Itrêal a 06 laels) ano», e multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SBCUMDA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO COKTRATO
12.1 A execução do ccnCr.ito será objeto de acoiípuníi.unento, crontiole, fiscailiaçao c avaliação por
: epres..::: ante da Ço:it i at.inte. deviunamct:. para OeMci do psesentf- contrato ofal Sr Ia). MAZUBEYK
NASCIMEKTO ARAÚJO, por t.Klor'a i '-"FF 03.1. 1 .191-'M, c?» if.c.i-ao lixada na secretari.i Municipal de
Saúde do Kunictjnt de Santa Ptta - ?!:.
12.2 o fiscal do contrato, ota) Siial. LUI2A ELENA DOS SAKTOS SILVA por tador Ia) do CTF ii"! .iSA-
34, com lotação na SviTetAi ia Municipal de Siiúde do Município de Santa Pita - FB. íorinalnionte desuiiiado,
e compiovtídametite naaiiitudo para uerenciar o presente termo, ;,erè o lesponsavei pelo tiei cumptlmcntc
das olâusuias cont tatuais, inclusive as perciaences aos encatuoE coinplemani.iros.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita.

E. por estarem de pler.o acordo, loi lavrado o presente conttoto em Ofidua») vias, o quai vai asainadc
pelas pattea e poc duas ucatemunfias.

testemunhas

Santcv^H/tã PB, 14 de Agosto de 2020

PELO COÍJTRA

LUCIAMO

PELC Cl IITPAT.V

MiREiA DA FONTE

OUVEIRA68S4e58J4S7 zli

CIRÚRGICA hiONTEBELLO LIDA

Cnnissâe Poiir.mente O,- I.ixitoç.lu, Pr.iç.-, rtfiOllti Varaas. l^JÉ, •-entre • Santa ait.i, TB, CEIu FelPC-Jlv
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ANEXO AO CONTRATO N» 184 2020

FONTE PAGADORA; RECURSO PRÓPRIO - FUNDO MUNICIPAl. DE SAÚDE

ITEM ESPECIFICAÇÁO/0001-40 UMIDADE QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

150 .'OOMO Coiro. líOOO R5 i:.2.io,no

! ̂2 cx 1':ARHAE ?::IA a0cM Comn. 1:000 RS 16.a0D,00

191 PARAEErAXOI. • COIiEItJA Conp. 3000 0, -1(1 R51.,!-10,00

TOTAL RS 30.480,00

FONTE PAGADORA: RSCUR») FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA

ITEM E3FECIFICACÃO/0001-40 UMIDADE QUAMT. PREÇO UNIT. TOTAL

S: A:;:L:v;r EJOr,:; CC.T.t . iCCOO PS :.40!.-.00

32 CKTC-OOtlAZOL JOMÜ/G ZAHPÜ

LiHü.Rn :-:o:irK!JELLC' ;,ti>a

Prasco 121) RS 574,00

41 CI.ORIERATO DE PP.CMETA-.:UA

CCHPRIMID:) ClRtlRGICA

KOI.TSii-l.i.C LTDA cot.

valor R5 15.6(10,00

Cuisp. linnoo 0, 12 KJ '.5.600,00

<}' HlflCliAllÜS. HITPATO lOHG/G

CREME VAGUIAl. ICCH, 110

HlIlIMCl 0" APLICArORUSI
C1!^-P.GJCA HCUTEUELLO LTDA

ccn 0 valor PS 3.7.]4,0U

Tubo 2000 1,87? RS 3.7-(l,00

152 ,V:iDC V,U?RFÜICO SOOmo Co-tn. . 40000 0.27 RS 10.0-30,00

167 raiOBARHITAL Ulütrai Come. 120.000 0, ií RS U.-100,. 00

RS 47.510.RO \

TOTALIZANDO : R9 77.990,80 (Setenta a eete ml novecentos e noventa xeaJ.a e oit<

a.i<rMu w :.vn< ̂ i^WienMCtUSU

MIRELA DA FONTE
Mtf*'>«*••(MklM • V

OLIVEIRA:6854858 J—™'
? 4 07 .«j<{3tHOIOCeem m.HOBIAlU

rrMTiojvTiiAMWWHS?

fMv«?UeMn3K))14TO

Cwisflaci r*í!iT,,»fti;ritV g|«- LiciUv*&o, ^ict.í^Uc V.ngaB, íoa, v^ntso - r.'nnza Híta, PH, CEPi V83Dn-l1R


