
BSZRDO OA FMUklBA

vnSRXSOnA ISMXCZPAZ. BB Mim RZM

ccwaaÂo pbummcsmts db licxtucHo

COMTWU» H': OSS/2021
PBSGilO ElimÔHICO M*! 010/2020

TEIM DS OXmtMO QQB 8NTRB 81 CEISSMN A
agçaBOAIA PB BAOPB da FltBreirORA HOmClPAL DB
u»m BZSA B MBqawBn combucto lxpa, para

PRBSCACilO DB BBRVSCOS OOHPeBMB DX8CIUMXMAD0
HSSXB DtSmMBKrO MA BOMA ABAIXO:

Pale pzaaanfea inafczwwito partlonlAS da oontxato, do tm lado o Boorotazia Wuniolpal d* flaudo da
Santa Rita - Inscrita no CMPJ/UF sob o n' n" 08.694.222/0001-63, situada i Avenida Flávio Ribeiro
Coutinho, a/n, Centro, CEF: 58.300-220, Santa Rita, PB, neate ato repreaentada paio Seoret&tlo,
LDCZARO CORRBXA CAmEIBO, CFT D* 027.071.464-04, doravanto sll^leaBatite cnmWCAMn, o do outro
lado HBfffiHPr COtflrrrT'^ CMVJ n*06.032.424/0001-60, looallaada aa R PAOLA BASZam, n" 100 -
CASA AMARELA - RECIFE - FE - CEP: 52.070-070, neste ata doravante aiaplesaaota COHTRATADO,
daeidiran as partas contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá palas oliusules
e condições seguintes:

CZAuSDXA PRIMEIRA - DOS PQ8DAMHT08 DO COtlTRAZOl
Bete eentreto iTbiiiii i ■ da lloAMoSe * .*-.*» p* 010/2020. preoeeeede

Doa >«■— da lei redual a* 10.620, d* 17 da Julba de 2002 e subaldiasiaaente a Lei Fedoral
n' 8.666, da 21 de JUnho de 1993; lei Co^leBentax n* 123, de 14 da Deasabre da 2006; Daorata
Federal n* 3.555, da 08 da Agosto da 2000; Decrete Federal n' 7.892, de 23 da janeiro da
2013; Lei cc^leaentar 147/2014; Decreto Federal n 6.536 da 06 da outubro de 2015; Decreto
n* ».4ee da 31 de egesto da 2016; oaorato Podarei n* 10.024 do 20 da aoLiiykire da 2016, o
lagisleçâo pastinanta, eensidacedas as altaraçeaa pestasleeas daa radarldas notaae.

C1Í09D1A SBSDKDA - DO OBJETO DO COMTRAIO: ^
2.1 O prasenta contrato taa por objeto: AQUI81CftO PB MAIBRIAIJttDICO HOSPIMAR. VISMffiQ
ATEMDBR AS P8MAWDA8 B SBCBSaglAPBB DA 88CRBTARIA HCHICIPAL W BADDB DB BAMm RUA. P8.
2.1.0 fomaoiaanto (terará ^adaeax rigecoeaaanta ás eondiçOes aj^saaaaa neate inetruaento,
proposta apraaantada, Praaao Bla«-*"4«p 010/2020 a inetmçaa» de Coatratanto, deouaMUa
aesaa qua ficM Farande partas intagrantae do prssonto oontrsto, indapandante da transoriçao.

CLltoStJLA TSRCBIRA - DO VALCR E PREÇOS: „ . ^
3.1 O valer total desta contrato, a base do praça presto, é da R6 317.617,00 (Tresantcs a
doseasata ali oltoeantos a daaaseata raaia).
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irni 1 BSPBCirxeACiD MARCA DHZD. «nn. P.QKIT. p.fomx.

ntA ADESIVA BOSníAlAR 1001 X SD MT - FISA ADESM
72 RH PAVSL OtZPADO, BOAIROW ÚBICA. LOTB, lABRICAÇAO

M ssoxsTao.

CIBE DRD 100 R« 2.46 Ri 246,00

PRAISA (CrRUmCA) DBSCARSiVRL XkK 0 AdMA Dl
.70Ra, cot CAMADA EESEMA mPEtOSáVEL, CAMADA73 luciãaMA Bt mzBRZAL DB AIA aSSDRÇAO, rZIA ADESIVA
jumax. BB rBScáo uatTuuusiival. arÒMCo,

nSIBR UBD e.soo RI l.SO RS 10.200,00

nÃiBA omiRia OEScutnvBia í&m oso diuuw i
wmisso cot BiisTxco BAs mau, baarbiras utissua
■ HÓCLBO SV*M SSSDBS CaC UM OeOCeaRRBCiO BB ut

77 «ABA ABSCRCto B iOTBCCiO IMBDIASA DB ZifiOIDOS, 001
masssirb ihoicador ds tacuMDB COM nm coioRniA
m HBM BS COS BI CCNSATO CCU A UUIIA,
lurriAUteeicx. sim narna. xunnn rn

WSTBR ORD ll.SOO R6 1.2B Rl 14.720.00

BIT PARA UKBOUIACÃD ADOUO, TiTTUA DS uaiuaaii.
»6 COWiCTOA 9/16* B LD&A DE AR COMPRIMIDO UJHU.1UA

D/4* . OCM 0 CaNSSBSSOR BXVDIff ISOO
DARO ORD 460 RI 7,00 W 3.360,00

iU« PAM usaouuçin smirtiL, lzum ds uuuilno
97 CONECTOR 9/16" B UMEA DB AR CCKHmnDO COMBCTDR

*3/4*. CW 0 CCHPRI980R BIVOtT 1000
DARÕ ORD 290 R$ 7,00 RI 2.030,00

xuvK sBlntaxca. 6,9 - bsxMxl, oescMCAvaL, xMaa.
AMkléMICO. WBBinCUA C« PÓ. ADSODADS AO VSO.
tIPO DA lOVA enráunCA: par. UVISADI DS CCKPRA:

'  109PARS (S) . CCMPLBIBnO: EM láTBX NAIDRAL, BBSXStnn
1  A naçAo, poobi gus nocca sBMteiLznws sítxl,
1  jmPBSMtivu. COM aRinTCKDO DB APROVADO DO
1  ipASMOMn maiDO pslo KnssTáRio do vrabaxju

UDSRDBEa PAR SOO RI !,»« R| 930,00

IDVA CIXORQICA. 7,0 - BSTBRIL, DSSCAIOAVBl,, LAXBl.
AMTOiaco. unAzrxokDA cm pó. >d«oomi> ao oso.

,  jVXPO DA ZDVA CtRÓSSieA: PAA. OUISADS DS COSrSA:
'  106VÃU<S). COCPlBIBnO: OI tíOU HAfORAL, BBSZSTBrn

|A9RACáO, PWSMUUa PSmRA SSHSZBIl.in»DB xálZL,
iiMPiJBiBÍVB..em omrxMDO os AsaovAcáo do
jpRBRlCAim SSGIDO PtXO KtBXSTBRXO 00 TRABALSO

6RR 2.000 RI 1.90 BI 3.100,00

Ildva dRORom. a,o • bscsril, oesounAvsL, tina.
1  mmChicd. zrsAXRCMA cm Pó. SDsacana ao oso.
i  inpo DA UVA CnÓRdlCA: PAR. UaiDADB DB CCSOPAi
'  totjpsRB (s). caaiaenRO: at xists xaidsal, BSSxsTBm
1  R TRA^, PORW QOB PBBMRA IBOTXin.TnAllB tATIL,
1  jmmmAvsx.. cm cssjuuadc ds apsovaçAo dc

wfATnn o*ta imiSTÓlUO DO TRASALSO

UDSaPBER PRR 14S0 RI i.»e

120 PAPSt, OSAD CnOROlCO 20 CK Z SOM - nOAlAfaW PAM CXPAMBD ROU 1400 RI S3.3S M 74.412.00 '
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tíxnu. ouu) cntOKGicõ 30aãáoa< bcbalm»
jBSTgaiLmcto m p»pBt ottxu ciróbbico
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fV:

121

!fapel LZHCoi. SI soana, HEonó» uhucikuiwehe 70
IZZ^CM X 90M DBCCHnUKBHTO, COnRCCIOKWO » «AraJ

Xmmco. K>«a*iA»o_E>toiviotaaKDfT* _ _ 1
aOHDA BtTSnU mÕcERO 08, DESCUITXVBI.. SSTEML,;
AKIZICX, UTIUZASA FARA ASMIHISTRACAO OE HUTRICAO
ENTSRAL, HASOJEJUNU., Dl COLtOUTANO PURO/
nASZOPXCX. nXXlVKL, com 1,20 K OC CGKPniKEHTO, COK

KMICXCAO W CM. PCaiTA BE TOKOSTEHIO. OBincIOS

.LATERAIS, CffllECTOR LUER LOK E KAHDRIL GOIA CCH
POHTA ROKBX. IMBMJU3IM ZHBZVIBUAli, B< PXPBL SRAU;

«zMmezco t nitte termoviastico, abertura

PÉTALA. HA EMaRLASSl SEVERA ESTAR DIPRZSSO DADOS
DE IDEKTIFICACAO, TIPCOEESTERILIEACAO,
PROCZOenClA, OAX* de rASRlCACAO, frxeo de vauoadb
X REGXBTRO lio KINISTERIO BA SAÚDE

1«7 .

14B

149:

CI7AHED

DIAMAttTB

SOHDA EHTERAL HUHERO 10, DESCARTÁVEL, BSTSRIL,
ÀTOXICA, UTIUIADA PARA ADHINISTRACAO DB HUTRICAO
XHTERAl.. HASOJZJUKAL, B< FOLIODXTAHO PURO,

RADIOPACA, ÍXEirVBt. CCM 1,20 M BE CCKPRIMBHTO, CCH

HARCACAO EM CM, POHTA DE TUHGSTEHIO, ORinCIOS.
LATERAIS, COHSCTOR LUXR lOK B HAKDRXL SUIA COK
.POHTA RCKBA. DCDALAOIH IHBIVIOUAL, SI PAPEL CRAU,
CIRURCICO E nus TERM3PLASTIC0. ABERTURA El^
TETUA. KA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS
BE IDENTlrtCACAO, TIPO DE EPTSRXLIEACAO.I

|PROCEDENCIA, DATA DE PABRICACAO, PRAZO DE VALIDADB|
S REGISTRO HO KIHISnRIO DA SADDB

SOHDA EHTERAL HIKERO 12, DESCARTÁVEL, ESTERIL,'
ATOXZCA. UTXLIEAOA PARA ABMXKISTRACRO DE HUTRICAO

EHTERAL, KASOJBJUHAL, BI P0LIURK2AH0 PURO,,
'RADIOPACA, flexível, CCM 1,20 H DB COIPRIKSHTO, CCM
MARCACAO OI CM, POHTA DE TUHOS7EHIO, ORIFÍCIOS!
LATERAIS, COHECTOR LUER LOK E MAUDRIL CUIA COK
POHTA RCMBA. QQALAGBf IKDtVIDDAL. BI PAPEL CRAU

CIRÚRGICO E FTIMS TEBMDFLASTICO, ABERTURA BI
PSTAIA. HA nSAIACEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS

pC IDEHTirlCACAO, TIPO DE ESTERILIEACAD.|
PROCEDEHCIA, BATA DE rAatUCACAO, PRAZO DE VALIDADE
£ REGISTRO HO MINISTÉRIO DAUDDB '
80KDA DRETRAL H. 14 alLZcÔirXzÀOA, CUMIELCtOMADA BI
MATERIAL ATOXICO. KAZXÁVEL. TRANSPARENTE. CONECTOR
UKtVEHSAL, ATRMZKATICA, ESTÉRIL, DBSCARtÁVEL.i
bOALAGBI IKBIVIDUAL, ABBRXUARA ASSSÉPTICA,'
coirrooo dados de toiHTincAGÁa. procbiéhcza, data
az VAL. 1^. MS
TUBO EHDÓTRAGÜEAL 4,5 CCH CUFF, DESCARTÁVEL Dt
FVC, ESTÉRIL ÍHTEGRA, LIKBA RADIOPACA

ZSOTRAMSPARBMtE. CRADOAHA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTZCA.
,LEVEMENTE ADELGADA, ESFECinCACÀO HA BOALAGSK,.
'registro HO M.S. _
TUDO éndotraqueal'»* s.s coh cdff, ssscártável ai
|PVC. ESTÉRIL XHTSSRA, LIUXA RADIOPACA

laiTRANSPARENTE, GRADUADA, EXTREMIDADE ATRAUHÁTICA,
ILEVBIEHTZ ADELGADA, ESPECmCAÇAO KA BffiALGSI,
RBOISTRO MO M.S I

iTcrso bhsotraqoea£~h* 6.0 eõi eunr, dbscartávd. em
PVC, ESTÉRIL íntegra, LIMBA RADIOPACA

laaTRAHSPABEKTE, GRADUADA, EZTREHIDADZ ATRAUMATICA'
UVBCEHTE ADELGADA, ESFEdirCAÇAO NA EMWT^tTM.l
REGISTRO «O M.S
TUBO ENDOTRAQUEAL H° 6,5 CCM CUFF, DESCARTÁVEL BI
PVC, ESTÉRIL ÍNTEGRA, LIHHA RADIOPACA'

ie4inUIHBP3UIZl'TE, GRADUADA, DCTMXIOADB AIRAtMÉSieA;
LEVBIBITB ADELGADA, BSPECinCACÁO NA BHBALQEM,j
REGISTRO HO M.S.
TUaO ENDOTRAQUEAL'h'7.() COI CUFF, DESCARCÍVEL EH'
PVC, ESTÉRIL ínTEGRA, LIHEA RADIOPACA

185,TRANSPARENTE, GRADUADA, BTRBaDADB ATRADMÁIICA,
LBVBIEHTS ADELGADA, BSPBCIPICAÇÁO HA EHBALGEK,'
ilEOISTBO TO M.S. _ !
TOSO ENDOTRAQUEAL K* T.S COK CUPP DESCARTÁVEL BI
PVC. ESTERIL ÍNTEGRA, UNHA RADIOPACA

186 TRANSPARENTE. GRADUADA, BXTRBIIDADE ATRAUMATICA
LXVBIBITZ ADELGADA, BBPKIRCACAO KA BCEALGIK,!
NKOI8TBO HO M.S. l

' "tubo BIDOTRAQUEAL H* B.lfcCM CUPT. DESCARTÁVEL Bt
PVC, ESTÉRIL íntegra, LIHSA RADIOPACA

ISITRANSPAREHTE, GRADUADA. EITRBIIDADB ATRASMÁTICA'
ZJtVtMlMTX ADELGADA, ESPSCZnCACÁO HA BCSALSBI,|
REGISTRO NO M.S. I
'tubo BNDOTRA^RUU. H* 8,5 COK CDFF, DBSCARTÁiÜ. Bl'
PVC. ESTÉRIL íntegra, LIKSA RADIOPAO^

186 TRANSPARENTE, SRADOADA, EXZRBBDADB ATRAUMÁSIOL
LEVEMENTE ADELGADA, BSPBCinCACÃD KA BaALSBI,|
REGISTRO HO M.S. _ __ |

TOTAL

BOLO ' 1400 M 70,00 M 98.000,00

M 40.BO0,0eRS 6,eDUHD I 6.000

RS 420,00RS 14,00SOLUMEB

RS 14,00SOLUHED

RS 13,60' RS 944,00

RS 21.700,00M 0.62OMD 135.000

UHD 11.000

RS S.4CO,00UHD , l.COO RS 5,46

RS 5.460,00URD : 1.000 RS 5,46

RS 5.460,00

RS S.460,00UHD . 1.000 RS 5,46CIRUTI

RS 5,46 : RI S.460,00UHD 1.000

mCD I 1.000 I RS 9,46 | RS 5.460,00

RS 9.460,00 :UHD 1 1.000 RS 5,4S

RS 317.817,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAXEHTO;

ME6AM£0 wwpo

COMERaO

LTDAD59322r""'"'°"'
624000160 o«i«JiiLu

4.1 Oa peeçea eontcatadoa sAo fixos polo paciedo da ub ano, axeaM para os oasea provlsto
na Art. 65, SS 5» a 6*, da Lei B.666/93.
4.2 Ocorcsndo o dasaquiliheie aconômico-ficiRncaica do contrato, poderá ser restabelecida
relaçáo que as partea pactuaran inicialmente, noa termos do Art. 65, Inciso II, Alinaa d,
Lai 0.666/93, Tnntil ant n co^rovaçAo documantal a caquarioanEo as^caaao do Contratado.



CLÁU3UIA QUZHTA - DA DOTAÇÃO:
5.1 Aa dAspesas cotrAtâo pot conta da oefluinto dotação, constante do orçamento vigente

'•r ' V* *

02.101 - FUHOO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.2605.2041 - MANUTENÇÃO 003 SERVIÇOS DO FUNDO KDNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1612.2042 - MANUTENÇÃO DA ABSI8T. HOSPITALAR E AMBÜLAtORlAL ALTA/HEDIA

"V-- CCHPLBXIDADB _ ,
10.302.1604.2250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGBNCIAIS DE CCUBAR AO COVID—.
10.301.2605.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA
elemento de DESPESA: 3390.30-00 MATERIAL DE CONSUMO
PONTE DE RECURSOS 211 - RECURSOS PRÓPRIOS

214 - RECURSO FEDERAL

CLÁUSULA SEXTA - 00 PAGAMENTO: ^
6.1 O pagaawito aerA mediante EMPENHO, de acordo com as quanUdadea efetivamente entrega,
apOs a data do recabiaento definitivo do objeto, pela Comissio de Recebimento, oediente
apreaentaçAo de Nota Piscai, conferida e atestada. O pagamento deverá ser efetuado no praao

de 30 (trinta) dias após a apreaentaçâo da Nota Fiscal.
6.2 Os preços aaráo fiaoa e irreajustáveia nos tensos da legislaçáo em vigor, dwMte e
vigência deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5 e 6 da Lei
8.666/93, do forma a aor mantido o Equilíbrio Ecooònico-rinanceiro do Contrato.
6.3 Para efetivaçio dos pagamentos respectivos, dsvexáe ser apresentados juntamente cem as
Faturas e Notas Fiscais, as Certidões Negativas de débito CHD do INSS, CRF do FGTS e com a
Fasenda Municipal do domicilio do proponente, devidamentt atualixada;
6.4 O nâo cuaçrimonto do subibem anterior, implicará na sustaçáo do pagamento que só será
peoeessade após a apresantaçáo das referidas certidões, nSo podendo ser considerado atraao
de pagawnto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA:
•  1^* B. O objeto desta licitaçêo deverá ser entregue paxceladamente, mediante a expedição de

selieitaçáo da fornaclmento pelo Setor C<aq>etanta, a qual deverá ser atendida no praso
máximo de 10 (Dos) dias a contar da data do recebimento da roapectiva aolieitaçio.

b. Aa entregas do obioto desta licitaçáo deveráo ser realizadas na Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB situada á Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, a/n,
Centro, CEP: 50.300-220, Santa Rita, PB, no prazo máximo do 10 (dez) dias úteis, s^re

•-4 . contados a partir do recebimento pelo fornecedor da Nota do Empenho. O Horário de entrega
"  deverá ocorrer no periodo de 08 ás 17 hs, de Segunda á sexta-feira.

1";: e. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamonto. encargoa
foUl trabalhiataa e prevldaneiários e outroa custoa decorrentes direta e indiretamente do

-  fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.
a. o prazo de vigência do presente contrato será determinado: atá o final do exercido

financeiro de 2021, considerado da data de sua aosinatura.

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

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesao doa ropresentantos/ptoposto» e
Bapregades da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dependências da

•- - Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, desde que devidamente
identificados e acompanhados por representante do CONTRATANTE;

b. Promover o acompanhamento o a fisealizaçáo quando da entrega dos produtos, sob os
aspectos quantitativo o qualitativo, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando à CONTRATADA a ococrência de qualquer fato que exija medidaa
corretivas por parte desta;

c. Comunicar á llcitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento doa
produtos a interromper imediatamente o fornecimento, ae for o caso;

•  d. Impedir que terceiros fomoçam os produtos objeto deste Ptegáo;
Prestar aa informações e os osclarociuntos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;

£. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 0.666/93;
g. Efetuar o pagamento á CONTRATADA em até 30 (trinta» diaa após o atesto da Nota

Fiscal/ Fatura do Material e/ou serviços;
.  h. Atestar a execuçie do objeto desta Contrato, por maio do Setor C«^tante;

i. Fornecer ateatado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais,

6.2 Caberá á licitanta vencedora:

a. Responder, em relaçio aos seus eaptegados, por todas aa deapeaas
dacorrentaa da entrega da produto e/eu serviços, tais como: a) salários;
b) seguros da acidenta; c) taxas, impostos e contribuições; d)
indenisações; o) valoa-refoiçâo; f) valas-transporto; o g) outras que por
ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Govome;

b. Manter, ainda, os seus et^regados identificados por crachá, quando n
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um delea que seje
considerado inconveniente à boa ordem e ás nemuas diaciplinares da
Secretaria do Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

O. Respeitar aa normas e procodimentoa de controle e acesao ás
dependências da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa
Rita, PB;

d. Responder pelos danos causados dirotaiuanbe s v ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a entrega do produto, náo
excluindo ou cedusindo essa responasbilidads a fiacalizaçAo ou o
acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde;

àaF/-A>jrni •• Responder, sinda, por quaisquer danos causados diretamante a bensMEGAMED propriedade da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal d# Santa Ri
COMERCIO cWEROO FB, quando essas tenham sido ocasionados por seus agregados durante Ja
|_yQy^.Q5g3252 íIDa-oshmí^oooim entrega do produto;
...AA.AA Oacto;]0]i.0]J3 f. Entregar os produtos de 10 (dez) dias, contados a partir da da
4000)60 17:<W9ÇJW



í:"

do assinatura do contrato/os^nho. O daseui^riiaonto oo

su^aitarA a arrasa contratada A panaLidada da Bulta. /
U. Bnoarcaua-oa da antraga dos itans ad^ieidoa, arcando ooa. âual'
custo advindo do tranapocta, carga, daacarga, bam como qualqu^^arviço
relativo ao procedimento de entrega.

h. No ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado documen
vAlido oorraopondanta ao rornacimanto. V<V

i. Comunicar a Sacrataria da Saúda da Prafaituza Municipal da Santa

PB, por escrito, qualquor anormalidade de caráter urgente e prestar 08
esclarecimentos que julgar necessário;

j. Justificar, no caso de descuaçriaento do prato citado no item anterior
ou peraliaaçáo do fornecimento, por escrito, em atá 24 horas contadas
da entrega frustrada,*

k. Coaunloar ao CONTRATANTE, por esorite, ae verificar oendiçaes que
possam prejudicar a prestação ou a imináncia de fatos que possam
interferir na perfeita execuçio deste contrato, bem como atraso ou
parBllaacAo do fornecimento apresentando razOes justifleadoras, as quais
seráo objeto de análise, que poderáo ser eu náo aceitas pelo Contratante;

1. Bneontrar-ec cm dia com aa cbrigaçòaa fiscais, en eonformidsde com e

previsto no procedimento licitatório;

n. Hanter-se em conq^atibilidado com as obrigacáes a saram assumidas, alám
de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão,
durante toda a execução do contrato;

n. t-4»- B nota fiacal, constando na a infoxBaçáo sobra oa recursos

utilirsdos para custeio daste contrato;
e. Trazer ao setor de Empenho aa Notas Fiscais aeeapanhadaa das
respectivas certidões de natureza fiscal;

p. Se oa produtos entregues forem recusados, a empresa será advertida para
o cumprimento imediato de suas obrigações, lhe sendo concedido o prato

da 24 <vinta e quatro) horas, efetivando s troca dos produtos ou
apresentando defesa num prazo da 34 (vinte e quatro) horas, sob pena de
splicaçáo da multa prevista nsate Edital e demais medidas qua se fitarem
necessárias.

CLÁUSULA KOHA - DAS OBRlOi^ÕBS GERAIS, SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DA VENCEDORA.
9.1 Á licitante vencedora caberá, também:

a. Aastmir a responsabilidade por todoa os enoargoe previdancláries a
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-so a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados
não manterão nenhum vinculo ei^tegatlcio com a Sacrataria da Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

b. Assumir, tambám, s responsabilidade por todas as prevldáncias e
obrigações estabelecidss na legislação aspacifica de acidentes de
trabalho, quando, aa ocorrência da espécie, ferem vitimas os seua
etçregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele,
ainda que acontecido em dependência da Secretaria da Saúde da Prefeitura
Municipal da Santa Rita, PB;

c. Assumir todos os encergas de possival damsnda trebelhiste, civil ou
pOBsl, relaeionadse ae fomaoimento do produto, originariamentm ou
vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e

d. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da adjudicação desce Pregáo.

e. n>tec todas as licenças, autorizações e franquias necessáriss á exeouçâo
do contrato paçsndo es emeluaantos preaoritos em lei.

9.2 Deverá a licibanta vencedora observar, ainda;

a. É expressamente proibida á contratação da servidor pertencente ao quadro

b.

c.

de pessoal da aecretarla de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
P8 duzanto a vi9énda do contrato;
Exproaaaaonto proibida, tajabda. a volculaçAo do publicidade acorea doato
Fração, salvo sa houver prévia autorização da Secretaria de Saúda da
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB; a
Vedada á subconccacação de outra enqiEesa para o fomeclmanto do produto
e/eu serviço objeto desta Pregáo.

9.3 A inadii^léneia ds licitanta. com referóncia aos aneargea Batabaleeidoa na subitom
h'. anterior, não tranafera a reaponsobilidada por seu pagamento á Seoxetaria de Baúda da

Prefeitura Municipal do Santa Rita, PB, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pala
qual a llcitante vencedora renuncia axpressaaiente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa
ou passiva, com a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Bits, PB.

CIÁUSULA DÉCIMA - OA ALTERAÇÃO B RESCISÃO DO CONTRATO:
10.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos praviatos no art. 57 e 65 da
Lei 8.666/93, doado que haja interessa da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de
Santa Rita, PB, com a apresentação das devidas justificstivas adequadas a este Pregão.
10.2 Mo Interesse da Baeretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, o valor
inicial atuelixadQ do Contrato poderá ser aximentado ou suprimido até o limite de 254 (vinte
e cinco por cento) , conforme disposto no Artigo 65, psrãgrsfos 1° e 2°, da Lei n*. B.666/93.

a. a llcitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos eu auproasões que aa fizerem necoasárioa; a

b. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limita aatabelseido nesta condição,
exceto as aupzossões resultantes da acordo entre aa partes. /^/

10.3 A inaxecução total ou parcial do contrato anaaja a sua reaeisAo, eenfoma dlspoati

MEGAMED """ artigos 77 a 80 da Lei no 0.666/93.
COMERCIO casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,^LUMtKLIü ,TDA«s9U6»aai6 assegurado O contraditório e a ampla defesa.
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10.4 A rasoiaâo da eentrato pedsrA «ar: / - /
a. por ato unllatacal a aserita da Saeratasla da VaAda da Praèal

^  Bxta, SB, Boa oaaoa "——*■**'* noa laalao# Z a XIZ a ZVTZ
aztiao 78 da Lei oaneionada, aetificaBde-aa a lieitaota ▼anoadora eon a anteoéSSnãia
miniaa da 05 (cídco) dias; ou

b. aaig&vei, per acordo antre os portes, zedutldo o tenro nesta PzegSo, desde^iiiâ bojo
coDTaniOacla paxa a Baorotarla da Saúda da Pxeroltura Muntolpal do Santa Oi'
eu

o. judioial, aos tacoea da leelalaçie vigaaba paEtinaata a aatdrla.
10.5 A taseiaie adaiaistcativa ou aaig&val saxi precedida da sutcxitaçio aaoeita e

dA AtttOrldSdti

CUUnOLA OéCIKA PIUKSIBA - DAS PKKALZDADBSl
Aos foEnoeadoras/coDtEBtadea qua daaeuBsirlcae total ou pazolalaanta os ooatratos ealabrados eoa
a Soorotaria da Saúda da Pzafaitura Mmiolpal do Santa Rita, >8, e aos lioitantas qua ccMtaB
atos visando a fcustras os objetives da lioitaçio, serio aplieadss, penalidades eabiveis
Cundanantadas na Lei 8.666/93 a na Lei 10.520/02, as sequintes sançdes:

1 - Advertanoia; II - Multa;
a}0,3 t (tzAs déolsos per oaato) por dia, até o trlgésisw dia de atraso,

sobra o valer do fomeeiaaato
ou serviço nio realisado, ou sobre a etapa do eroaogrsaa fiaico de obras
não enoprido;
b) 10 % (der por cento) sobre o valor total ou parcial da obrlgapfto nto
cu^rlda, ccn o eonaequonte cancelsBOOto da nota de «aponho ou docmento
aquivaianta.

ZII - Bnspansio Tsaperiria da participaç8o ob Ueitaçie a liqiidlaantfi do eontratar
coB a Administração, por pxase nio snporior a 02 (dois) anos;
XV > Deolaraçio da inidoneidada para lioitar ou eontratar eoa a AdainlstraçSo
pública, enquanto perduxareoi oa aotivoa dataBsinastea da punição ou atd que seja
promovida a raabilitsçae perante a pruria autoridade quo aplloou a panalldada, qua
aari a^^ra qua o ooatratado raaaaroir a Adalnlstraçâo paloa prajuisea
resultantes e depois da decorrido o prato da aançie aplicada eoa boaa no iaeiso
anterior.

S 1* O valor da sulta aplicada, nos tezaos do inciso X2, será descontado do
valor da garantia prastadn, retido doa pogasantos devidos pala Adninisteaçio
ou judioialBonta, aaodo oorrigida neoabariaaanta, da eonToaidede
cem a variação do IPCA, a partir do taxoo Inielal, ati e data do afetivo
rocolhimante.
S 2* A de sulta poderá ser splicoda eauletivSBente eoa ea dsosio
sanções restritivas da direitos penalidadss esbiveis fnndanantadas na Lei
S.666/93 e nn Lei 10.920/03.
S 3*. A ooDtaçn do poriodo da atraso ns onaeuçae doa ajustas sorá raslissda
a partir de primeiro dia útil subsa^anta ao do anoexraaanto do praao
aatabalseldo para o cumprimento da obriçaçáo.
S 4* A suspensão tovorária iopadirá o fornecedor de lieitar e contratas eoa
a õdwinlfftr"?"* Pública pelos seguintes prasos:

Z- 06 (aaia) noaas, noa eaaos da:
a) aplicação da duaa panaa da advartâneia, no praso da 12
(dose) mesas, sem qua o fomeeedor/eoatmtodo tenha sdotsdo
as medidas corretivas no praso datezninedo pela
Aúelniacrsçao;
b> alteração da quantidade ou qualidade de wemadnris

Comaaida;

11- 12 (dose) mesas, noa ossos ds:
a) ratasdamsnto imotivndo de eaoouçáo de obra, da serviço, da suas
parcelas ou do fornecimento da bens.
JIX - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos da:

s) ontregar eomo verdadeira, mercadoria falaificoda,
adulterada, datorlorada ou danlfiooda;
b> parallaaç4e da serviço, da obra ou da foraaelaanto da bens
sam justa fundsmentaçio o prévia eomuniosçio à Administraçio;
o) prsUcar «to ilicito visando a frustrar as objetives de
licitação no éabito da A^inistraçao Pública Huniolpal, ou
d) aefrer coadanaçSe dafinltiva por praticar, por maio
doloao, frauda fiaoal no rocolbisaato da qualquer tributo.

S S" Será declarado inidõnao, ficando impedido da lioitar e contratar eem a
Ateinistrsção Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor quei

I- nõo rogularirar a inadlsplõnela contratual noa praroa aatipulados
noa inoisea do parágrafo anterior, eu
21 _ doBonatrar náo possuir idoneidade pare contratar com a
Administração Pública, em virtude da ato ilícito prstiosde.

S 6° Ha modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do praso da
validade de sua proposta, náo celebrar o contrato, dslrnr da entregar ou
apresentar documentação falaa aniglda para o cartaBa, onseXar o ratordamante
.ti. uaaouçSo .t.. aou objeto, ootqtoctar^so da —— inirtflnao ou cometer frauda
fiaeal, aaré aplicada penalidade da ieqtedieente da licitar a contratar OOB
o Município por praso nõe aupotior a 05 (cinco) anos, sendo daacredenciado
de Sistema da Cadaabee da FCEnocedosea, sea ptejuiic das multas previstas
em edital e no contrato e das eoainações legais, (^licsdss e dosadas segundo
a natureia o a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplieaçõe das ■«hçAo» administrativas pcnalidadas fundsmantadas na Lei 6.666/93 e
Lei 10.520/02. o&o da cc^eténela de ordenados da daopesa dasta Sacrataxia.
11.3 A autoridade qua aplicar as sanções o penalidadss cabíveis, fundamentadas na Lei
8.666/93 a na Lei 10.520/02, datermlnará a publicação do extrato de sua deciaõo no Sananárlo
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Oficial, o qual devará conter:
I - noae ou rasâo social do fornecedor e número de inacriçfto no Cadastro
da Sessoas Jurídicas - >•

CHFJ ou no Cadastro da Pessoas Físicas - CPF;
II - nona a CPF da todos os sócios; ,
III - saneio aplicada, com os respectivos pratos da ispadinento; IV - ór
entidade e autoridade que aplicou a aanção;
V - núaaro do processo: a VI - data da publicaç&o.

11.4 Alón das penalidades citadas, a lieitante vencedora ficará sujeita, ainda,
cancelamento de sua inacrlçáo no Cadastro de Registro do Fomocadores - CRF da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB e, no que couber, áa demais penalidades referidas oo Capitulo
IV da Lei n". 8.666/93.
11.5 Caracteritar-se-á formal recusa á contratação, podendo a Secretarie de Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, a aeu exclusivo Juito, convocar oa lieitantes
remanescentes, na ordem da clasalficacâo, para que manifestam interessa na eontratac&o, em
igual prazo, e atendidas todas as condicóos editalieias para fornecimento do objeto licitado
ou então cancelar o lote as aeguintes hipóteses:

c) Após decorridos OS (cinco) dias da convocação da Saeretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB sem que a lieitante 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, no caso de
ter sido solicitada, sem justificativa da atraso ou com justificativa de atraso não
aceita.

11.6 Além das penalidades eiveis elencadas nos aubitens anteriores, a Lei n*. 6.666/93
prevê ainda punições na esfera criminal, aen&o vejamos:

Act. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato da
procedimento licitatório; Pena - detenção, de 06 (seis) nesea a 02 (dois)

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

"W " I- elevando axbitxazlamsnte os preços;
.  II- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou

deteriorada: III - entregando uma meteadoria por outra;
-  IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da swrcadoria fornecida;

'  V - tomando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta eu
a execução do contrato: Pena - detenção, de 03 (três) a 06 (seis) anos, a
multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
12.1 A execução do contrato será objeto de aeozpanhamento, controla, fiscalização a avaliação
por representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrate o(a) Sz{a). MMRA
RAQUEL LIMA LIRA DA SILVA. portBdor(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). MICHELE CAVALCANTI DE ARAÚJO SOUSA portador(a) do CPF
008.782.794-82, con lotação na Secretária Municipal da Saúde do Hunicipio de Santa Rita - PB,
formalmente designado, o coiiq>rovadamente habilitado para gerenciar o presente termo, será o
responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos cos^lementazss.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dirimir as questões dscotrentes deste contrato, aa partes elegem o Foro da Comarca da Santa
Rita.
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato^ eJ^ (fST vias, o qual vai
aasmado pelas partes e por duas testemunhas.

Santa Ril Fevereiro de 2021.

TESTEMUNHAS

LUCIAH0~à0RREIA CÃRHBIRO
SECRETARIO DE SAUDS

PELO CONTRATADO

MEGAMED COMERCIO

LTOA;0S932624000160
HBOAMED COMERCIO LTDA
CHPJ 05.932.624/0001-60
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