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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAD DE SANTA RITA

CCMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO N»: 154/2021
PRBSto ELETRÔNICO SRP N° 024/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA
DE SAÓDS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E HC
CtMÉRCZO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELLI, CCNFORME
DISCPJHIHACO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, por intermédio do smiDO MOtlClPAL DE 8AÓDE, sob o CHPJ n"
08.694.222/0001-63, Situado a Av. Governador Flâvio Ribeiro Courinho, s/n. Centro, Santa Rita -
PB, zepresentado pelo Cxcelentissimo Secretário Municipal úe Saúde, o Senhor LUCXAMO CORREIA
CASNBIBO inscrito no CPF/HF »ob O n." 339.800.47J-72, doravante denominado CONTRATAKTE, e do outro
lado HC CCKÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELLI, CNPJ n" 20.973.342/0001-23, con sede na Av Dois de
Fevereiro, ip 043, - VARjfto - PARAÍBA - PB - CEP 58.070-000, doravante simplesmente CONTRATADO,
decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
1.1 Este contrato decorre do licitaçAo modalidade Pregáe Eletcôaico n* 024/2020, processada nos
termo» da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiaviamente a Lei Federal n«
a.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n* 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Federal n" 3.555, de 06 da Agosto de 2000; Decreto Federal n° 7.892. de 23 de janeiro de 2013;
Lei Complementar 147/2014; Decreto Federal n B.538 de 06 de outubro de 2015; Decreto Municipal
n" 038/2017; Decreto r.® 9.488 de 31 de agosto de 2018; Decreto Federal n* 10.024 de 20 de
setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas.

CLÁUSULA SECUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
2.1 O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDZBNTS PARA SUPRIR AS
NBCZSSZDAOES DA SECRETARIA DE àúDS DO MUNICÍPIO DB SANTA R1TA/P8.

3.1.0 lornecimenco doverâ obedecer rigorosamente ás condiçfles expressas neste instrumento,
proposta apresentada, pregAo Eletrônico n° 024/2020 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR Z PREÇOS:
3.1 O valor tocai deste contrato, a base do preço proposto, è de M27.2S7,T2 {VIHTE E SBIB HIL
DUZENTOS B CENQUENTA E 9ETB REAIS 6 SETENTA E DOIS CENTAVOS) .

ilTEM, ESPECIFICAÇÃO MARCA

,  'ALFINETE MARCADOR EH METAL COtt CABEÇA EM BSFER&[
'colorida.- I BRH

BANDEJA PARA EXPEDIENTE, PAPEL (CAIXA PARM
CORRESPONDÊNCIA), EM ACRÍLICO, CCH 3 (TRÈS)Í

6 .CCaePAHTIKBHIOa, MEDINDO APROXIMADAMENTE 35 X 26'
CM CADA BANDEJA, OM SBPARADORES DE METAL, KaI
JCCR FIWÊ, TAMANHO OFÍCIO; '

12"BORãACHA ALBICM COM DÜÃ8"CÒRES OC C/4Ò PÇS;

DHID. QtmMT.J P.UNIT. : ' P.TÓTÂL
OC S  ! R$2,20 1 RSll.OO

.CADERNO PEQUENO, CAPA OURA, C/PAPEL PJUTCADO 100
>LS ARAKADO;
■CANETA KSFÉROGRÁPICA, KÃ "cÒR vÉFMBUUÍ, " CÓR»
,ÚNICO EH PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE;
jSEXTAVADO, CCW PONTA CCM ESFERA DE TOÍ«STÊHIO,,
^SCRZTA FINA OU GROSSA, CARGA E TAMPAS!
pOHECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, CCM VALIDADe!

_ MÍNM DE 1 (UM) ANO, EM CAIXA CCM 50 UND; |
5, CÁNETÁ PARÁ"C0 RETROPROJETOR "0,ÍMM C/Í2PÇS CCW

]
23 CANETA PARA MARCAR cb"/bVD"VEraBLSA CX C/ 12 DHD;(

CLIP. DÉ ÀÇO NIQOELADO, K» 1/0 FAHRICADO"COK
30 ARAME DB AÇO CCM TRAIAMEMT AHTI-FSRRUCDl. CX

_.CAOO UND; _
38^COM m BASTÃO 210 COMUM "c/i2 TB DÊLTÃ";
jg.COLA EM BASTÃO COMPoStÃ DE CLÍCÉBÍKA EM HBSIKA

SIMTBTICA NÃO TÓXICA COLAGEM IH8IATAN1A CCM CHQ:

mo,00 I

R34,20

«  07RED BOR

UHD 250XPHOTO

B930,41

R$29.6B

W,29

RS15,96

R$10,92

UHD : 50 I R$36,52 R$1.826,00

mo,00

m.050,00

R$S33,25

tt$S10,25

R$32,25

'r$31,92

lt$21, B4



plõ I40 C

DO químico fi£SP0N9AVEL EM

VALIDADE DE 2 ASOS . CX/12;
TUBO APRÚX. 9G,:

OLA CLiran 2SB EVA CORES DITOB^j:;_
63 COLA INSTANTÂMEÃ, UNZVERSÂL, BISKACA C/_a
48 COLHER DESCARTÁVEL CRAHDS PCT C/SÓ UÜt);

BR»

C;

49 GAREO DESCARTÁVEL GRAIIDE PCT C/50 OND;

50_ EACAjjESCABTÁVÍL GRÃHW TCT C^O UND£ ^
51PRAM DÉSCARÍM^Í, P 18 PCT~CCM 10 PÇS;
S2 PRATO DESCARTÁVEL P~21 PCt'CCm TÕ^ PÇS ;
53"'GÜAFbÁNA» DE'226x22 PCT~c75íl''£^S~ãRÁHCÓ;
5S'envelope BRANCO 1Í4X229MM'LÍ^C/Í.ÕOO ÚNd";"

jícaroR^
STOAH

STRAH

STRAH

!TOTALPLABt.

iTOTALPLAST

ELUr

SCRITT

60 t.
E
G

NVELOPE PAPEL MADEIRA 240X340NM SACO C/250 UKD,
RANDE;

SCRITT

JSI^BNVEI^PE PAPELJ^EIRA 060X260»« SACO C/^0 UKD; SCRZTX '
ENVELOPE, TIPO SACO," EM PAPEL ÃPERGÃííníaADOCW Tl_l

RS • ' • • epn I «My

BRANCA, GRAKATORA MÍNIMA 90C/M2, 229 X 324 Kij
66 ESCARCELA PLÁSTICA CCM ELASTICÕ 4bMM PCT_C/10j_ ÁLÂPÍÃST j
_67_ZSCARCELA PLÁSTICA TRANSPÁBÍNÍE 18MM PCT C/íoT: ~ALÃPLAST~

"""KãíCÃRÍ" I
'ikpríhastér:

6B ESCARCELA PAPELÃO COM ELÁSTICO PCT C/2Q!
O^ETIQUETA A^IVA ENVELOPE A4 N^ 1 C/ 100 n:.S£

UND 2 R31,50 R$3,00 1

UKD 5 l_RSl,SO RS7,50

UND 750 R$3,00 R$2.250,00

UND 500 R$3,00 RSl.SGO.OO

UND 500 R$2,75 R$1.375.00J
UND 500 R$0,84 RS420,00 :

UND 500 R80,97 R$485,00

UND 100 R$0,65 'r$6S,00' I
CX 5 R$69,00 R$345,00

cx 10 R$65,00 R$6SO.OO

_
ETIQUETA AUTOADESIVAS, PAPEl" COR BRANCA, 25,4i

7? X 101, 6HM, RETANGULAR, IMPRESSORA JATO DEIHPRIHASTEhI
TINTA. CAIXA C/_2S nS. _TCrTAL^E 500 ETIQUCTA^
ÍÍTA adesiva T^SPÁRÉÍlrê"l2M'x"làM IHCOLOR PCT'
C/ 10 PÇS; _ _ I
ETTÁ" AUTÓ^ADESrô, CREPE," FINA MãlHDO 25KH~X

93 jSOM, CCMP. COLA AQUOSA {ATÓXICA} E PAPBLj
CRBPASO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 1<UM> ANO; |

80 EUBOCEL

EUROCEL

cx

cx

°L
cx

cx

um

cx

-1

10 < R$68,00 R$680,00 1

10 R$60,00 RS600,00

25 1^28,92

150 R$ie,oo

150 ^^25,60
5 B$31,00

5 R$9,11

RS7«,00

RS2.70"Ó",()0 '■
>S3.8«,00 !

"hSÍ55,Ó0 1

R345,S5

98
POLHA DE ISOPOR H* 20, lOOMM X 5004 X lOOMM DEj
ESPESSURA; |
GRAMPO P/ GRAMPEADOR, MODELO 9/10, C/ SOOO UHD,.

103 C/ 105 GRAMPOS P/PZHTS, EM METAL NlQUELADt^
PRATEADO, CCK PROTEÇÃO ANTI-FERRUG^;

104
C/ 105 GRAMPOS P/PENTE, LARG
GRAMPO P/ GRAMPEADOR, MOTELÒ"9/10, • WpiTinro,T^K^ÇXTERHA 12,ftj^

L^B^LADO PRATEADO,!ALTURA EXTERNA 6MM, EH METAL
ÇCH PROTEÇW ANT1-FERRU6Q1;

107!gBA^S 23/6'cX_C/50pO;
iOSGRAMPO 23/6~CX_c7"5000; i
ÍOSGRAl^S TRILHOS "ÉHBALAGEM 0f:^i"50 JOGO}|

FRZCALOR

BACCRI

BACCKI

BACCHI

BACCHI_
)  -ijjlffijiCMÃX

.  IIILAPIS DE COR C/ 12 CORES InSÍBO B4 HflMSÁ; ' JttSTSRPRINT
i  112ÍÁPIS DÊ HIDROCOT C/ 12 CORÊS^^^JA'gROSSA;"" '.'' "" Sis ~Í
\_iÍ6MNA"nB 0,7 cAixAs^c/ ló uhíd/^x^J} bbK

117 AP0KTAD0R SM IffiTAL CX C/ Í2 J^_; " ;
'  ÍÍ9LIW DE CÕRÍãsPÕNbBNCIA"Wc/ ÍOOFLS CAPA PHÉTÁ;'' BAG '

PCT 50 R$5.00 R$2SO,00 1

UND 50 R$4,90 R$245,00 :
1

UND 15 R$4,50 RS67,5Q :

UND 15 R$13,20 R$19e,00 1

UND 10 RS13,20
!

R$132,00 '

UND 5 R$12,30 RS 61,50

UKD h 25 R$10,00 R$250,ÕO
UND 15 R$9,33 'R$139,95 :

40 I R$3,89
50 L33Í5,qo
50" !_R$2,"40

' RSll.OO
1^4,23

120LIVRO DE OCORRÊNCIA C/SO FLS CAPA FRETA; SAO

_  i_DOraNGOS
125PAPEL A3 75SRS BRANCO 297 X 420 Ml C/ 500 FOLHAS;' RÊPÕRT '

R$155,60
R$750,6o
RS120,Ó0

R$1.100,00
R8105,"75
R$196,25

R$245,'ÓO
...PAPEL CARBONO A4 P/ DESBHBO 66 X 96 CM AZUL C/
"®;iOO FLS;
,,-FAPEX 'cÓCHÊ A4 'cÒR^BRÁHCA B BSSB 1606RS C/'
"'SOPLS;
,-3ásta clássíticadora de "hástico "transparente ...
. pciç/io^çs; . ALAPLASX

jpÁSTA CIASSÍFICADORA ÍM PLÁSTICO' FW'."" CVrBS
138SIVERSAS, CCM TRILHO P/ FIXAÇÃO DE DOCUMENTOS , ALAFLAST

.TAMANHO OFÍCIO;

140

143'

PASTA CRISTAL, CCM ABA S 8LASTICO PLÁSTICA PCi:
C/ 10 FINA;
'pasta DE POLIOHDÃ COM" ABAS S ELÁSTICO, lAMMfflO;

ALAPLAST

OFICIO, LCMBADA DE 5 CM, DIVERSAS CORES; |
PASTA PLÁSTICA Êm'pVC, <XM ABA B BÍ^TÍÒX

_^^'l|COR£S) GROSSA; ^ ALAPLAST
. FERCEVEJ09

152 CABEÇA DE PLÁSTICO, CORES VARIADAS
BRH'iÇX C/ 100; PÇS MEDINDO 20MM;

_155PILHA PALITO NACIÓNAÍTÃwCi.SW TCMüM;
CARTEIA

RA30VAC

RAXOVAC
,--PILHA PEQUENA NACIONAL AA 1,SW CCMUH,

C/ 4;
POOTA ÁLVÁRÁ EM PIÁSTICD HÃ~ CCS "" 'rôSTA B

157,TRANSPARENTE NA PARTE DA FRENTE, CCM ZLBÓS, TAM ACP
215 X 300CM;

160 PORTA EXOCUMENTO DE AMÍLÍCÕ~CX^ÕÍ~ÕrVXSÃÕ; MATOR
r~Í63;PRANCHÊrA ACRÍLICO COM PREHDEDOR MEIO OFICIO
1  ̂gg^"LOGÍO DÊ PAREDE, MATBRlÃL PLÁSTICO . TAM ALTi
L . '4CM X D1ÃH_23,3CM INF. TÉC: UTILIZA 1 PILHA "AA"l

IL

KALBD

CLÁSSICO

R$7,65

: RS49,00

I R$30,00 R$150,00

R$65,00R$13,00

R$12,00 RS300,00

R$B5,00

RS450,00

R$1,70

R$i8,00

R$2,80 R$140,00

R$7a.75

R830,0Q

R83,15

R$2,00

R$1,50 R$75,00

R$3.60 R$180,00

R$3,50 R$140,00

R$16,30 R8407,50
R$S,00 R$400,00

R$30,00 R$75a,00



r\

yStS. SCKEMTE PILHA ALCALDA, IDEAL PARA SALA,;
mOBLO TRADICIONAL, MOSTRADOR BRANCO E HÚSROs!
OUNDES;

Üç >

TOTAL. R527.237,72

cXitoetnA quarta - do reajustamento:
4.1 Os preços contratados sAo fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no
Rcc. 65, SS 5» e 6®, da Lei 8.666/93.
4.2 Ocorrendo o desequilíbrio econômlco-flnancelro do contrato, poderá ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram ir.icialmence, nos termos do Ate. 65, Inciso II. Alínea d, da
Lei 8.666/93, nedlante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.101 - rONDO MUNICIPAL DS SAODE
PROGRAMAS:

10.122.2605.2041 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1512.2042 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR S AMBULATORIAL ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE
10.305.1614.2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.301.2505.2051 - HAHUTEKÇAO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATEKÇAO BÁSICA
10.304.1616.2045 - MANUTENÇÃO DO PR0GRW4A DE VIGILANCIA SANITÁRIA
10.305.1614.2250 - MANUTEHÇÁO DAS ATIVIDADES EKERGENCIÁIS DE COMBATE AO COVID-19
ELEMENTOS DE DESPESA: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO: 211 - RECURSOS PRÓPRIOS
214 - RECURSO FEDERAL

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
6.1 O pagamento será mediante E!4PENK0, de acordo com as quantidades efetivamente entregues, após
a data do recebimento definitivo do objeto, pela CoRiissâo 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 irreajuscéveis nos termos da legislação em vigor, durante a vigência
desce contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos S° e 6° da Lei S.666/93, de
forma a ser nanliclo o Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato.
6.3 Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverSo ser apresentados juntamente com as
Fatures e Notas Fiscais, as Certidões Negativas de dfibico CHD do INSS, CBF do FGTS e com a
Fazenda Municipal do domicilio do proponente, devidamente atualizada;
6.4 o não cunpriment-o do subltem anterior, implicará na sustaçáo do pagamento que sO será
processado apôs a apresentação das referidas certidões, não podendo ser considerado atraso de
pagaBonto.

CLAUSDLA ESTIMA - DOS PRAZOS E LOCAL OE ENTREGA:

a.

b.

c.

d.

O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladatrente, mediante a expedição de
solicitação de for.necimento pelo Setor Competente, â qual deverá ser atendida no prazo
máximo de 10 (Dez) dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.
AS entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Secretaria de Savide da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB situada â Avenida flávio Ribeiro CouCinho, s/n.
Centro, CEP: 58.300-220, Santa Rita, PB, no prato máximo de 10 (dez) dias úteis, sempre
contados a partir do recebimento pelo fornecedor da Dota de Empenho. O Horário de entrega
deverá ocorrer no período de 08 ás 17 hs, de Segunda â sexta-feira.
Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descatregamento, encargos
trabalhistas e previdcnciários c outros custos decorrentes direta e Indirecamence do
fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.
O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do oxazcicio
financeiro d» 2021, considerado da data de suo assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DOS BHCARSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE B DA LICITANTB VENCEDORA:
6.1 Caberá a Seccat&rta da Saúda da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB:

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos rcpresentantes/prepostos e
eitpregados da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dependências da Secretaria
da Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, desde que devidamente identificados
e aconmanhados por representante do (X5HTRATAHTE;
Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob os
aspectos quantitativo c qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas
e comunicando 3 CONTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija medidas corretivas
por parte desta;

Comunicar á licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos
e interromper imediatamente o fornscímcnto. se for o caso;
Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregão;
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
COKTBAT.AOA;

Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;
Efetuar o pagamento á CONTRATADA ea atè 30 Ictínta) dias após o atesto da Nota Fiscal/
Fatura do Material e/ou serviços;
Atestar a execução do objeto deste Contrato, por meio do Setor Competente;
Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais. . /

B.lCabetá á licitante vencedora:

b.

c.

d.

e.

í.

0.

h.

1.



i. Responder, em releçâo aos seus eitfireçados, por todas as despesas
decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais cono: a) salários; b)
seguros de acidente; cj taxas, impostos e contribuiçSes; d} indenisaçOes;
o) vales-refaiçSo; f) vales-transporte; e g) outras que por ventura venham
a ser criadas e exigidas pelo Governo;

b. Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em
trabalho, devendo substituir imediaianente qualquer um deles que seja
considerado inconveniente à boa ordeo e is normas disciplinarcs da Secretaria
da Saúda da Prefaitura Hucicipal da Santa Rita, PB;

c. Respeitar as normas e procedimentos de controle c acesso ás
dependências da Sacrataria da Sróde da Prefaitura Municipal da Santa Sita,
PB;

d. Responde; pelos danos causados diretamente a v ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a entrega do produto, náo excluindo
ou redurliido essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela
Sacrataria Municipal da Saúde;

e. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de
propriedade ds Sacrataria de saúda da Prafsitura Municipal de Santa Rita,
PB, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a
entrega do produto;

f. Entregar os produtos da 10 (dat) diaa, contados a partir da
data de assinatura do contrato/empenho. O descumprlsiento ao prazo citado
sujeitará a empresa 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.

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

i. Comunicar a Secretaria de 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 descumprimento do prazo citado no item anterior
ou paralisaçáo do fornecimento, por escrito, em até 24 horas contadas da
entrega frustrada;

k. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar condiçOes que
possam prejudicar a prestaçáo ou a iminência de fatos que possam interferir
na perfeita execução deste contrato, bem como atraso ou paralisaçáo do
fornecimento apresentando razdes justificadoras, as quais serão objeto de
análise, que poderão ser ou náo aceitas pelo Contratante;

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

m. Manter-se em compatibilidade com as obrigaçOes a serem assumidas,
além de codas as condiçOes de habilitação e qualificação exigidas neste
Pregão, durante toda a execução do contrato;

n. Emitir a nota fiscal, constando na mesma a informação sobre os

recursos utilizados para custeio deste contrate;

O. Trazer ao setor da Empenho as Notas fiscais acompanhadas das
respectivas certidões de natureza fiscal;

p. Se os produtos entregues forem locusados, a engjresa será advertida
para o cumprimento imediato de suas obrigações, lhe sendo concedido o^raz
máximo de 24 (vinte e quatro] horas, efetivando a troca dos pcpdu^
apresentando defesa num prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ^^Cpéna de
aplicação da multa prevista neste Edital e demais medidas qu^%b fizerem
necessárias. /<^

C,'

CLWSBIA KOHA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS, SOCIAIS, COffiKIAlS E FISCAIS DA VENCEDORA.
O j9.1 Â licitante vencedora caberá, também: '.O /I

a. Assumir a responsabilidade por todos os encargos o revIdfencia r^/lL^ ^
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhiVt^Ç/im vigoi, '
obrigando-se a saldá-los na época própria, vei que os seus empiiíúMps
manterão nenhum vinculo empregaticio cem a Sacsetarla de Saúda ita pêignitu^/
Municipal da Baaba Rita, PB;

b. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências c obrigações
estabelecidas na legislação especlflc.j 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 Bacretarta da Saúde da Pxafeltuca Municipal da Santa Rita,
PS;

c. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas ao fornecimento do produto, orlginaciamante 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 necessárias á execução
do contrato pagando os emolumentos prescritos en lei.

9.2 Deverá a licitance vencedora observar, ainda:
a. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro

de pessoal da Seccetacia da Saúde da Pcafeltuca IjKuiicipel de Santa Rita,
PB durante a vigência do contrato;

b. Expressamente proibida, também, a veiculaçád^ ublicidade acerca deste
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Pregão, salvo se houver prévia autorização da S«cs«cuia ^^Saúde^da
Prefeitura Mu&lelpal de Santa Rita, PB; e V»'' A(P^

c. Vedada à subcontrataçAo de outra empresa para o iornecimentoVv,pro»sto
e/ou serviço objeto deste Pregão. * i

9.3 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos ne subitcn ante?
nSo transfere a responsabilidade per seu pagamento á Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal
de Santa Rita, PB, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, raz.ío pela qual a licitoiitu vencedora
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Secretaria
de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB.

CLÃUSUtA DÉCIMA - DA ALtERAÇÀO E RESCISÃO 00 OKITRAIO:
10.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 57 e ê5 da Lei
8.é66/93, desde que haja interesse da Secretaria de Saúde da Prefeitura Minieipal da Santa
Rita, PB, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.
10.2 No interesse da Secrotaria da Saúda da Prafeltusa Municipal da Santa Rita, PB, o valor
inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido atê o limite de 253 {vinte e
cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1° e da Lei n®. 8.666/93.

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

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

10.3 A inexecuçáo 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.é A rescisão do contrato poderá ser:
a. determinada por ato unilateral e escrito da Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal

de Santa Rita, PB, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
mencionada, notiíieando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 05 (cincol
dias; ou

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

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

CLÃOStlIA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PBKAXJOADBS;
Aos fornecedores/contratados que descumprirem cocai ou parcialmente os contratos celebrados com a
Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, e aos licltantes que cometam atos
visando a frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas, penalidades cabíveis fundamentadas
na Lei 3.665/53 c na Lei 10.520/02, as seguintes sanções:

I - Advertência; II - Multa;

a) O, 3 3 Itrês décimos por cento] por dia, ate o trlgèsimo dia de atraso, sobre
o valor do fornecimento

ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não
cumprido;
b) 10 3 (dez poc cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida,
com o conseqüente cancelamento da .nota de eitpenho ou documento equivalente.

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

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

S 2® A pena de muita poderá scc aplicada cumulativaziente com as demais sançOes
restritivas de direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e
na Lei 10.520/02.

§ 3°. A contagem do pciiodo de atraso na execução dos ajustes será realizada a
partir do primeiro dia útil subseqüente ao do oncorramento do prazo estabelecido
para o cumprimento da obrigação.
§ 4® A suspensão temporária impedirá o fornecedor de licitar e contratar com a
Administração Pública pelos seguintes prazos:

I - C6 (seis) meses, nos casos de:
a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze)
reses, sem que o fornecedor/contratado tenha adotado as medidas
corretivas no prazo determinado pela Administração;
b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;

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

a) entregar como verdadeira, mercadot/a\f ficada, adulterada.
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deteriorada ou danificada;

b) paralisação de serviço, de obra ou de foctiecimeA^ de
sem justa fundamentação e prévia comunicação á Admin^c^cão;
Cl praticar aco ilícito visando a frustrar os obje"tWij^ de
licitação no ânbíto da Administração Pública Municipal,
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por melo doloso,
fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

S S* Setá declarado inidOneo, ficando impedido de licitar e contratar con a
Administração Pública, por tenpo indoterninado, o fornecedor que:

t- não tegularirar a inadimplência contratual nos praros 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 prato de
validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
ôpresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejai o retardamento
da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, será aplicada penalidade de iagiedimento de licitar e contratar com o
Município por prato não superior a OS (cinco) anos, sendo dcscredenciado do
Sistema de Cadastro de Fornecedoies, sen prejulco das muitas previstas em edital
e no contrato e das cominaçfies legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza
e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sançúes administrativas penalidades fundamentadas na I,ei 8.666/93 e na
Lei 10.520/02. são de competência do ordenador de despesa desta Secretaria.
31.3 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 Seaianàiio Oficial,
o qual deverá conter:

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

CKPJ ou no Cadastro de Pessoas Pisicas - CPF,-
II - nome e C?F de todos os sócios;

III - sanção aplicada, con os respectivos prazos de impedimento; 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 licltante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento
de sua inscrição no Cadastro de Registro de Fornecedores - CRF da Prefeitura Municipal de
Santa Rita, ?B e, no que couber, ás demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n°.
8.666/93.

11.5 Caracteiizar-se-â formal recusa á contratação, podendo a Seczetazia da Saúde da Fcefeituce
Municipal de Santa itlta, PB, a seu exclusivo Juizo, convocar os iicitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para que manifestem interesse na contratação, em igual prazo, e
atendidas todas as condições editalicias para fornecimento do objeto licitado ou então cancelar
o lote as seguintes hipóteses:

c) Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Secretaria de Saúda da Prefeitura
Municipal de santa Rita, PB sem que a licltante 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 lornecimento dos bens, objeto desta licitação, no caso de ter
sido solicitada, sem justificativa de atraso ou coa justificativa de atraso não aceita.

11.6 Além das penalidades eiveis elencadas nos subitens antetiores, a Lei n*. 8.666/93 prevê
ainda punições na csíara criminal, senão vejamos:

Ate. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório; Pena - detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e muita.

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

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

CIÁUStlLA DÉCIMA SEQnmA - DA FISCALXZACto E GESTÃO 00 COtITRAIO
12.1 A i-xecução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pot
representante tia Contratante, designamos para Gestor do presetite contrato o(a) St(a). KOANUY lOiLLZ
BS2ERRA, portador(a) do Cpf 712.199.584-09, com lotação fixada na Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Santa Rica - P8.
12.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr(a). iuutca;ii.xm icarmem DE SOUZA AI.VBS portadoc(a) do CPF
079.517.454-30, com locação na Secretária Municipal de Saúde cio Município de Santa Rita - PB,
formalmente designado, e comprovadamente habilitado para gerenciar o presente tecmo, será o
responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pectlnentes aos encargos
complementares.



CIÃUSUIA DÉCIMA TBRCBQUl - DO FDBO;
Par» dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o roro da Coniatca de Santa
Rita. E, por estarem de plenc acordo, foi lavrado o presente contrato en 02(doas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

de Maio de 2023

TESTEMUNHAS PELa CWl

>'Ci3t(It£ZÃ CABNBHIO
DE SAÚDE

PELO CONTRATADO

T
BC CCKERCIO OB PAPELARIA E SERVIÇOS

EIRELLI, CNPO n" 30,873.342/0001-23
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