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CONTRATO H®! 257/2020
PREGÃO ELETRÔNICO M®:010/2020 TERMO DE COITRATO QOB ENTRE SI CKLEBI^ A

CT^B-racTA DE SAÚDE DA PREFEITURA

in-rr BTa»t.T - me. para
PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS CONFORME DISCRXKXMADO
NESTE mSTiaiMDlTO HA FORMA ABAIXÜ:

Falo proBonto inatnmonto particuií^ ^94 MaToo^oÍsS Riboito
santa Rita - in-«ita no ° SoctotArio,
Coutinho, o/n. Centro, CEP: 50.300 220, S dj,rav4nta aiBpleottanta CCWTRATANTB, o do ontio
mciAMO CORREIA CARNEIRO. CPF n° aóa^n^Ol-OsTlocaliíada na R PAULO AFONSO, n®

SLOBAL COMERCIAL EIRSLI - ME, n 17.092.706/0^1 ■ aiaplesmentO CONTRATADO,
485 - JA6UAR1BE - «Ao PESSOA - PB - CEP: pelao cláusula»
decidira» aa partes contratantes assinar o presente contrato, o quai ae u
e condiçBaa saguintass

CLÃüSüLA PRIMEIBA - DOS FUNDAMENTOS DO „_„8- aietrSnico n° 010/2020, procesoada
l.l E-to contrato decorre da
nos termos da Lei Federal n° 10.520, à» 17 de Ju3^ de rwíeabro de 2006; Decreto

o rrr h» ?1 de Junho de 1993; Lai Coapleaentar a® 123, de M ae uesean^ de
?edLal k® 3.555. de 08 de Açoato de f '^"3^ p, tub^o 20ll- Decreto
2013; Lei CoBplaBentar 147/2014; .q «24 de 20 de setaabro de 2019, e

,S
>.PBHnEi. Afl DEMANDAS E NKCESS^ES PA SE^P^^M^ a,pfaaa8 MSte uístruaento,
2.1.0 fomeelaonto deverá 0^^®®= DiO/2020 e iastmçftes do Contratante,

transoriçâo.

aetoeentos e sete reais 0 quarenta centavos).

rÍTEMl ~ ESSECiriCAÇÃOEsy*;t;irAWNyw ^

p55rDÊ"*fíSw8t *V2" PURO lÃTEX, nXo SS^IL,
4»Í8Pe9aVBA MÍNIMA O.IS m, COMPRIMEHTO KIHIl® 3DC

I E OiAmETRO 121*1

■awnÃ (GERIATRICA) DESCARTÁVEL TAH P ATfe <OtC, <»
bAMADA EXTERNA IKREBMEÁ^L, CAMWA INTIMA ^

TB KtEWAL OE ALTA ABSORÇÃO, PITA ADESIVA LATTOto DE «OCONTORI
TXAÇÁO MJLTIAJUSTÁVEL, ATÔXICO, H1P0ALER5EOTC0.

>A£M pacote CCH 10
ÊL^COHOÜMR PARA ULTHASSCM E £03 TRANSPARENTE

-•'Í5OOOML j
ÍKIT PARA DRENAUm' OE RrAX, ESTERIL,
fcÃpACIDADE DE 2000 HL, ADULTO, CONTEM» ERA^
BOIETOR DE PVC, UMA EXTENSÃO EM PVC 00 LÁTEX COl

94 SaMPS, alça para TRANSPORTE £ FIXAÇÃO, ORBW 01
búRAX RADIOPACO KÜLTIPERFURADO ATRAOMATICO N.38.
^MSAIASEK DEVERÁ ESTAR DE ACORDO CM A EDC 185 DA
ÍÃnvisa b ter RBOISTRO no M.8.

ias

MARCA

HALTEX

.TTRDS
PARA LIXO HOSPITALAR RESÍDUO IMEEOTAHTE 50
a
ÜÃRA LIXO BÒSPITALAR RESIDOO THFECIANtE 30

LITROS ,
ISÕNDÃ DB TOLE* 02 VIAS H^QS. PEBIATMCA BALAO^CC.

ISB^HaWIEAOA, DfflALACSM INDIVIDOAL, MIÉRIL,
ESPECIFICAÇÃO NA EMBALAflM. REOI8TRO NO M.3.

204

huso, MATERIAL PLÁSTICO, VDLUC 2 KL, CCMSOKESTEa
boH EDTA-O/KÍ. USO COLETA DE SAWSOE.
'característica adicional á vácuo, esterilidade
BST^IL, DESCARTÁVEL
ItUSO, material plástico, "volume « ML, OMPOMENTES
COM EDTA-K2/K3, OSO COLETA DE SAHOOE.®®®'jCARACIERÍ6TlCA ADICIONAL Á VÁCUO, ESTERILIDADE
■eSTtRIL, DESCARTÁVEL I , , , 1

ÍCROTUBO, 'material PLÁSTICO. VOLWffl »I7RE 0,5 A l
.HL, COMPONENTES CCM OEL 8ESARAOOR. USO KIÇBOCOLET*208 Ur SAHOOE, CARACTERÍSTICA ADICIOÍAL * VAO»,

SSTERILIDADE ESTERIL. DESCARTÁVEL.
TOTÁL

P.TOTMP.0HIT.DOANT.nMID.

RS 189,00RS 9.45oOziA

RS 3.400,00RS 1.70S.OQO

RS 9.280,00RS a«.40

RS 097.00RS 29.90

RS 850.00RS 0,17s.ooo

RS 1.400,00RS 0.1410.000

RS 89,40RS 4.17

RS 195,00RS 0,65

RS 300,00RS 0,60

RS 113.00RS 1.13

RS 12/r07,4.a

í Anirado de birns

PUmiSEL

MEDCHARP

DCMAPACK

OONAPAOC

TOP Km

VACUPLAST

VACDFLAST

VACUPLAST

LORRAN dijit,lp9,L0BBAN
COSTA ,..COTA
LIMA-085980 t.<Mç^SM039««i.iivin.vuj»uu Oadbj:20JO.1O.O6
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CLÁOSOIA QUARTA - DO BEAJUSTAMEKTO: p»vHto#
4.1 Oa preços contratados aáo fixoa pelo período do um «no, «jccoto para o»
no Art. 65, §S S" e 6®, da Xaí 8.66^93. . contrato podaré «ar reatabolocida a
4.2 Ocorrendo o dosoquilíbrio oeonômieo-fínaacelro do con , P - ^ jj Alínea d, da
relação que as partea pactuaram tnioialaente, noa termo. ̂
Lei 8.666/93, mediante oos5>repvaçao documental a requerimento *p

copf a. .««int. d» crc«»nto vi.

lolll SBR.IÇ08 BO FUHDO KUNtCXPAX. DB SAÚD5
: SSdT» í,s.st. »=,px.««. ,

Í?;SSSm^0S3 - Hi»»T»cSo cmK. DX =«™ciM.,r«.=; " =">

10.304.1615.2045 - MRMUTEMÇÃD DO PROGRAMA DB^GIL&MCIA SANITAHIA
10.302.16111.2059 - MAHUTBHÇÀO DA REDE DB URGÍMCIA

ELEKBHTO DB DESPESA: 3390.30-00 MATERIAL DB CONSUMO
paHTB DB RECURSOS 211 - RECURSOS PRÓPRIOS

214 - RECURSO FEDERAL

p^tf a^tf^ante EKPEHSO. VT^to'" »la
:S:a:n^Ío ̂  e^te-^; —do no prato
Biximo de 30 (trinta) dias ap6a a dT legialaçâo em vigor, durante a
6.2 ca preço, aerào firo. e irrea^uatével. no. termo. l^i.l^ 9 , ç. de Lei
vigência desta contrato, salvo os casos pwvletos no "6- "'
8.666/93, da forma a ser mantido o Bqoilibrio Economieo- jxintamente com a.
6.3 Para efetivação doa pagamentos respectivo#, nm do tkss CRF do TOTS • com a
paturaa e Nota. Fiscais, aa CertidSes Negativas de dàbrto ̂ ^0^88. CRF do rorm
Farenda Municipal do domicilio do pagwaento que s6 aará

de pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS B lOCAL DE ENTREGA: eadiante a expedição da
a. O obaeto desta licitaçio deverá ser entregue parcelad^nto, ~<U«te«^

síS;.TpJ^fr «i.pírir,ri;
deverá ocotrar no período de 08 Ãa 17 ha, de Segunda a encargos

c. Todaa aa despesas de transporte, tributos, freta, c^ragamwto,
trabalhistas e ptevidenciários e outros custos decorrentes -iíeaj* ®
^^^to do^obieto desta lidtaçêo, correrá por Síícicio

d. O prato de vigência do presente contrato serê determinado: até o final do erercicio
financeiro do ..., considerado da data da sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA HUNICIPAL DE SAÚDE S DA LICITANIE VEMCBDORA:
A 1 CHbopá a aoerstaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB.

«io contrato, o acesso

empregados da aaiTRATADA ao local de entrega dos produtos nas
^^nLrla da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, desde que devidamente
identificados e aco:ç«ú»ado8 por representante do CCOTRAIMÍTB; ^

b. Promover o acompanhamento e a fiecalitaçSo guando da e^ega
asoectos cusnUtativo e qualitativo, anotando em registro próprio « f^e
detectadas e vvvm,in</:>.nrii3 á COHTRAIADA a ocortância de qualquer fato que exija medidas

= SSSr VV.X.».. nv ,v™.=i-n"
produtos o interroapar imediatamente o fomocimento, sa for O oaaof

d. laçedix que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregio; ^
«. Prestar as informações a os esclarecimentos que venham a ser solicitados p«

CONTRATADA; . .
£. Fiscalisar o contrato na forma disposta no artigo 67 d*^i 0-"6'®3.
g. Efetuar o pagamento ê CONTRATADA em até 30 (trinta) dias «pós o atesto da Sota

Fiscal/ Fatura do Material e/ou serviços;
h. Atestar a execução do objeto desta Contrato, por maio do Sot« Coa^^tente,
1. Potnocar atestado de capacidade técnica quando soUeitado. dasda qu# atandidas

obrigações contratuais.
8.2 Caberá á licitante vencedora:

a. Responder, em relação aoa seus e^egadoe, por todas a.
decorrentes da entrega da produto e/ou serviços, taia como: a) s^árto.j
bl seguros do acidente; e) taxae, iaçostos e contribuições, d)
indanizaçôas; o) vales-refoiçáo; f) valos-transporte; e g) outras
ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo:

b  Manter, ainda, o# seus eopregados identificados por craeh^
trabalho, devendo substituir imediataaenta-qualquer um delj-
considerado inconveniente à boa ordem e ás normas disci;

LORRAN COSTA

LIMA;0859803945

4  -cyw



de

Sacrataria de Saúde da Prefeitura Municipal ^'J^o &e
-deínr^ra T S-a
d '^toSMiídar poloa danoa causados diretamente a v ou *
d.~«rtes dreua culpa ou dolo.
excluindo ou sedusindo essa rasponsabilidaito a ftaeaii ^
ocoapaBhameato pela Secretaria Municipal de 8a<^; . a

esses tenham sido ocasionados por seus empregados dur«te a

t ""«Tegt máximo de 10 <dez) dias, contados a partir da^'•d-^"in",^ã'^contrato/e.penho. O descui^ri^to «. praxo citado

custo advindo do transporta, carga, dascazga, boa como qualquer

rT.srr
PB, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente p
esclarecimentos que julgar necessúio,- , j anterior

J. Justificar, no caso da dsscuaçrimento do .P"*° contadas
ou paralisaçfio do fornecimento, por escrito, em até 24 horas eontaoas

h

i.

paralisação

k.

1.

m

.'^^>^i^™o"Sn«T«ITE, por
Tt^^e^r^^r^rfe^tl-r^^^o-^des-te^^^^^^ "-"0^00 ̂tr^o o.
paralisaçSo do íomeeimento apresentando razões

Hco~ rr'coras-r^^^^^^
obrigações . serem

de^s as c^diç^e de habiUtaçio e qualificação exigidas «este Pregão,
„  rTnouTircS" ̂ rt^'na mesma a roformaçâo sobre os recursos
c.-^í^r^-r^se^^-^^Sr^L^Votas Piscais acompanhadas das

respectivas certidões de natureca fiscal; eara
p. se os produtos entregues forem recusados, a eaçresa
o cujmriaonto imediato de suas obrigações, lhe se;^
LS^dT^i {vinte e quaUo) horas, efetivando a troca dos pratos m
ÍS^Sn^ nuTprazo de 24 (vinte o quatro) horas, sob
SucSTS multa prevista neste Edital e demais medida- que ae fizerem
nacessérias.

CUÜI801A NONA - UM OBRIGftÇÔBS GERAIS, SOCIAIS. COffiBCIRIS E FISCAIS DA VENCEDORA.

Obrigações sociais previstos na legislação social e
obrigando-se a saldá-los na época ptépela, ver que o#
não manterão nenhum vinculo emprogaticio com a Secretaria da Saudo
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB; ^,.„,rfHSncias e

b  Assumir também, a responsabilidade por todas as províncias e
'  obrigações estabelecidas na legislação espeeifioa

trabalho, quando, em oQOtrôncia da espécie, forem vitiMS
enmregedoa quando do fomeolmento do produto ou em '
^da que acontecido em dependência da secretaria do Saúda da Prefeitura
Municipal de Senta Rita, PB; ^ w ,.4«íi ou

o. Assumir todos 00 encergoe da possível demanda trabalhista,
penal, relacionadas ao fornecimento do produto, orlginerismante
vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e

d. B responsabilidade polos encargos fiscais e comerciai,
resultantes da adjudicação deste Pregão.

e. Obter todas as licenças, autorizações a franqulae neoeseàrlas à execução
do contrato pagando os aaolumantoa ptascritos em lei.

g.2 Deverá a ^

da pessoal da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Senta Rita,
PB dUíMit® a v^Q&nc^a do conbTft^Or

b. Expressamente proibida, também, a veiculação da publioilade
Pregão, salvo ae houver prévia autorização do Seoretaria de Saúda da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB; e . ^ .......

e. Vedada á subcontrateção de outra ei]çreso para o fornecimento do produto
«you serviço cdijeto desta Pregão.

9.3 A inadinplôncia da licitanta, com referência aos encargos estabelecidos no_ si^tem
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento A Secretaria de Saúda ̂
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, nem poderá onerar o objeto dMto Pregto. r*^^^
qual a llcitante vencedora renuncia exproBeamonte a qualquer vinculo de solidariedade,
ou passiva, com a Secretaria da Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB.

CútoSOIA DéCIMA - DA ALTERAÇÃO B RESCISÃO DO CONTRATO:
10.1 O contrate a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos mo art.
Lei 8.666/93, desde que hajo interesse da Secretaria da Saúda da Prefeitura *

LORRAN COSTA AuJn.dod.taraudWulpt»r> LORRAN COSTA LlMA«&59e03M«
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„xÍ"de"
Santa Rita, PB, ooa a apresentação daa devidaa 3»"ti£iMtivaa aítequa^s a ea^ PB>^SSálor
10.2 HO intareaaa da Secretaria de Saúda da ProCeitura ^ limito de 2^ (vinte 3Ca\
inicial atuolirado do Contrato podori oor aj^nWdo "P i» a 2® da L«i n'

^  nesnaa co;«Uçaea licLd^tJlmâ^

exceto as aupreaeões rsaultantea do acordo entre aa partes. ^^O-i mC.^ÍV'
10.3 A inexecuçâo total ou parcial do contrato enseja a aua roacisBo. eonfonse diíí«42_

r"rLro.'r.í pr.»..»,
assegurado o contraditório e a aapla de£esa.

rir.,,™.. •

b.

ou

o.

10.S A

fundaaentada da autoridade coiçetenta.

anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMSIRA - DAS PBSALIOADES: v- a. contratos celebrados CO»
Aos fomecedores/contratadoa que descunprirea sn e aos lieitantas que cometa»
a secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal «te Swta Rita, cabíveis
atos vi«mdo a frustrar oa objetivo, da
fundamentadas na Lei 8.666/93 o na Lei 10.520/02. as seguintes sanções.

I - Advertência; II - Multa; dia de atraso,
a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigeaimo o»

ou^í^ço^^rría^r^-í^w a etapa do cronograma físico de obras
Ílo°T^r'por cento) sobre o valor total ou
cuBçjrida, com o conaeqjísnta cancelamento da nota de e^>enbo

.II - .xrr™™!. í. p«™í™.o ~ ".ifp.-.
oom a Administração, por prato nâo superior a 02 <dois) sn^; MministraçSo
IV - nwcisraçAn de Inidoneidade para licitar ou contratar ctm
Pública, enquanto perdurarem os moavos «totaminantes da
promovida a reabilitação perante a própria íS^prejii^s
será concedida sençite que o contratado ressarcir a Admi^sMaçto í^oa p 3^
resultantes 0 depois do decorrido o prato da aançéo aplicada com base

S 1® O valor da multa splicada, noa termos do inciso II, será
valor da garantia prestada, retido dos pagamentos dwidos
ou cohmd" judicialmente, sendo corrigida monetariamento,
cLT^a^o do IPCA. a partir do termo inicial, até a dato do efetivo
xetolMme^. ̂  p«toeó ser ^lioada cumalativamento com as dem^s
sanções restritivas de direitos penalidades cabíveis fundaaantadas na lei
^3^'A^Mnto^ do°í^i<ído de atraso na execução dos ajustes serf
a partir do primeiro dia útil snbseqaento ao do encerramento do prato
aatabelecúlo para o eu^rlmeato da obrigação.
S 4° A suspensão tosçKwária impedirá o fornecedor de licitar e contratar com
a AíSministraçio pública pelos seguintes pratos;

Z' 06 (seis) mesas, nos casos de:
a) aplicaçio da duas penas de advertência, no praao de
(doto) meses, sem que o fornecedor/contratado tenha adota^
aa medidas corretivas no prato determinado peia
Adminiatraçêo;

b) alteração da quantidade ou ^lalidade da meteadoiia
fornecida;

II— 12 (doze) mesoB, noa oasos de: ^ j _
a) rotarttemento imotivado da execução de obra, da sarviço, da atus
parcelas ou do fornecimento da bens.
III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos da:

a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada,
adulterada, deteriorada ou danificada;
b) paralisação da serviço, de obra cu da fornecimento da bons
aem justa fundamantação e prévia eoaunicacãe á Administração;
e) praUear ato ilicito visando a frustrar os objetivos de
lioitação no âmbito da Administração Pública JAinicipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio
doloso, fraudo fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

S 5® Será declarado inidõneo, ficando iapadido da licitar e contratar com a
Administração Pública, por taiq>o indetormin»lo, o fomeeeílor que:

I- não regularizar a inadiaylâncla contratual nos pratos estipx>l
nos incisos do parágrafo anterior, eu
II- demonstrar nâo possuir idoneidade para contratar
Adttainiotração Pública, em virtude da ato ilícito praticado. ^

§ 5® Na modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do pücato
1 ORRAN COSTA Assinado de forma digitai por
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d. .«. propodf. .âo o
aptasantas documentação falsa axlgida para o j oa cometar frauda
Z axoouç&o do seu objeto, c<»portar-se de »o^ "^??^%^n2atar com
fiscal, serã aplicada penalidade da ioç«diiMnto da llciW a
o Muniaipio por prazo não superior a 05. multas previstas
do Sistema da Cadastro de segundo
em edital e no contrato e das cominaçoas legais, aplicadas e do
a natureza e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sançôea
I,ei 10.520/02. são de ccmpetância do ordenador ̂  ctos^sa
11.3 A autoridade que aplicar as sanções e penalicfadea ^ decisão no Semanário
B 66S/93 e na Lei 10.520/02, detenoinarã a publicação do extrato da s

t,T"a."«=i.l do £o™=«U.r . „d»oo d. l..criç»o no <»dn.tno "
de Pessoas JuridiesB -
CNFJ ou no Cadastro da Pessoas Pisicas - CPF?
II - nome e CPP de todos os sóoios; tv -
III - sanção ̂ licada, com os respectivos praros de i^odiaaato, IT
entidade e autoridade que aplicou a sanção;
V - número do processo; e VI - data da publicação.

11.4 Além das penalidades citadas, a lioitante vencedora £i^
cancelamento de sua in.orição «o Cadastro^ JnSI^S^rLfeSarno
Munioipal dá Santa Rita, PB o, no que couber, és demais penalidades refexicas

íí.f ̂acteriV"-Ve-ã formal recusa i
Prefeitura Municipal de Santa Rita, BB, a seu exc meárasse na contratação, em

"?o<^Ts'SSéa"e"írt^cias para fornecimento do objeto licitado

Min^ipal de Santa Rita, PB sem «pie a licitante vencedora tenha retirado e assinano
o instrumento contratual. , j nem ema tenha iniciado
d) Apôs decorridos 05 {cinco) dias da assinatura <1° eoso de
a execução doa serviços ou fomeoimonto dos bens, objeto f não
ter sidTsolicitada, sem justificativa da atraso ou com justificativa de atraso nao

11.6 penalidades civeie olencadas noa subitens anteriores, n Lei a®. 8.666/93
prevê ainda puniçòes na esfera criminal, eenâo vejamos:

Att 93 - iBoedir, perturbar ou fraudar a realização do qualq^ ato deproí^nto licitatório: Pena - detenção, da 06 (seis) »«ees a 02 (dois)
Art. 96^^''^;^"'e« Ptejúiao da Fazenda Pública,
aquisição ou venda de bens ou metoadotlaa, ou contrato dela decorrente.

j- elevando aiiittariamento os preços; -.1.4«-aá» ou
II- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada
deteriorada; III - entregando uma mercadoria por outra;
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria
V  - tomando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a propoeta ouJexecSino U^to: ̂ a - detenção, de 03 (três) a 06 (seis) «noe, e
multa.

CLHUSOtA DÉCIMA SBGÜMDA - - DA PISCftLISACÃO B GESTÃO DO COHTRATO

12.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento,
por representante da Contratante, designamos para jf
VST.CTTI p. DE aRMtJO RODIgDES, portador(a) do CPF 569.136.164-87, com ça
cowT.at-nT.4» i,tiiy,<r.4pni rin Bafirte do Municipio de Santa Rita - PB.
12.2 O fiscal do contrato, o(a) Sr(a) . ian THEREZA DIA.S LCTS M
790.351.004-34, com lotação na Secretária Municipal de Saúde do ̂ cipio ;
formalmente designado, e coaprovadamante habilitado para «srenciar o presente M^. aerA o
responsável pelo fiel ouBç.rimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes
encargos complementares.

CLÁUSULA DBCIHIL T8ME1HA - DO FORO: Santa
Para dirimir as questões dwsorrentea daeta contrato, as partas elegem o Fogoto Conarea de San
Rita.

B, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente oon
assinado palas partes e por duos tastemnbas.

San

TESTEMUNHAS

^das, o qual vai

itubro de 2020.

UJCIAHD CORREIA CARNEIRO

PELO CONTRATADO

LORBAN COSTA

UMAi)S5980394S4

AisMo4ê Aqui por LOmW
COSTA LAUttS««0344S«

Moc »20.iaM 1X2W •oroo'

OLOBAL CQKBRCXfiSb - HB


