
- r-"'

W^\
fxjíll-i -

ivr

Ssif■V«£.
ESTADO DA PARAÍBA

PDEEEZTÜRA MUNICIPAL DE SAHTA RITA
CCKISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COHTMTOM*: 014/3021
BAOCESSO ADM 034/2020
FRIcXo EliSntteZCO N" 002/2020

TEM» DE COHTBKtO QUE ENTRE 81 CXUtaRMI X aiCRETXRIA
DE 8X60B da PHEraiTURX KimiCIPAL DE SXHTA RITA B
CIHraaiCA T.m». PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COHTORXB DISCRIKIMADO NESTE IHSTROMEKTO HA PORHA
ABAIXO:

?'7

P«lo pc»#ant* iB8trüm«nto paruculsr da contrato, do «xa lado o Socrotorla Municipal do Saúdo da Santa
Riba - inscrita no CNPJ/MF sob o n» n' 09 .«94.222/0001-63, situada k Avanida Tlkvío Ril>aiEO Coutinbo,
j/n, Cantro, CEP: 98.300-220, Santa Rita, PB, naata ato Eaprasantada paio SacratáriOi LDCIAMO CORREIA
CARNEIRO, CPf n* 827.071.464-04, dotavanta si^lassenta COHTRATAHTE, • do outro lado
CIRÚRGICA tOHTBBELLO LTDA, CHPJ n* 08.674.752/0001-40, R COSMORAMA, H' 710, BOA VIMEM - CEP 51.030-
640 - BBCirE - PE doravanta sisplasnanta CONTRATADO, dacidiraa as partas ecntratantaa assinar o
prasanta contrato, o qual aa raqará palas alAusulas a eondiçãas saquintas;

CLÁD80IA raiMEIRA - 008 FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
2.1 SAt4 eoBtTAto decerte dA llcitsçâo aodAlidfld* Prij&o Bl%tJÃnlco 0OD2/2O2O/ procAtiMA fto#
tarsos da Lai Fadarsl n* 10.520, da 17 da Julho da 2002 a subsidiariaBanta a Lai Fadaral n* B.666,
da 21 da Junho da 1993; Lai Cca^la^ntar n* 123, da 14 da Dasasbro da 2006; Dacrato Fadaral n'
3.555, da 09 da Aqosto da 2000; Dacrato Fadaral n* 7.892, da 23 da Janairo da 2013; Lai Co^lanant«
147/2014; Dacrato Fadaral n 8.538 da 06 da outubro da 2015; Dacrato n* 9.488 da 31 da aoeato da
2018; Dacrato Fadaral n* 10.024 da 20 da sataabre da 2019, a laqislaçSo partinanta, eonsidaxadaa
aa altaraçõaa postarioraa daa raferidaa normas.

CLtoSPLA SESOHPA - DO OBJETO DO CONTRATO:
2.1 O prasanta oontcsto tam por objato: AqUISIçAo PB HBDICAHEKTOS. VIBAMPO ATENDER AS DEMANDAS B
HECE85IPADE9 DA BtCRETARIA MUNICIPAL DE SAUOE DE SANTA RITA, PB.
2.1.0 Fermacimante davasA ebadacar riqorosamanta As eondiçaas asprsssss nasta iostrumanto, psepoata
aprasantada, PragAo PragAo Eletrânieo n" 002/2020 a instruçôas do Contratante, documantos aaaaa
qua Ficas Faaando partaa intagrantaa do prasanta contrato, indapandanta da tranacrrçAo.

CLÃOSOtA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
3.1 O TElor total daata contrato, a basa do praço proposto, A da RS 19.289.60 (Daienov* mil dUEantoa
a eitanta a nova raais o saasanta cantavoal.

IMITE PAGADORA: RECURSO DA ASSISTÊNCIA FAltKA^OTZCA

XT» s8neincACÃo/060i-40 UNIDADE WRCA aUANT.
PREÇO
DIIIT.

TOTAL

17
BEHElLPBNICIiniA StaZUItEA
1.200.00001 FRASCO AUOLA

A^els nuio 2000 RI 9.07 RI 18.140,00

33
CETOCONAIOL 20MB/O ZAMPO

CIRORaXCA MOtlBFIiTiO LTDA 1
Frasco NATIVA 240 RI 4,7» RI 1.149,40

TOTAL RI 19.289,60

CLÁDSPIA QUARTA - DO REAJUSTAHEHTO!
4.1 Os praços contratados sio Ciaoa pale pariedo do m ano, ascato para es casos pravlstes no Art.
65, SS 5* a 6*, da Lai 8.666/93.
4.2 Ocorrando o dasaqutllbrio aconãmioa-finaneairo do contrato, podarA aar raatabalaoida a ralapAo
qua sa partas paotuscsa rnlclalmanta. nos tanos do Art. 65. Xnolso XI, Alinaa d, da Lai B.666/93,
nsdlaRta casprovaçAo docummatai a requeriasnto axpresao do Contratado.

CLAdSULA QOXHTA - DA DOTACAO:
S.l As daspasas eorrarâo per eoeta da saquinta dataçAo, conatanta do oxçasMnto vigmnta:

UKIOADE ORÇAMENTÁRIA: 02.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÕDB
PROCRAMAS:

10.303.1613.2057 - AS9ISTÊNCXA FARMACÊUTICA
10.122.2605.2041 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1617.2055 - MAffinZNÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO FSICOSSOCIAL
Eusasnos db despesa:
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

CosuasAo Forssnento de IvcxiscRo. Pracs Gecdl-.e Vatqss, 408. centta - Ssnca RlCs. FB, CEF: 54300-1

- 'MSi"-



-r.

•  t i

-W?r.;

Í\
?-42!L_t

211.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS
214.0000 - RECURSO FEDERAL

CLÁUSULA SEXTA - DO PAaRMEHTG:
6.1 O psgaa*nto sará nadisnCa EMPENHO, de acocdo coo as quancidadea efetivaaente entzegxies, epóa a
data do recebioento definitivo do objeto, pela CoaissEo de Reetólaento, >eciiaoc« apcesentapio da
Nota Fiscal, conferida e atestada. O pagaaento deveri ser efetuado no praco "■*»<■■■" de 30 (txinta)
dias apos a apresentação da Neta Fiscal.
6.2 Oa preços aerÃo fixos o irreajustAveis nos tensos da legislaçAo ea vigor, Tsnte a vigAncia
deste contrato, salvo es casos praviatos no Art. 65. parágrafos 5° a S* da Lei 6.666/93, de fona
o ser santido o Bqutlibeio Bconõaico-Financeixo do Contrato.
6.3 Pora afetivsçáo dos pagaasntos raspoctivos, davarío ser apresentados Juntasante as Faturas
e Notas Fiscais, os Certidões Negativas de dábite CND do ZHS9, CRP do FCT6 e coa a Fasenda Municipal
de doaicilio do proponente, devidaaento atualizada:
6.4 O não cuapriaento do subitea anterior, laplicara na sustaçâo do pagasento qua só será processado
spóa a apresentação daa referidas eerUdões, náo podendo ser considerado atraeo de pagaBento.

CLÁUSULA SÉTIMA - 003 PRA20S E LOCAL DE ENTREOA:
a. O objeto desta Iloitaçáo deverá ser entregue pasceladesante, aediante a expedição de

solicitação de focrecimento pelo Setor Co^etente, a qual dever* ser atendida no praso "Sw"»-
de 10 (Dez) diae a contar da data do reeebiaanto da respectiva solicitaçio.

h. As entregas do objsco desta lieitaçto devezSo ser realizadaa na Sacrecaria de Saúde da
Prefeitura Hunicipal de Santa Rita, PB situada á Avenida Flavio Ribeiro Coutinho, s/n. Centro,
CEP: 56.300-220, Santa Rita, PB, no prazo aárino de 10 (dez) dias úteis, se^re cantados a
partir de tecobiBonto pelo fornecedor da Nou de Eaçenho. O Horário de entrega deverá ocorrer
no petiodo de 06 às 17 ha, de Segunda á eexta-feira.

c. Todae aa despesas do tranaports, tributos, frete, carrogaaento, deseazregaaento. encacgoe
Uabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indireeaaante do
fomocteanto do objeto desU licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

d. o prazo da vigência do preaonte contrato será determinado; atá o final rto evercicio finaneairo
^ 2021. considerado da data da sus assinatura.

ÇLÁUS^ OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE B DA LICITAHTE VENCEDORA;
8.1 Caberá a Secretaria da Saúda da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB:

a. Paraitir duranta a vigência do Contrato, o acesso doa zepresentantes/prepostos e e^ragadea
da CONTRATADA ao locai de entrega dos produtos nas dependências da Secretaria de Saúde da

Municipal de Santa Rita. PB, desde que davidaiMnte identificados e acomanhadea
por representante do CONTRATANTE;

b. Proaovor o aco^anhasento e a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob es aspectos
^antitativo e qualitativo, anotando aa registro próprio as falhas detectadas e eoaunicando
a CONTRATADA a ocorrência do qualquer fato que exija medidas corretivas por parte desta;

c. Comunicar à licitanto vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e
interroepet imediatamente o fornecimento, se for o csso;
iBpedic que terceiros fomsçaa os produtos objeto deste Pregão;
Prestar as informações e os eaclarecimentos qus venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 6 666/93 •
Metuar o pagamento à CCWTPAIADA es até 30 (trinta) diaa após o atesto da Nota Fiscal/
Fatura de Material e/ou serviços;
Atestar a execução do objeto deste Contrato, por meio do Setor Coopetente;
ftomecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que stendides as
obrigações contratuais.

a.lceberã à llcitante vencedora;
*• Responder. ea relação aos seus angiregadoB, por todas as despesas

decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais como; a) ealários; b)
seguros de acidento; c) taxas, ippostoa e contribuições; d) indenlesções; e)

vales-eransporto; e gl outras que por ventura venham a ser
criadas a exigidas pelo Covexno;

Manter, ainda, os seus a^regadoa identificados por crachá, quando ea
trabalho, devendo substituir iisediatamente qualquer um deles que seja
considerado inconveniente á boa ordam a ás normao dlaciplinaxea da Secretaria
da saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

c. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso ás dependências
da Secretaria de Saúda da Profoicura Municipal da Santa Rita, PB;

d. Responder pelos danos causados diretamente a v ou a terceiros,
decorrentes do sua culpa ou dolo, durante a entrega do produto, nAo excluindo
ou reduzindo easa responsabilidade a fiscalização ou o acomanhamento pela
secretaria Municipal de Saúde;

•• Responder, ainda, por quaiaquer danoa cauaados diretamente a bens depropriedade da Secretaria da Saúde da Prefeitura Munioipal de Santa Rita, pa.
quando easaa tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do
proQU&o;

f. Entregar os produtos máximo de 10 (dez) dias, cantados a partir/ásTdá.ta'
da assinatura do contreto/ei^enho. o deaeua^rlnenze ao prazo citado seJait
a aa^sesa contratada á panalidada da multa. \

g. Encarraga-se da entrega dos itens adquiridos, areando coa qualquek custo,\
advtn^ do transporto, carga, descarga, bem como qualquer serviço relativo ao
procedimento de antraga. i v

"  antraga do objeto, deverá ssr apresentado dooumenco flscvalido cmrreapendante ao remedmento.
1. Comunicar a Sacrecaria de Saúde da Prefeitura Huucipal de Ssuita Rita,

FB, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgenta • prutmz oa

d.

e.

f.

9-

h.
i.
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esclaxeciBentoB qu« julgar nscasa&tio:
J. Justificar, no caao da dsacunprlJHnto do praso citado no i

cu p&ralisacAo do fomaeioento, por aacslto, am ati 24 heras con
antzaga frustrada;

k. CoBtuúcar ao COHTSATMITZ, por ascrito, aa varificaz condroâaa qua possaa
pzajudlcaz a prastapáo ou a lainincia da fatos qua pessao incarfarir na parfaita
axacução deste contrato, baa coso atraso eu parolisaçAo do fiomaeiaanto
apresentando rações justifieadocae, os quaxs ser&o ob)eto de análise, qua
poderio ser ou nio aceitas pelo Contratante;

1. Bncontrar-sa am dia coa aa obrigações fiscais, «a confomidada coa o
previsto 00 procadiaanto licitatõrio;

a, Hanter-sa aa coapatibilidade cem aa obrigações a aerea assuaidas, aláa
de todas aa condições da habilitaçáo e qualificação exigidas neste Pregio,
durante toda a execuçio do contrato;

n. Gaitir a nota fiscal, constando na aaaaa a inforaaçie sobre es recursos
utilisados para custeio deste contrato;

o. Tsaaer ao setor de B^enho as Kotas Fiscais acei^onhadas das respectivas
certidões da natureza fiscal;

p. Se os produtos antreguss forea recusados, a espresa será advertida para
c cuBpriaento laediato de suas obrigações, lhe sondo concedido o prazo aáziao
de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando a troca dos produtos ou apresentando
defesa nua prazo da 24 (vinte e quatro) horas, sob pena da aplicaçlo da multa
prevista neste Edital a deaals asdidas qua ae fiteraa neeeasirias.

cutoatm mw* - dm oBRicaçoEs germs. sociais. cíacaciAia e fiscais da vehcedora.
9.1 A licitante vencedora caberá, taabáa;

a. AasuBir a responsabilidade per todos os encargos pzevidenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social a trabalhista ea vigor, obrigando-sa a
saldá-loa na ápoca própria, vez qua os seus eapregados náo asntezáo nenhua
vinculo e^regaticio coa a Secretaria da Saúda da Pzafaltura Municipal da
Santa Rita, FB;

b. Assumir, caabáB, a responsabilldada por todas as provldõnelaa a obrigações
estabelecidas na lagialaçio especifica de acidentas de trabalho, quando, ea
ocorrência da aspáeie, fozea viciaaa os seus ei^cegados quando do femacieento
do produto ou ea conexão coa ela, ainda que acontecido ea dependõneia da
Secretaria da Saúde da Pceíeitura Municipal do Santa Rita, PB;

c. Assuair todoa os encargos da possível demanda trabalhista. Civil ou penal,
relacionadas ao fomeciaento do produto, orlginariasMnte ou vinculada por
prevenção, conexão ou eentingéncla; a

d. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiaeais e eoaeteiais
resultantes da adjudicação deste Pregão.

e. Obter as licanças, autorizações e franquias necessárias ã execução do
contrato pagando os eaoluaantos prescritos aa lei.

9.2 Deverá a licitante vencedora observar, ainda:
a. B expressamente proibida á contratação da servidor pertencente ao quadro de

pessoal da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB
durante a vigência do contrato .-

b. Zxpreasaaonte proibida, tanbêa, a veleulaçâo de publicidade acerca desta
Pregão, salvo se houver pcóvia autorização da Secretaria da saúde da Prefeitura
Municipal d* Santa Rita, PB; e

c. Vedada ã subeoijtrataçâo da outra esçresa para o fomeciaanto do produto a/ou
serviço objete deste pregão.

9.3 A inadi^lãncia da licitante, com refarêíicia aos encargos eatabeleeides no subítem anterior,
não transfere a responsabilidade por seu pagaaante ã Secretaria de Saúde da Prefeitura Minielpal
de Santa Rita, PB, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, ratão pela qual a licitante vencedora
renuncia expressamenta a qualquer vinculo da solidariedade, ativa ou passiva, cem e Secretaria de
Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB.

CLÁUSULA DÉCIHR - DA ALTBRACãO B BBSCISÃO 00 COMTRATO:
10.1 O contrato a ser firmado podará ser alterado nos casos previstos no art. 5T a 65 da Lei
e.666/93. desde que haja interessa da Secretaria de Saúde da Pcefeitura Municipal da Santa Rita,
PB. CO» a apzesontacão das devldaa justificativas sdaquadas a este Pregão.
10.2 Ho uitoreaae da Soecotaria do Saúda do Profoitxifo Munlcipol do Santo RItO, O VUOE
inicial arualisado de Contrato poderá ser auaancada ou suprimido atá o limite de 25% (vinte e
cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrefoe 1" e 2', de Lei n'. B.666/93.

a. a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, naa aesaaa condições licitadas^ os
■erá«eii»oft ou quA ao £i«o«on noo«»aárlea; o

b. nonhus àCE^aciao ou supcoasào podosâ oxcodoc o liaito oataboloeido oooto ooBdiçSo# .ooCOn
aa Buproaaôoa ceaultontoa do acordo ontro oa putoa.

10.3 A inaxeeuçãe total eu parcial do contrato enseja a sua reaeisãe, confe.
artigos 27 a BO da Lei no 6.666/93.

e. Os casos de rescisão contratual serão fors^alaente ootivados aos eutoe
assegurado o contraditório a a ampla defeaa.

10.4 A reecisão do contrato poderá ser;
a. detenoinada por ato unilateral e escrito da Secretarie de Seúde de Prefeitura Municipal

de Santa Rita, PB, nos caaea entoarados nos incisos I a XII e XVXZ do artigo 78 da Lei
mencionada, notiflcando-se a licitante vencedora coa a anteeedêneie min(»a de OS (aineo)

Conisuio r^rnsV.-ir.l.f ün LifitaçiôT .M-tulii Vjin-u. iC-H. csr.trc - Rito. TB, CEP; Í8300-13';
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C.

diu; eu
•«igával, por acordo entro aa partoa, roduzida a tecas nesW PregAo, deade n
eonvaniáncia para a Seccataria da Saúda da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB;
judicial, noa termos da lagislacio vigente pertinente a matAria.

10.5 A resciaio adainistcativa oa augàval aará pcsoedida da autorisacio easrita a fundamentada
da autoridade coi^tente,

CIÁUSUIéA décima PRIKSIR& - QAS PKHALTn^DBS;
^8 fornecedorae/contcatadoa que descuaprlran total ou parcialmente oa contratos celebrados com a
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal do Senta Rita, PB, e aos lieitantes que cometam atos
visando a frustrar os objetivos da licitação, sec&o aplicadas, penalidsdea cabíveis fundamentadas na
lei 6.666/93 o na Lei 10.520/02, as seguintes sançâes:

I - Advertência; II - Multa;
a) 0,3 t (três décimos per cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre e

valor do fomseiaanto
ou serviço néo realizado, ou aobra a etapa do eronograma fisico de obras dAo
cumpridoi
b) 10 % (dez por eentol sobra o valor total ou parcial da obrigaçie náe eu^rida,
com o conseqüente cancelenente da nota de empenho eu documento equivalente.

III - Suspansde Teig>orárla do parucipaç&o em lleitaçéo e i^edimento de eontretar com a
Administração, por prazo tido superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração da Inidoneidads para licitar ou contratar com a Administração 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
setçre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

S 1' O valor da taulta aplicada, nos tensos de Inciao tl, será descontado do valor
da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado
judicialmente, sendo comglds monetariamente, de confomldade com a variação do
IFCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo cecolhuaemte.
5 2° A pena de muita podará ser aplicada cumulativamente com as demais sançóes
zestritivaa de direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 6.666/93 e na
lei 10,520/02.
S 3°. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a
partir do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido
para o cumprimento da obrigação,
§ 4° A suspensão temporária i^edirá o fomacedot da licitar e contratar com á
Adminietração Pública pelos seguintes prazos:

I- 06 (seis) meses, noa cases de:
a) aplicação de duas penas da Bdvsrtáncia, no prazo da 12 (doce)
meses, sem que o fornecedor/contratado tenha adotado as atedidas
cerrativae no prazo determinado pela Adainistração;
b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;

It- 12 (doze) meses, noa cases da:
a) retardamento imotivado da execução de obra, da serviço, de suas
parcelas ou do fornecimento da bons.
tlZ - 24 (vinte o quatro) meses, nos casos de:

s) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada,
deteriorada ou danificada;
b) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sen
justa fundaswntação o prévia comunicação ã Adsdnistração;
c) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de lleitação
no âmbito da Administração Pública Municipal, eu
d) sofrer eondenoção definitiva por praticar, por meio doloso,
frauda fiscal no recolhimento da qualquer tributo.

S 5* Será declarado inidócteo, ficando úq>edido da lleitar a contratar com a
Administração Pi^lica, por ta:^ indetersiínade, o fornecedor que:

Z- não zagulariiar a ioadimplãncis contratual nos prazos estipulados nos
incisos do parágrafo anterior, ou
IZ- demonstrar não possuir idmieidads para contratar com a Administração
Pública, ea virtude de ato ilícito praticado.

9 6^ Ha modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentre do prazo de validade
de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar da entregar ou apreaantar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do
seu objeto, caag>octar-eo de modo Inldónoo ou cometer fraude fiaeal, será aplicada
penalidade do impedimento de licitar e contratar com o Município por prazo não
superior a 05 (cinco) anos, sendo desorodenciado do Sistema cadastro da
Fornecedores, sem prejuízo das multes previstas em editai o no contrato e hnh
cofBinaçôea legais, aplicadas o dosadas segundo a natureza a a gravidade da falta
cometida.

11.2 A aplicação das sançães administrativas penalidades fundamentadas na Lei 6.666/93 ^na X
10.520/02. são da competência do otdenadec de despesa desta Secretaria. \
11.3 A autoridade que aplicar as sançóes a penalidades cabíveis, fundamentadas na l«l 8.61(6/93
na Lei 10.520/02, datermlnazé a publieaçâo do extrato da sua decisão no Semanãrie Oficial,Vqual
deverá conter: V

I - nome ou razão social do fomocodor e númore do Inscrição no Cadastre Naoional de
Peasoea Jurídicas -

Cce;srr80 ,;e Ixcltajao, ?r4ç> 5./r"V! Vir jâ», ::g. -er.tro - Saa-.i fi lVd, VO. C£9i i630tl*:3C
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CNPJ OU no Cadastro da Passeas riaicaa - CPr:

II - noM a CFP da todos os sócios ;

III - sançio aplicada, cos os caspactivos pratos da i^ediaante; IV - órgio ou
a Butoctdada que splieeu a saac&o;
V - núiaeso do pzocasso; e VI - data da publicacdo.

11.4 AIÓB das penalidades citadas, a licitanta vaneedora ficará sujeita, atnda, ao cancelamento
da sua insericáo no Cadastro da Ragistro de Pomacadoras - CRF da Prefeitura Municipal de Santa
ftits, PB e, no que couber, áa danais panalidades referidas no Capitulo IV da Lei n°. B.666/93.
11.5 Cacscteeizar-se-á formal recusa á contracapâo, podando a Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal da Santa Sita, PB, a seu exclusivo Juizo, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para que manifestem interesse na contratação, em igual prazo, e atendidas
todas as condicóaa editalicias para fornecimento do ob^ato licitado ou então canceler o lote as
aoguintes hipócasas:

c) ̂ >ó8 decorridos Oã (cinco) dias da convocecão da Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, FB sem que a licitante vencedora tenha retirado e assinado o
instrusente contratual.

d} Após decorridos 05 (cinee) dies da assinatura do contrato, sem que tenba iniciado a
execução dos serviços ou fomaeiaento doa bens, objeto desta licitação, no caso de ter sido
solicitada, sem justificativa ds atxaeo ou com justificativa de atraso não aceita.

11.6 Além das penalidades eiveis elencadas nos subitens anteriores, a Lei n*. 8.666/93 provi
ainda puniçòes na esfera criminal, sonio vejamos:

Art. 93 - Z^edir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório: Pana - detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e eulta.

hrt. 96 - Fraudar, em prejuízo de Fazenda Pública, licitação para aquisição
ou vanda de bens ou aercadesias. ou cootxato dela decorrente:

I- elavando arbitrariamante os preços;
11 - vendendo, como verdadeira ou perfeita, aareadotia falsificada ou deteriorada;
211 - «ctragando uma mercadoria por outra;
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da marcadocia fornecida;
V - tomando, por qualquer modo, injustamente, mais onstosa a pcopoets ou a
execução do contrato: Pena - detenção, de 03 (tris) a 06 (seis) anos, e snilta.

■jfeir--. '

CLÁV9ULA OèCDft SEiaiKDA - DA FISCALIgACÀO E GBfltãO 00 COMTRAK)
12.1 A axaeueãe do contrato serã objeto da acompanhamento, controle, fiacaliseção a avalieçãe por
representante da Contratante, designoMa para Gestor do presente contrate o(a) Sr(a}. HAZOREIK

, por(sadQC (a) do CFF 032.271.194*04, com lotação fixada na Secretaria Municipal de
Saúda do Município de Santa Rita - PB,
Í2.2 O fiscal do Controto. o(a) 8r(a). LOIiA SXBIA DOS gAKTOS SILVA portador(a) de CPF 657.759.884-
34. com lotação na Secretária Municipal de Saúde do Município da Santa Rita - PB, fonalMnte designado,
a eocq^covBdaBMte hebiUtado para gerenciar O presente termo, será o responsável pelo fiel cusprimsnto
das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos eespleeeabares.

CL^SULA DÉCIMA TERCEIRA - DO gORQ:
Para dirimir ae questòes decorrentes desta contrate, as partas elegem o Poro da Comarca de Sente Rita.

S, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o preaente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado
pelas partas e per duas testemunhas.

Fevereiro de 2021.

TSSTZMUNUAS PELO C<

LUCZAHO CeffiSlA CARHBXRO '
SECRKTÁRIO OS 9AÚDB

PELO CCSTERAXADO
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Montebello
Medicamentos • Material Hospitalar

PROCURAÇÃO

I
s

s

A CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA., CNPJ 0° 08.674.752/0001-40, com sede na Rua
Cosmorama, 710 - Boa Viagem - Recife/PE, neste ato representado por seus Socios
Diretores a Sra. MIrela da Fonte Oliveira, portadora do RG N.o 3.399.198 SDS/PE e do
CPF/MF sob o no 685.485.834-87, brasileira, casada, empresária, e o Sr® Jorge Luiz
Azevedo Pereira de Oliveira, portador do RG N.® 4.145.398 SSP/PE e do CPF/MF N®
666.668.724-87, brasileiro, casado, empresário, ambos residentes e domiciliados a Rua
Bruno Veloso, 490 Apto. 1001 - Boa Viagem - Recife/PE.

Pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Sr. Carlos
Eduardo Azevedo Pereira De Oliveira, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n®
666.650.604-97, portador do RG.: n® 4.145.400 SSP/PE, residente e domiciliado na cidade
do Recife - PE.

CONCEDE PODERES; para participar de licitações públicas, em Órgãos Federais, Estaduais
e Municipais, em todos os Estados do Nordeste, podendo para tanto assinar proposta de
preços, requerer certidões na esfera Federal, Estadual e Municipal; desistir e interpor
Recursos Administrativos; Impugnar documentos e procedimentos llcitatórios de
concorrentes a qualquer tempo, desde que seja oportuno; impetrar qualquer tipo de
Recurso Administrativo, dentro da Lei de Ucitações e Contratos 8.666/93; apresentar
lances verbais e negociar preços de Pregões; confessar; transigir; firmar compromissos ou
acordos; firmar declarações; assinar contratos, assinar atas e praticar todos os demais
atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, fazendo parte do presente
poderes de recebimento de valores e de quitação inclusive poderes para substabeiecer
preposto.

A presente procuração tem validade até 31 de Dezembro de 2021.

Recife/PE, 21 de Dezembro de 2020.

ãHãtoNte oliveira
Sóda/Dírétora
RG 3.399.198 SDS/PE

f/MF N. o 685.485.834-87

JORGE LUIZ
Sf

RGN.® 4.145.398 SSP/PE
CPF/MF N® 666.668.724-87

eve6o pereira de olivb 1° OSdo dejiboatb dos GuiranpK
Cartório Eduardo Malta
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;  CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. Rlfi .^q^SrriOl^r
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REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM1B88

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Eprtácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tal.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484

hnp://www.azevedobastos.no!.br
E-mail; cartono@azevedobaslos.nol.br

5^

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevãdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida
sequãncia, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança Jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, foi
Instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatária de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo; Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ender>
htlp9://corrie8edorla.tjpb.jus.br/selo-dlgilal/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA tinha posse
de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 06/01/2021 11:37:51 (hora local) aúavés do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Ari. 1°, 10° e seus §§ 1' e 2° da MP 2200/2001. como também, o documento eletrônico autenUcado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobaslos.not.br

Pera Informações mais detalhadas deste ato, acesse nsiie hitDs-//autdiQita).azev&doba5tos.not.br e Informe o Código de Aufenf/cacãoO/o/ta/..

Esta Declaração é valida por tempo Indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

'Código de Autenticação Digital: 13482812207494924519-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal n' 6.935/94, Lei Federal n' 10,406/2002. Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n' 13.105/2015, Lei Estadual n"
8,721/2008, Lei Estadual n' 10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

ICPPn-t«l*floedi8epúl*<» _

Brasil

de344e de2fl0L


