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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

CCHISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

d«

0;

CONTRATO N»: 255/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N°;010/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A

SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA RITA E MBGAMED COMERCIO LTDA, PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instzruaanto particular de contrato, de um lado o Secretaria Idinicipal de Saúde de
Santa Rita - inscrita no CNPJ/MP sob o n" n° OB.694.222/0001-63, situada à Avenida Flávio Ribeiro
Coutinho, s/n, Centro, CEP: 5B.300-220, Santa Rita, PB, neste ato representada pelo Secretário,
LUCIANO CORREIA CARNEIRO, CPF n° 827.071.464-04, doravante sinçlesnente CONTRATANTE, e do outro
lado MEGAMED CCMERCIO LTDA, CNPJ n°05■932.624/0001-60. localizada na R PAULA BATISTA, n' 100 -
CASA AMARELA - RECIFE - PE - CEP: 52.070-070, neste ato doravante simplesmente CONTRATADO,
decidiram as partes contratantes assinar o presente contrate, o qual se regerá pelas cláusulas
a condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
1.1 Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico n® 010/2020, processada
nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal
n® 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Conplementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Federal n° 3.555, de 08 de Agosto da 2000; Decreto Federal n® 7.S92, de 23 de janeiro de
2013; Lei Complementar 147/2014; Decreto Federal n 8.538 de 06 de outubro de 2015; Decreto
n° 9.468 de 31 de agosto de 2018; Decreto Federal n° 10.024 do 20 de setembro de 2019, e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
2.1 O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MáuICO HOSPITALAR, VISANDO
ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB.
2.1.O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas nesta instrumento,
proposta apresentada, Pregão Pregão Eletrônico n° 010/2020 e instruções do Contratante,
documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente da
transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
3,1 O valor total deste contrato, a base do preço proposto, á da R$ 88.814,67 (Oitenta a oito
mil oitocentso e quatorze reais e dezessete centavos).

ITEM ^ ESPECIFICAÇÃO
'aLOÒDÃÕ ÓRTÒPEDICO "420 ' g  ,' "nÃO

MARCA

ESTERIL, 100%
ALGODÃO, ISENTO DE IMPUREZAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL

' CCM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE'
FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE. .
FITA ÁbÉSIW HOSPITALAR 16M4 X 50 MT - FITA ADESIVA

72 EM PAPEL CREPADO, EMBALAGQt ÚNICA. LOTE, FABRICAÇÃO'
E REGISTRO.

~rêALDA~ (GERIATRICA) DESCARTÁVEL TAM G ÃCQA DEj
,70KG, CCM CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL, CAMADA'

75 INTERNA EM MATERIAL DE ALTA ABSORÇM, FITA ADESIVA
LATERAL DE FIXAÇÃO MULTIAJUSTÁVEL, ATÓXICO,
RIPOALERGÈNICO. EMBALADAEM PACOTE CCM 10.

CREKER

UHID.

ROLO

MASTER

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEIS PARA USO DIURNO E
NOTURNO COM ELÁSTICO NAS PERNAS, BARREIRAS LATERAIsj
E NÚCLEO SUPER SEGURO COI ALTA CONCENTRAÇÃO DE GEl|

77 PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO IMEDIATA DE LÍQUIDOS, QUE
APRESENTE INDICADOR DE UMIDADE CCM FAIXA COLORIDA)
QUE MUDA DE COR EM CONTATO COM A URINA,|
ANTIALÉRGICA, SEM PERF^. TAMANHO XG
KÍT PÃRA NÉBULIZAÇÃO ADULTO, LINHA DE OXIGENIÕ

96 CONECTOR 9/lS" E LINHA DE AR COMPRIMIDO CONECTOR]
3/4". CCM O COMPRESSOR BIVOLT 1000 [_
KIT PARA NEBULIZAÇÃÕ INFANTIL, LINHA DE OXI(áNIO|

97 CONECTOR 9/16" E LINHA DE AR COMPRIMIDO COffiCTORj
3/4". CCM O COMPRESSOR BIVOLT 1000

MASTER

DARU

DARU

LUVA CIRÚRGICA. 6,5 - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, LÁTEX.
ANATÔMICO. LÜBRIFICADA CCM P6. ADEQUADA AO USO.
TIPO DA LUVA CIRÚRGICA: PAR. UNIDADE DE COMPRA:

105 PARE (S) . COMPLEMENTO: Bi LÁTEX NATURAL, RESISTENTE
À TRAÇÃO, POREM QUE PERMITA SENSIBILIDADE TÃTIL,
iiMPERMEÁVEL, CCM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO'
FABRICANTE KIGITO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO
LUVA^^CIRURGlCUk. 7,0 - ESTÉRIL, D£SCABTÁ%;EL, LÁTEX.1
IaNATÔMICO, LÜBRIFICADA CCM ADEQUADA AO USO-I
TIPO DA LUVA CIRÚKGIC»: PAR. UNIDADE DE COMPRA;'

106jPARE{S) . COMPLEMENTO: EM LÁTEX NATURAL, RESISTENTE'
IátraçAo, poremque permita sensibilidade TÁTIL,!
llMPERMEÁVEL.CCM CERTIFICADO DE APROVTWJÃO DO,
'FABRICANTE EXIGIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO
LÜW~cfwRGICÃT"8^Õ~'i"'E8lÍRÍL, DÉSCARTAWL, ÍATEX.

lOSiANATCMlCO. LUBRlFICyiDA COM ADEQUADA AO USO.
TIPO DA LUVA CIRÚRGICA: PAR. UNIDADE DE COMPRA:

UKD

UHD

UND

UNO

LEMGRUBER PAR

LEMGRUBER

LEtCRUBBR

QUAHT.

100

400

6.500

8.500

20

10

SOO

500

50

P.ONIT.

RS 9,50

R$ 2,46

RS 1,20

P. TOTAL

RS 950,00

R$ 984,00

RS 10.880,00

RS 1,28

RS 7,00

RS 7,00

RS 1.90

RS 1,90

RS 1,90

RS 10.666,67

RS 140,00

RS 70,00

RS 950,00

RS 950,00

RS 95,00 I



120

121

PARE (S) . COMPLEÍ^HTO: EM LÁTEX NATURAL, RESISTENTE!
A TRAÇÃO, POREM fiUE PERMITA SENSIBILIDADE TÂTlL.j
IMPERMEÁVEL. CCM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO]
FABM^JINTE EXIGIDO PELO MINISTÉRIO DO
;PÁPEL GRAU CIRÚRGICO 20 Ot X SOM - EMBALAGEM PARA]
ESTERILIZAÇÃO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO [_
"papel grau cirúrgico 30CMX50CK EMBALAGEM PARA
ESTERILIZAÇÃO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO I

CIPAMED

CIPAMED

PAPEL LENÇOL EM BOBINA, MEDINDO APROXIMADAMENE 70|
122 X SOM OECOMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM PAPEL|

BRANCO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE _l
!sÒNDÁ ÉNÍ^RAL NUMERO 08, DESCARTÁVEL, ESTÉrÍL,
^TÓXICA, UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE NÜTRICtó
Iehteral. nasojejunal, em POLIURETANO PUR0,|
RADIOPACA, flexível, CCH 1,20 H DE COMPRIMENTO, CCM

KARCACAO EM O), PONTA DE TUNGSTENIO, ORIFÍCIOS

LATERAIS, CONECTOR LUER LOK E MANDRIL GUIA CCM

PONTA RCMBA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU

CIRÚRGICO E FIIME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM

PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS

DE IDENTIFICAÇÃO, TIPOOEESTERILIZACAO,

PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICU^O, PRAZO DE VALIDADE

E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
~ " sã®Á~ Djreiúa mMERÕ" ib, descartável, esteril,

ÁtOXICA. UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO
ENTERAL, NASOJEJUNAL, EM POLIURETANO PURO,,

BADIOPACA, flexível, CCM 1,20 M DE COMPRIMENTO, CXW
KARCACAO EM CM, PONTA DE TUNGSTENIO, ORIFÍCIOS

148'!
L

P

149

ROLO

ROLO

100

100

6.000

UND

ATERAIS, CONECTOR LUER LOK E MANDRIL GUIA COM

ONTA RCMBA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU;
jCIRURSICO E FILME TERMJPLASTICO, ABERTURA EM
PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS'

DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, |
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE:

E REGISTRO NO MINISTERIO_DA SATOE |_
SONDÃ ENTERAL NUMERO 12. DÉSCÁRTAVEL, ESTÉRIL,|
ATOXICA, UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO,
ÍENTERAL, nasojejunal, em POLIURETANO PÜRO,|
fRADIOPACA, FLEXÍVEL, CCM 1,20 M DE COMPRIMENTO, CCt^
MARCACAO EM CM, PONTA DE TUNGSTENIO, 0RIPIC10S|
LATERAIS, CONECTOR LUER LOK E MANDRIL GUIA CCM

PONTA ROMBA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAUj
CIRÚRGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA El^
PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS,

DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,]
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE;
X REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE i

SOLUMED

,SONDA URETRAL N, 14 SILICONIZADA, CONFECCIONADA EMj
MATERIAL ATOXICO, MALEÂVEL, TRANSPARENTE, CONECTOR
UNIVERSAL, ATRAÜMÁTICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,
EMBALAGEM INDIVIDUAL, ABERTUARA ASSSÈPTICA,
jCONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA

_ PE VAL, REG. MS
TOTAL

UND

20

20

10

15.000

RS 53,33

RS 70,00

RS 6,80

RS 14,00

RS 14,00

RS 13,60

RS 0,62

RS 5.333,00

RS 7.000,00

RS 40.000,00

RS 280,00

RS 280,00

RS 136,00

RS 9.300,00

RS es.814,67

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAKENTO:
4.1 Os preços contratsdos são fixos pelo período de ua ano, exceEo para os casos previsDos
no Art. 65, §§ 5° e 6», da Lei 8.666/93.
4.2 Ocorrendo o desequilitorio econòmico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alinea d, da
Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
5.1 As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento

02.100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.2605.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.2605.2051 - ATENÇÃO BÁSICA
10.302.1612.2042 - MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL ALTA/MÉDirf
COMPLEXIDADE

10.302.1604.2053 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CBO
10.302.1617.2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.302.1617.1018 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS CCM DEFICIÊNCIA
10.304.1615.2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA 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 aerá mediante EMPENHO, de acordo com as quantidades efetivamente entregues,
após a data do recebimento definitivo do objeto, pela Comissão de Recebimento, mediante
apresentação de Nota Fiscal, conferida e atestada. O pagamento deverá ser efetuado no prazo
máximo de 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal.
6.2 Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da legislação em vigor, durante a
vigência deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5° e 6° da Lei
8.666/93, da forma a ser mantido o Equilíbrio Econômico-Financairo do Contrato.
6.3 Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados juntamente I
Faturas e Notas Fiscais, as Certidões Negativas de débito CND do INSS, CRF do FGTS
Fazenda Municipal do domicilio do proponente, devidamente atualizada;
6.4 O não cumprimento do subitem anterior, implicará na sustação do pagamento que i
processado após a apresentação das referidas certidões, não podendo ser consideradc



sob os

da pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA:
a. O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de

solicitação de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo
máximo de 10 (Dez) dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.

b. As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB situada ã Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, s/n,
Centro, CEP: SB.300-220, Santa Rita, PB, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sempre
contados a partir do recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho. O Horário de entrega
deverá ocorrer no período de 08 às 17 hs, de Segunda à sexta-feira.

c. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos
trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretameii
fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contrat

d. O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do
financeiro de 2020, considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA LICITANTE VEHC.
8.1 Caberá a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB:

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/p'
esfregados da contratada ao local de entrega dos produtos nas dapem
Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, desde que de
identificados e acompanhados por representante do CONTRATANTE:

b. Promover o aconfanhamento e a fiscalização quando da entrega dos produtos,
aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as
detectadas e comunicando à CONTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija medidas
corretivas por parte desta,'

c. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos
produtos a interroi^er imediatamente o fornecimento, se for o caso;
lafedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregão;
Prestar as informaçdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;

f. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;
g. Efetuar o pagamento à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota

Fiscal/ Fatura do Material e/ou serviços;

Atestar a execução do objeto deste Contrato, por maio do Setor Coofetente;
Fomecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais.

8.2 Caberá à licitante vencedora:

a. Responder, em relação aos seus esfregados, por todas as despesas
decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais como: a] salários;
b) seguros da acidente; c) taxas, ii^ostos e contribuições; d)
indenizações; e) vales-refeição; f) vales-transporte; e g) outras que por
ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

b. Manter, ainda, os seus esfregados identificados por crachá, quando em
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja
considerado inconveniente á boa ordem e às nonsas disciplinares da
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

c. Respeitar as normas e procedisientos de controle e acesso ás
dependências da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa
Rita, PB;

d. Responder pelos danos causados diretamente a v ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, durante a entrega do produto, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde;

e. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de
propriedade da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB, quando esses tenham sido ocasionados por seus enfregados durante a
entrega do produto;

f. Entregar os produtos máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data
de assinatura do contrato/empenho. O descumprimento ao prazo citado
sujeitará a enfresa contratada á penalidade de multa.

g. Encarrega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando com qualquer
custo advindo do transporte, carga, descarga, bem como qualquer serviço
relativo ao procedimento de entrega.

h. No ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado documento fiscal
válido correspondente ao fornecimento.

1. Comunicar a Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessário;

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

k. Comunicar ao CONTRATANTE, por esorito, se verificar condições que
possam prejudicar a prestação ou a iminência de fatos que possam
interferir na perfeita execução deste contrato, bem como atraso ou
paralisação do fornecimento apresentando razões justificadoras, as quais
serão objeto de análise, que poderão ser ou não aceitas pelo Contratante;

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

m. Manter-se em confatibilidade com as obrigações a serem assumidas,
de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pri
durante toda a execução do contrato;

n. Emitir a nota fiscal, constando na mesma a informação sobre os recu'
utilizados para custeie deste contrato;

o. Trazer ao setor da Enfenho as Notas Fiscais acompanhadas
respectivas certidões de natureza fiscal;



p. Se os produtos entregues forem recusados, a ençresa será advertida para
o cumprimento imediato de suas obrigações, lhe sendo concedido o prazo
mávSinn de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando a troca dos produt^
apresentando defesa num prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob
aplicação da multa prevista neste Edital e demais medidas que s^
necessárias.

dÁUSUIA NOHá - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS, SOCIAIS, CCMERCIAIS E FISCAIS DA VENCEDORA.
9.1 À licitante vencedora caberá, também;

a. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previde:
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhis
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
não manterão nenhum vinculo esçregaticio com a Secretaria de
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

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

c. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou
vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e

d. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da adjudicação deste Pregão.

e. Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessáurias á execução
do contrato pagando os emolumentos prescritos em lei.

9.2 Deverá a licitante vencedora observar, ainda:

a. É expressamente proibida à contratação de servidor pertencente ao quadro
de pessoal da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB durante a vigência do contrato;

b. Expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste
pregão, salvo se houver prévia autorização da Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB; e

c. Vedada ã subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto
e/ou serviço objeto deste Pregão.

9.3 A inadinplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no subitem
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pala
qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa
ou passiva, com a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB.

dÁUSaiA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
10.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 57 e 65 da
Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Secretaria de Saúde da Prefeitura bfiinicipal de
Santa Rita, PB, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.
10.2 No interesse da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, o valor
Inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite da 25% (vinte
e cinco por cento) , conforma disposto no Artigo 65, parágrafos 1° e 2°, da l,ei n". 8.666/93.

a. a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e

b. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição,
exceto as sv^ressões resultantes de acordo entre as partes.

10.3 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

a. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

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

Municipal de Santa Rita, PB, nos casos enumerados nos incisos I a XII a XVII do
artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência
minima de 05 (cinco) dias; ou

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

c. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.
10,5 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
Aos fomacedoras/contratados que doscumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com
a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, e aos lioitantes que cometam
atoa visando a frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas, penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02, as seguintes sanções:

I - Advertência; II - Multa;

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

ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico de obras
não cumprido;
b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação
cunprida, com o conseqüente cancelamento da nota de eoçenhe ou documeptp
equivalente.

III — Suspensão Temporária de participação em licitação e irpedimento de contratai^
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;



IV - Declaração de Inidoneidada para licitar ou contratar com a Administração
Pública, encanto 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
resultantes a depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.

S 1° O valor da multa aplicada, nos teriiioa do inciso II, serã descontado do
valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração
ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade
com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo
recolhimento.

§ 3° A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais
sançóes restritivas da direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lei
8.666/93 e na Lei 10.520/02.
§ 3°. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realiza^
a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do
estabelecido para o cunprimento da obrigação.
§ 4° A suspensão teuporária impedirá o fornecedor de licitar a con
a Administração Pública pelos seguintes prazos:

I— 06 (seis) meses, nos casos de;

a) aplicação de duas penas de advertência, no pr<
(doze) meses, sem que o fornecedor/contratado tenh.
as medidas corretivas no prazo determina'
Administração;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercai
fornecida;

II- 12 (doze) meses, nos casos de:

a) retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas
parcelas ou do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte e quatro) meses, noa casos de;

a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada,
adulterada, deteriorada ou danificada;
b) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens
sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração;
c) praticar ato ilieito visando a frustrar os objetivos de
licitação no âmbito da Administração Pública Municipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por maio
doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

§ 5° Será declarado inidôneo, ficando invadido de licitar e contratar com a
Administração Pública, por tenpo indeterminado, o fornecedor que:

I- não regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados
nos incisos do parágrafo anterior, ou
II - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração Pública, em virtude de ato ilieito praticado.

§ 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, confortar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, será aplicada penalidade de ispedimanto de licitar e contratar com
o Município por prazo não siq^rior a 05 (cinco) anos, sendo descredenciado
do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas
em edital e no contrato e das cominações legais, aplicadas e dosadas segundo
a natureza e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sanções administrativas penalidades fundamentadas na Lei 8,666/93 e na
Lei 10.520/02, são de coaçetência do ordenador de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei
8.666/93 e na Lei 10.520/02, determinará a publicação do extrato de sua decisão no Semanário
Oficial, o qual deverá conter:

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

CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;

II - nome e CPF de todos os sócios;

III - sanção aplicada, com os respectivos prazos da in^edimento; IV - órgão ou
entidade e autoridade que aplicou a sanção;
V - número do processo; e VI - data da publicação.

11.4 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Registro de Fornecedores - CRF da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capitulo
IV da Lei n°. 8.666/93.

11.5 Caracterizar-se-à formal recusa à contratação, podando a Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, a seu exclusivo Juizo, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interessa na contratação, em
igual prazo, e atendidas todas as condições editalicias para fornecimento do objeto licitado
eu então cancelar o lote as seguintes hipóteses:

c) Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB sem que a licitante vencedora tenha retirado e assinado
o instrumento contratual.

d) Após decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sem que tenha iniciado
a execução dos serviços ou fornecimento dos bens, objeto desta licitação, n^caso da
ter sido solicitada, sem justificativa de atraso ou com justificativa d^
aceita.

11.6 Além das penalidades cíveis alencadas nos si^bitans anteriores, a L^ n^
prevê ainda punições na esfera criminal, senão vejamos:

aso não

.666/93



Art. 93 - laçedir, pertuibau: ou fraudar a realização de qualquer ato de
procedimento lieitatório: Pena - detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois)
anos, e multa.

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

I- elevando arbitrariamente os preços;

II- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou
deteriorada; III - entregando uma mercadoria por outra;
rv - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V  - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou
a execução do contrato: Pena - detenção, de 03 (três) a 06 (seis) anos, e
multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
12.1 A execução do contrato será objeto de acoiq>anheunento, controle, fiscalização e avaliação
por representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o(a) Sr{a).MÁRCIA
VALÉRIA P. DE ARAÚJO RODIGUES■ portador(a) do CPF 569.135.164-87, com lotação fixada na
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Rita - PB.
12.2 O fiscal do Contrato, o{a) Sr(a). ANA THEREZA DIAS LINS DE ALBUQUERQUE portadot(a) do CPF
790.351.084-34, com lotação na Secretária Municipal de Saúde do Município de Santa Rita - PB,
formalmente designado, e conprovadamente habilitado para gerenciar o presente termo, será o
responsável pelo fiel cuiprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos conylementares.

CLAUSULA 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 pleno acordo, foi lavrado o presente contrato %a "^uas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Sant/ Rit^a ' Outubro de 2020.

TESTEMUNHAS

LUCIANO co:

PELO CONTRATADO

. ...

EGAMED COIBRCIO LTDA


