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bADOS Oe IDENTIFICAÇÃO, PROCED&HCZA, DATADA
FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, RO MS

209V1HCA SBBROI DESCARTÁVEL VASI6PEC DHD 550 R$ 1,00 M 550,00

TOTAL
42.427,70

axeebo para ob eaaos pravlatos
CIAUaOIA QUARTA - DO REAJUSTKMEMTO:

4.1 Os preços contratados aão fixos pelo período de um ano
no AEt. 65, §§ 5» a 6', da Lei 0.666/93.
4.2 Ocorrendo o desequililirio econftaico-financairo do contrato, poderá ser restabelecida a
zelaçSo que as partes pactuaram inicialmente, noa termos do Art. 65, Inciso IX, Alinea d, da
Lei 6.666/93, mediante conprevaçâo documental e requerimento expresso de Contratado

constante do orçamento vige:
CLAUSULA QUINTA - DA DOTAÇAO:

5.1 Aa despesas correrão por conta da seguinte dotação
02.100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.2605.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.2605.2051 - ATENÇÃO BÃSICA
10.302.1612.2042 - MANUTENÇÃO DA AS8IST. HOSPITALAR B AHBOIATORIAL ALTA/MEDIA
C01PI.EXII1ADB

10.302.1604.2053 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALXDWB3 ODONTOWICAS - CBO
10.302.1617.2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VlOILÂHCXA EM SAÚDE
10.302.1617.1018 - IMPLANTA^ DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DBFlCXÊHCUf
10.304.1615.2045 - MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA DE VIGZLÀNCZA SANITÁRIA
10.302.16111.2059 - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30-00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS 211 - RECURSOS PRÓPRIOS
214 - RECURSO FEDERAL

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
6.1 O pagamento aerã mediante empenho, de acordo com aa quantidades efetivamente entregues,
após a data do recebimento definitivo do objeto, pela Comisaão da Racebiaanto, nedxante
apresentação de Nota Fiscal, conferida e atestada. O pagamento deverá ser efetuado no praxo

de 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal.
$.2 Os preços serão fixos e ixreajustãveis nos termos da legislação em vigor, durante a
vigência desta contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parigrafos 5® e 6" da Lei
6.666/93, de forma a ser mantido o Equilíbrio Econômico-Flnanceiro do Contrato.
6.3 Para efetivação doa pagamentos respectivos, deverão ser apresentados juntamanto com as
Faturas o Notas Fiscais, as Certidões Negativas de débito CND do INSS, CRF do FGTS e com B
Fasenda Municipal do domicilio do proponente, devidamente atualizada;
6.4 O não cuaprimento do subitem anterior, iaplicarã na sustação do pagamento que ao seta
processado após a apresentação das referidas certidões, não podando ser considerado atraso
de pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRA203 E LOCAL DE ENTREGA:
a. O objeto desta licitação devarà ser entregue parceladamente, mediante a expedição da

solicitação da fornecimento pelo Setor Cospetanto, a qual deverá aer atendida no praao
máximo de 10 (Dez) dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.
As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Seorataria de Saúde da
Prefeitura Hunielpal da Santa Rita, PB situada á Avenida Flâvio Ribeiro coatinho, e/n,
Centro, C2P: 58.300-220, Santa Rita, PS, no prazo máximo de 10 (dez) diaa úteis, seapsa
contados a partir do recebimento pelo fornecedor da Nota de Bi^nho. O Horário da entrega
deverá ocorrer no período do 08 ás 17 ba, da Segunda á aexta-feira.
Todas aa despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamaato, encargos
trabalhistas e pravidaneiàrios a outros custos decorrentes direta e indiretamente do
fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.
O prazo de vigência do presente contrato será determinado! até o final do axeroiclo
financeiro da considerado da data de sua assinatura.

b.

O.

d.

b.

d.

e.
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CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA LICITAHTB VENCEDORA:
5.1 Caberá a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB:

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/prepostos e
espragados da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dependências da
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, doada que devidamente
identificados e acos^anhados por representante do CONTRATANTE;
Promover o acoig^anhamonto e a fiscalização quando da entrega dos produtoe,
aspectos quantitativo a qualitativo, anotando em registro próprio as
detectadas a comunicando à CONTRATADA a ocorrência da qualquer fato que exija medidas
corretivas por parte desta;
Comunicar á licittante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos
produtos a interromper Imediatamente o fomaclnento, se for o caso;
Impedir que terceiros forneçam es produtos abjeto desta Pregão;
Prestar as infomações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pala
CONTRATADA ;

Fisoalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;
Efetuar o pagamento ã CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota
Fiscal/ Fatura do Material e/ou serviços;
Atestar a execução do objeto deste Contrate, per meio do Setor Competen(:e;
Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais.

8.2 Caberá a licitante vencedora:

a. Respondes, em relação aos seus agregados, por todas as despea^
decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais coim: a) solárl
b) seguros de acidente; o) taxas, Irgiostos a contribuições/
indenizações; e) vnles-refeição; f) vales-transperte; e g) outras
ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

b. Hantec, ainda, os seus aapregados identificados por crachá, quend
X>SEPH DOMINGOS jSSSíSSS.T'
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trabalho, devendo substituir útediataneate qualquer um deles que
considerado Inconveniente à boa ordem a às normas discipl'*'"" '
Secretaria de Saúde da Prefeitura Huniclpal de Santa Rita, PB;

0. Respeitar as normas e procedimentos de controle o ac
dependâneias da seoretazia de Saúda da Prefeitura Municipal
Rita, PB;

d. Responder pelos danos causados diretamente a v ou a ter^ ̂
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a entrega do produto
excluindo ou reduzindo eaaa responsabilidade a fiscalisacae
accmpanhamanto pela Secretaria Municipal de Saúde;

e. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de
propriedade da secretaria da Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB, quando esses tenham sido ocasionadas por seus eipregadoe durante a
entreqa do produto;

f. Entregar oa produtos da 10 (dos) dias. contados a partir da data
da assinatura do contratoyeaçíenho. O doseuaprimento ao praso citado
sujeitará a esçreaa contratada à penalidade de multa.

g. Encarrega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando com qualquer
custo advindo do transporta, carga, daacaxga, ]»em como qualquer sasviçe
colativo ao psacodinanto da enUaça.

h. Ko ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado documento fiscal
válido correspendenta ao fomeoimonto.

1. Coounicax a Socrotatia de Saúda da Prefeitura Municipal do sante Rita,
PB, por ascrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os

mnfttTQg qii0 Aacdsa^lo<

j. Justificar, no caso de descuiçrimento do prazo citado no item anterior
ou paralisação do fornecimento, por escrito, em atá 24 horas contadas
da entrega fruetrada;

Je. Comunicar ao CWJTRA-EANTB. por escrito, se verificar condicoes que
possam prejudicar a prestaçáo ou a iminência da fatos que poesam
interferir na perfeita axecuçáo deste contrato, bem como atraso ou
paralisação do fornecimento apresentando razões juetifieadorae, as quare
serSo objeto de análise, que podarão ser ou não aceitas pelo Contratante;

1. Encontrar-se em dia com as obrigações fiscais, em conformidade com o
previsto no procedimento lieitatõcio;

m. Menter-sa em compatibilidade císn as obrigações a eersm assnmldas, wém
ds todas as condições da habilitação e qualificação exigidas neste Pregão,
durante toda a execução do contrato;

n. Emitir a nota fiscal, constando na mesma a informação sobra os raeursos
utilizados para custeio deste contrato;

o. Trazer ao setor de Esq>enho ss Motas Fiscais aeoaçanhadas das
respectivas certidões da natureza fiscal;

p. Se os produtos entregues forem recusados, a ai^resa será advertida para
o cumprizaento imediato de suas obrigações, lhe sendo concedido o prazo

de 24 (vinte o quatro) horas, efetivando a troca dos produtos ou
apresentando defesa num prazo de 24 (vinte e quatro) )ioras, sob pena de
^licaçáo da multa pravieta neste Edital e demais medidas que ee fizerem
necessárias.

CZJdJSTJIA NONA - CAS OBRIGAÇÕES GERAIS, SOCIAIS, CCHERCIAIS E FISCAIS DA VEHCBDORA.
9.1 ii licitante vencedora caberá, também:

a. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciártos e
obrigações sociais previstos na legislação social a trabalhista em vigor,
obrigando-sa a saldá-los na época própria, vez que os eeus esfregados
não manterão nenhum vínculo ei^regaticio com a Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

b. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
olarígsçôes estabelecidas na legislação especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus
esfregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele,
ainda que acontscido em dapendãneis da Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB;

c. Assumir todos os encargos de possível demands trabalhista, civil ou
penal, relacionadas ac fornecimento do produto, oclginariaaente ou
vinculada por prevenção, conexão eu contingência; e

d. Assusiir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e eomerciaie
rssultantes da adjudicação deste Pcegêo.

e. todas as licenças, autorizações a franquias neeessãxiao á execução
do contrato pagando os eaolus^entos prescritoe em lei.

t!

9.2 Deverá a licitante vencedora observar, ainda:
a. é expressasients proibida á contratação da servidor pertencente ao qusdro

da pessoal da Secretaria da Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB durante a vigência do contrate:

b. Expressamonte proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste
Pregão, salvo se )iouver prévia autorização da Secretaria da Saúda da
Prefeitura láinicipal de Santa Rita, PB; e

c. Vedada ã subcontrataçâo de outra esfrasa para o fomeeimanto do produto
e/ou serviço objeto deste Pregão.

9.3 A inadiJflônoia da licitante, eoo referência aos encargos estabelecidos no subi^
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ã Secretaria da Saud
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PS. nam poderá onerar o objeto desta Pregão, rasã^pel
qual a licitante vencedora renuncia eif reesamente a qualquer vinculo de solidariedade, jativi
ou passiva, a Sscretaria de Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB.

JOSEPH Asãlnãdoctefomu

DOMINGOS
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CL&DSUIA DécZHK - DA ALTERAÇ&O E EESCISÃO DO CSWTItASO:
10.1 O contesto a ser flxasdo podará ser alterado nos casos previstos no ast. 57
Lei 8.666/93, desde qus haja interesse da Secretaria de Saúde da Prefeitura Mun'
Santa Rita, PB, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pri
10.2 Mo interesse da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB
inicial atualirado do Contrato podará ser avonantado ou suprimido atá o limite de 25
a cinco por cento}, conforme disposto no Artigo 6S, parágrafos 1° e 2'. da Lei n°

a. a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas eondicdes licita<
acréscimos ou supresaSes que se fieerea necessários; e

b. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limita estabelecido nesta condigão,
exceto as supressões resultantes da acordo entre aa partes.

10.3 A inexecuc&o total ou parcial do contrata enaeja a sua sssoisão, confosme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

a. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados noe autos do processo,
assegurado o contraditório e a aspla defesa.

10.4 A rescisão do contrato podará ser:
a. determinada por ato unilateral e escrito da Secretaria de Saúde da Prefeitura

Municipal da Santa Rita, PB, nos aasos enumerados nos incisos X a ISI e XVZX do
artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência
minima de 05 (cinco) dias; ou

b. amigável, por acordo entro as partes, reduzida a termo neste Pregão, desde que haja
conveniência para a Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PS;
ou

e. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.
10.5 A rescisão adsúnistsativa ou amigável será precedida da autorisapão escrita •
fundamentada da autoridade eof^etente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PEMALIDADES:
Aos fomacedores/eontratados que dascusprlrem total ou parcialmente os contratos celebrados oom
a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, a aos lieitantes que cometam
atos visando a frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas, penalidades oablvsis
fundamentadas na Lei 8.666/93 a na Lei 10.520/02, as seguintes sanções;

X - Advertência; IX - Multa;

a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésiao dia de atraso,
sobre o valor do fornecimento

ou serviço não realisado, ou sobre a etapa do etonograma físico de obras
não cumprido;
b) 10 % (dez por canto) sobre o valor total eu parcial da obrigação não
eui^rida, com o conseqüente cancelamento da nota da espenho ou documento
equivalente.

III - Suaponsão Temporária de participação em licitação e ispedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
XV - Declaração da Inidoneidsda para licitar ou contratar com a Admii^istração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
rasultantss e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.

S 1° O valor da multa aplicada, nos termos do incise II, será descontado do
valor da gazantla prestada, retido dos pagamentos dsvldos pela Administração
ou cobrado judicialmente, sendo corrigida ■aanetarlamante, da eonfermrdade
com a variação do ZPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo
recolhimento.
§ 2" A pena de multa podará ser «qplicada ciwulativamente com as demais
sanções restritivas da direitos penalidades csblvels fundamentadas na Lei
8.666/93 e na Lei 10.520/02.
S 3'. A contagem do período da atraso na execução dos ajustes será realizada
a partir do primeiro dia útil subaeqOente ao do encerramento do prazo
estabelecido para o cuiq>rimento da obrigação.
S 4* A suspensão temporária ispedirá o fornecedor de licitar e contratar com
a Administração Públlea pelos seguintes prazos:

I- 06 (seis) meses, nos casos da:
a) aplicação da duas penas da advartênoia, no prazo de 12
(doze) mesas, sem que o fomecodor/contratado tenha adotado
as medidas corretivas no prazo determinado pala
Admlfila tração;
b) alteração da quantidade ou qpialidade da marcadoela

fornecida;
ZI - 12 (doze) mesea, noe oaaos de:
a) retardamento imotlvado da execução da obra, de serviço, de suas
paroelas ou do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte a quatro) mesas, nos casos de:

a) entregar como verdadeira, neresdorla falsificada,
adulterada, deteriorada ou danificada;
b) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bons
oom justa fundamentação e prévia comunicação ã Administração;
c) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de
Ireitação nc âmbito da Administração Pública Municipal, cu
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por melo^
doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.^

S S* Será declarado inldõneo, ficando ispedide de licitar e contratar icom
Administração Pública, por tei^o q fornecedor que: /

I- não regularizar a Inadiz^lência contratual noe prazos aetipulade
nos incisos do parãgzafo anterior, ou JOSEPH '

DOMINGOSDA
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II- demonstrar não possuir idoneidade para contratar con a
Administração Pública, em virtude de ato ilicito praticado.

5 6® Na modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução do seu objeto, comportar-se da modo inidòneo ou cometaz frauda
fiscal, será aplicada penalidade da li^«dÍBento de licitar e contratar com
o Munioipio por ptaao não superior a 05 {cinco) anos, sendo deserodaneiado
do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas
em edital e no contrato e das cominaçòes legais, aplicadas e dosadae segundo
a natureza e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sançdes administrativas penalidadsa fundamentadas na Lei 6.666/93 e na
Lei 10.520/02. são de coB^tsncla do ordenador de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade gue aplicar as sançSes e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei
6.666/93 e na Lei 10.520/02, deteminarã a publicação do extrato de sua decisão no SeiMnár^
Oficial, o qual dever A conter:

I - nome ou razão social do fornecedor e número de inscrição no Cadastro Nai
de Pessoas Jurídicas -

CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
II - nome e CPF de todos os súcios;

III - sanção aplicada, com os respectivos prazos de iaq^dimento; XV - 6
Q autoridade ̂ U9 aplacou a aanç&d/

V — nConeco do procoaso; o vi ̂  data da publicação >

11.4 Aléra das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, a.
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Registro de Fomscedoses - CBF da Pi ^
Municipal ds Santa Rita, PB e, no que eoiúMr, As demais penalidades referidas no Capitulo
IV da Lei n®. 6.666/93.
11.5 Caracteclzar-se-á formal recusa ã contratação, podendo a Secretaria da Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, a seu exclusiva Jüizo, convocar os licitantes
retoaneicentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse na contratação, es
Igual prazo, e atendidas todas as condições editaliclas para fornecimento do objeto licitado
ou então cancelar o lota as seguintes hipóteses:

c) l^ós decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Secretaria de Saúde da prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB sem que a licitante vencedora tanha retirado e assinado
o instcumsnto contratual.

d) Após decorridos OS (cinco) dias da assinatura do contrato, sem que tenha iniciai
a execução dos serviços ou fornecimento dos bens, objeto desta lloitação, no caso de
ter sido solicitada, sem justificativa de atraso ou com sustificativa de atraso não
aceita.

U.6 Alám das penalidades eiveis elencadas nos subltsns anteriores, a Lei n®. 8.666/93
prevã ainda punições na esfera criminal, senão vejamos:

Azt. 93 - l^edir, pertxirtor ou fraudar a realização de qualquer ato de
procedimento licitatório: Pena - detenção, de 06 (sele) meass a 02 (doie)
anos, e multa.

Art. 96 - Praudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para
aquisição ou venda da bens ou mercadorias, ou contrato dela decoEZenta:

I- elevando arbitrariamente os preços;
II- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou
deteriorada; III - entregando uma maccadoria per eutra;
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mereadocia fornecida?
V  - tomando, por qualquer modo, injustamanta, mais onerosa a pr^osta ou
a execução de contrato: Pena - detenção, de 03 (tx£s) a 06 (aeis) anos, e
amXta.

CLÁUSULA DÉCIMA SECUNDA DA FISCALIZAÇÃO S 6ESXÃ0 DO CONTRATO
12.1 A execução do contrato será objeto da acoa^anhamento, controle, fiscalização e avaliação
per representante da Contratante, designamos para Gestor de presente contrato o(a) Br (a) .MÁRCIA
VAT-VRIA P. PB ARAÚJO ROPIGUBS, poEtadoc(a) do CPF 569.135.164-87, com lotação fixada na
Saoratarla Monicipal da Saúda do Município de Santa Rita - PB.
12.2 O fiscal do Contrato, o (a) Sr {a). ANA TBERSgA DIAS LlWfl DE ALBUQUERQUE portador (a) do CPF
790.351.084-34, com lotação na Secretária Municipal d» Saúde do Munioipio de Santa Rita - FB,
formalmente designado, s cosprovadamsnte habilitado para gerenciar o presente termo, aarã o
responsável pelo fiel cu^rimente das cláusulae eantratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos cosplementarea.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes desta contrato, as partas elegem o Foro da Comarca de Santa
Rita. \
B, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contraí^ em O^duae) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas. /W "V \

Sánu uta ̂ PB, jOt de Outubro de 2020.

TESTEMUNHAS CONTkATAHn j

LUCIAKO CORREIA CARNEIRO
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