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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIOICOS
GoNTRATO N.031/2020
PROCESSO L|C|TATORtO N. 156/20í9

PREGÃo ELETRôNrco No 06020í9
ATA DE REGISTROS DE PREçOS N" Oí0/2020

_ì

coNTRATAÇÁo DE EMpREsa pARA aoulslçÁo oE

MATERIAIS DÊ INSUIúOS ODONTOLOGOCOS/
CONSUÌI|O PARÁ SAIJDE BUCAL, OBJETIVANOO
ATENDER AS NECESSIDAOES DA REDE ttlUNlClPAL
DE sAúoE, ouE cÉLEBRAfti MUNlciPlo Do
pAULrsÌA, arRAvÉs DA SEcRETARIa MUNIcIPAL
DE SÂUOE E A EMPRESA BARROS E BARROS
HOSPIÌALAR LTDA EPP, NA FORiIA ABAIXOI

ì

O MUNICIPIO OO PAULISÌA, pessoa iurÍdicã de direito públrco interno, com sede na Praça Agãmenon
I\ragelhães s,/no, Centro, Paulista./PE inscrito no CNPJ/MF sob o n'10408639/0001-17, por meio do
Fundo $uniciD.t do srúde. instituÍdo sob o CNPJ n' 09 251 115/0001-23, com secle à Au B.ast 222
Maranguape I CEP 53441$OO nesle ato representada, nos terrnos do Oocr€to ÍÍunlclp.l n'20/2017
pela Secretária de Saúde nomeada através da PoÉ..i. n' 00iU2017, Sra F.birna Oamo Bsm.rl
brasÌleÌa, clivorciada, odontóloga, inscrúa no CRO-PE sob o no PE-€O-9160 portadora Cédula de
ldentidede nô 7 032 5M SDS/PE inscrito no CPF/MF sob o n" 059 682 224-33, residente e domiciliada na
cidade de Recríer'PE, doravante denominado simplesmente CONTMÍANTE.
CONTRÀTADA: BARROS E BARROS HOSPITALAR LÌDA EPP, pessoa iuíÍdica de direito privaclo,
inscrita no CNPJ/MF sob o n" 23.523.598t001-tt7, com sede na Ruâ LruÍindo Co.lho,238' C... Fortô R.ciÍe/PE. CEP: 52.0603.a0, neste ato represenl,ada pelos senhores, Sr Leonardo do Olivelrà FlttiP.ldi
brâsileÌo, divorciado empresáno, inscrito no CPF sob o n" 81E96E834-00, Ponedor da CéìÚla de
ldentidaóe no4473050, SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Joáo Diâs Martins, n" 88 Apt" 1903, Boa
Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-540 e Sr Hârco3 Lopo! Laão Junlor, brasileiro, cãsado' represenlante
co;ercral. inscrìto no CPF sob o nè 066 788.674-59, Podãdor da Cédula de ldentidade n" 66373083 MT/PE
doravante denominado simplesmente CONTRÁÍAOA, celebram o presente CONÍRATO em decorÌência
do Proce3lo no. 166/20í9, Pregão El.ttônico n". o6of2ol9 e At d. R.gbtÍoa d. Proçoc n'0í0/2020'
confoíme pÌopostra de preços da CONTMTADA e medienÌe as seguintes cláusulas e condiÉes que
muhiamente outorgem, acetam e se obrigam a Íelmente cumpír, ?or si e seus sucessoaes com
observánciã das drsposrçôes conhdas nê Lêi n" E-666, de 21 de lunho de 1993, sujeitandGse às normas
dos supramencionados diplomas legais, aplicãndo-se os preceitos de direito público e, supletivamente os
princÍpios da teoria geÉldos contratos e as disposiçôes de direìto privado
Ficâ nomeada conforme PoÉ.ti. no. 039/2020, datada de 14 de íeveteio de 2020, devidamente assinada
pela Secretária de Saúde do Munrclpro, qual sejâ, a Sra Fabiana Damo Bcmaat a Servidora Sra Hlngaid
W.ndlllo Bano6 dr Silvr, MafÍcllla 015013, portadorã do RG n" 6055026 SDS/PE e CPF n"
tor../ FLc.l do
013 454 154-51 lotada na Coordenaçáo de Saúde 8ucãl de SecÍetiaria de Saúde, como
Presente Conkato, na íorme dos ArÌ 67, S 20 ê Art 73 da Lei n" E 666/1993

G

cúusuLA

pRtltEtRÂ

-

DA FUNDATSENTAÇÃo

í.1. Consubstanciado nos temos da L.i no. í0.520, de 17 de iulho de 2002, Lel Complom.nlrt 117 de 17
de agosto de 2014, DgcÌeto Fèdor.l 3.555 de 08 de agosto de 2000, Doctrto Munlclp.l n" 0'Ol2Ol3
Docrotó Fcdôr.l no 7.8922013 e, subsidiariemente a L.i t.066 de 21 cle lunho de 1993 e suas elteÌ-áções
posterior bem como pelas normas e condiçóes estabelecjdas e Íace â class ìc€Éo das propostas
apresentadas no Pregáo pârã RegrstÍo de Preços e da ata publrcada no DIARIO oFlclAL DA AMUPE
observâncie esffã de suas cláusulas que em suc€s^sNo e
celebram o prcsente instrumento
'rnidade com os preceitos de direito público Fundamentra-se o
reciprocamente outorgam e aceitam, de
presente instrumento na licitaÉo
sob a modalidade de Pregão El€ttônlco do tipo iIENOR
de Preços, elaborado pelo pregoeiro e êquipe, insütuÍdê por
PREçO POR lTEf, medrante Srstema
19, Portaria n" 568/20í9, do dia 2El05/20í9, Portatie
do
diâ
no.451/20í9,
melo dâ Po.taria
do
di.
28/05i20',19.
569/20í9,

ü

Praçã Agemenon Magãhâes. s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53 401'441
Fone: 3433-3636 E-mail: p.e!lts!4@!q!lls!ê.pe-sqr bI CNPJ: 10 408 839/000117
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2.1

Integram o presente contrato os seguintes documentos:
a) Editâl do Pregão Eletrônico no (t6O/2019, com todos os seus anexos,
b) Ata do Reglstro d6 Preços no. 0í0/2020;
cl A solicitaçáo da Secretaria de Saúde pera lavratura deste instrumento contrâtual. exaÍada no OÍiclo
no 156/2020 - SAF/GAB/SMS, juntamente com seus respectivos anexos.

cLÁusuLA TERCEtRA

-

DO OBJETO

3J

constitui objeto deste contrato a coNTRATAçÃo DE EMPRESA PARA AoutstçÃo DE MATERtAts
DE rNsuilos oDoNToLococos/coNsuMo pane seúoe BUCAL, oBJÊTrvaNoo ateroen as
NECESSIDADES DA REDE MUNIC|PAL Oe SaÚOe, de acordo com as especiÍcaçóes e nes respectivas
quantrdades em conÍormidade com o Termo de Referência, Ata de Registro de Preços no 010/2020, do
Processo Licitatório no 156/2019.
CLÁUSULA QUARTA

-

DA

oofaçÃo oRçAMENTÁRIA

4.1. A presente contratação correrá atÍavés da seguinte Dotação Orçamentária:
SocretaÍia dê Saúde / Fundo MuniciDal dê Saúde
Nota d€ Empênho n" 202È655
Atividad€: 4503 - Manutenção e 0ualificação Rede Básica de Saúde
Elemônto: 3390 30 - Materiars de Consumo
Fontê: 121 10000 - Receitas de lmpostos e de Transferèncjas de lmpostos - Sauoe
Valot do enpenho estinativo RS 117.289,60 (cento e dezessete nilduzentos e oitenta e nove F'aís e sessenta ceÍ,Íayos).

cúusuLA

eutNTA

-

Do vALoR

5'1' O valor totel do presente contrato é de R$ 117.289,60 (cento e dezesseÍe mil duzentos e oitenta e
nove reais e sesserrÍa centavos), conforme tabela descrittva abaixo:
VALOR
ITEM

EsPEcrFrcAçÃo

2

UNIVERSAL PARA ESMAL
FOTOATIVADO, MoNOCoMPoNENTE, oUE LIBERE FLÚoR,
CONTENHA. OS SOLVENTES PROPANOANA E ETANOL E

VALOR
TOTAL
R3

ul{ÍÍaRto

uN0.

R3

SOLUVEIS; APROPRIADA

3

PAM USO EM AUTOCLAVES

-

|

300

18,00

aoo

7,35

5.880,00

CAIXA

50

31,00

1.550,00

CAIXA

1000

53,78

53.780,00

CAIXA

400

106,58

42.632,00

cAlxA

30

46,00

1.380,00

CAIXA

30

46,36

FRASCO

POSSUA ATIVADoR PARA A cUM DUAL, oUE PoDERÁ sER
FRASCO COM 4ML
I ADQUIRIDO A PARTE: APRESENT
DESÏILADA OUIMICAMENTE PUM, ISÊNTA DE SAIS

uND.

EMBALÂGEM C/ 5 LIÏRO,

I

5.400,00

l4

7

VAt 27G LONGA, DESCARTAVEL, ESTERIL,
TRIBISELADA E SILICONADA CAIXA COM lOO UNID
I ALCOOL A 70% EMBALAGÊM COM 1 LITRO

10

INJEÏAVEL - LIDOCAINA 3%
ANESTESICO ODONTOL
COM VASOCONDUTOR - TUBETE COM 1,8 ML - CAIXA COM
50 TUBEÏES

|

11

30 I

29çCOM VÂSOCONSTRITOR TUBETE COM 1,8 ML
COM 50 TUBEÌES

-

CAIXA

GATES GLIDDEN NUMERO VI
A BASE DE HIDRÒXIDO DE
cALcro EM EMBATÂGEM coNrENDo 2 TUBETES 0E PASTA
7G) E 1 TUBETE DE GLICERIM
CALLEN + PMCC PASTA A BASE DE HIDRÔXIDO DE CALCIO

COMPAMMONOCLORODENOL CANFORADO PARA USO

I

/
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.luníotcos

ENDODÔNTICO EM EMBALAGEM COUTENDO 2 TUBETES OE

PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO

+

PMCC (2,7G)

E

2

TUBETES DE GLICERINA (2,2G)
FITA MATRIZ MEÏALICA ROLO DE sXO.OsXsOOMM
'FITA
MATRIZ METALICA ROLO DE 7XO,OsXsOOMM

61

oz

OCULOS

DE

SEGURANÇA

COM LENTE

100
100

UND,

100

1ô5

1

432

432,00

EM

POLICARBONATO, PONTE NASALL, HASTES OOBRAVEIS E
REGULAVEIS - EMBAI-AGEM COM UMA UNIDADE

8C

UND
UND

1'17.289,60

VALOR TORAL CONTRATADO:
centevos,

cLÁusuLA sExrA

Rl

117.289,ffi ícento e deressete

níl

duzentoE e oltrnte

.

novê rc.is o

tsslentt

Do LocAL E pRAzo DE ENTREGA

-

ô.1 Os insumos contratados deveÍâo ser entregues em até 10 (dez) dias corridos, contados a paíir

da

comunicaçâo digital ou via fax, com a cópia da respectiva Nota de Empenho, na Central de Abastecimento
Farmacêutica do Paulièta, locahzado na Rua Abílio Muniz de Andrade, n" 111 A, Janga- Paulista/PE
Íone: (81) 3437 -9972, no horáÍio das 8:00h às 15:00 horas, em dias úteis, mediante pÍévio agendemento
telefônrco
Qualquer alteraÉo do endereço de entrega dos insumos ou do contato para o agendamento será
previamente informedo Íormalmente a CONTRATADA

6.2

CLÁUSULA SÉTIÍIIA

-

DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento de cada compra será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, de acordo com a
quantidade solicitada e efetivamente entregue, após apÍesentaÉo da Nota Fiscal/Fatura, contados da data
do recebimento do material especificado neste contrato, devidamente atestada no seu Íecebimento

7.2 A CONTRATANTE reserva-se no.drÍeito de suspender o pegamento se o objeto for entÍegue em
desacordo com as condiçÕes e especificaÉes conslantes no Termo de ReÍerência, Ata do Proceaso no
156/2019.

cúusuLA orrAvA -

DA

FtscALtzAçÃo

8.1 A Fisc€hzação/Gestão deste contrato ficará a cargo da Gestor€/Fiscal Sra Hingrid t'Yandille Barro8 da
Silva, Matricula 015013, de acordo com Art.67 $$ 1" e 20, da Lei 8.666/1993.

8,2 À CONTRATANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização
8.3 A supervisão dos trabalhos por parte do CONTRATANTE, sob qualquer ÍoÍma. nâo isenta ou diminui a
responsabilidade da CONTRATADA, na perferta execução de suas tarefas.

CLÁUSULA NONA

-

OA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

9.1 O contrato terá a sua vigência fixada em Í2 (doze) meses, contados de 14 de março de 2020 a í3 de
março de 2021, podendo sèr prorrogado, na hipótese do Art. 57, Inciso lV, da Lei 8.666/1993, de 21 de
junho de 1993, mediante a celebração de termo aditivo e Íespeitando-se a programaÉo orçamentáfla
ieferente à locaÉo, atendendo ao disposto na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal)

cLÁusULA DÉCIMA - DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATADA

í0.í.

Constitusm obrigaçóes da CONTMTADA,

8.666193:
'10,1,1 Obedecer às especificações do

das constantes nos artigos 69 e

Poulisto
assuNTos JURÍDEoS
íCí.2 ResponssbilizaÍ-sê pela entregã dos produtos até es d9pgndências do CONTMTAàÍTE,
ressaÍEndo que to{tas as despesâs de hansporte e ouFas nêc$sáaias ao cumDfimento de sua€
obrigaÉer serão de responsabilidâde da CONÌMTADA.
SEcRETAR|A DE

í0.1.3 Entregar o objeto ôo prazo estiputado na cláusula soxta deste contrato_
10.1.4 Responsâb lizaÊse pela quâltdade e quantrdade do objeto íorneddo

't0.'1.5 Substiturr ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condiÉes de
deteito ou em desconformdade com as especiÍìcãções deste têrmo, no prazo de 05 (cinco) dla!
útois, contado da sua notiÍìcâÉo

í0.'t.6 Substituiçôes de mârcas de pÍodutos apenas serão aceúas com a aprovacáo dê êsststência
'aÍmacêutrca mun,ctpat e/oL ern câsos de descontrnLrdade oo proouto no .rercâdo lurÌo â ANVISA.
bem como falta de matéía prima coÍnprometendo a fabncãÉo certifìcada pelo respectivo
fabricênte Em ambos os c€sos deverão ser emitidos pelo íornecedor documenrc compÍovanoo
situaçéo semelhante em outras instituiçôes de mesmo porte Em todo caso, a marca oferecidâ para
substituiÉo deverá alender às especificaçóes técnicas previstas no editâl do procaaao no
067t2019

í0,1.7 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Adrninistraçáo ou a terceiros.
decorrentes de sua culpa o! dolo na êxec!çáo deste contrato. nâo excluinclo ou reduztndo essa
responsabilidade â frscalEaÉo ou o acompanhamento pelo órgâo inÌeressado
'10.1.8 O retardamento náo justifìc€do na entrega dos produtos obleto do certeme consideraÊse-á
como infraÉo conlratual estando sujeito às penalidades descntas neste contrato;

10,'í.9 O prazo de valjdade do matênal, por ocãsião de sua enÍegâ na Central de Abastecimento
Farmacêuticá da SecÍetana MunErpalde Saúde. deve ser de no mínimo, 75% (letsnta r clnco por
canto) do píazo total de validade prev sto parâ o produto e supenor ê 01 (uml ano
10.1.10 Ë de responsabllidêde das Indústrias Farmacêuticas e dãs empresas de distrìbuiÉo a
substiturÉo dos prodltos cujos prâzos de vâlidade expirem em poder das Unidades de Saúde do
Paulista

10.1.í1 Aceitar, nas mesmas condrÉes contratuâis, os percentuâis d€ acréscimo oLr supressóes
lmitados ao estabelecido no S ío do Art. 65 d. Lêl Feder.l no 8.666/1993, Ìomando-se por base o
valor contratual

10.1.í2 Resoonder goí todas âs desoesas drretas e indirelâs que Incidam ou venha a incidir sobre a
execuÉo contratual, inclusive as obrigaçôes relativas a saláíos, previdência social, impostos,
encargos sociais e outras providências respondendo obngatoriamente pelo Íiel cumprimento das
lers trabalhrstas e especlfìca de âcidentes do trabalho e legislâÉo conelata aplcávets ao pessoal
emprêgado na execuÉo do contrêto
10.í.13 Manier duranle toda a erecuÉo do objeto contratado, todas as cDndiçóes de hâbrhtaÉo e
qualiÍcãÉo exigidas no Procosso no'156/20í9, em compatibilidade com as obrigâçôes assumidas

cLÁusuLA oÉctMA

pRrrúE|RA

-

DAs oBR|GAçôEs oo coNTRAÍaNTE

1í.1. Constituem obrigaçóes da CONTRATANTE:
'í

1.1.í Exercer a fìscalizaÉo da execuÉo do obieto conÍatado
o fiel cumpnmento das cláusulas contlaUals
o estabelecido na cláusule sétima deste contrato

ffi

Aramenon túagalhâes vn Centro - Pa|J,lisìalPÊCEP 53 401441 \eé
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11.í.4 Facrhtar por todos os meios ao cumprìmento da exêcuÉo do objeto pelê CONÍMÌADA
dândo-lhe acesso e promovêndo o bom enlendimento êntre seus functonános e emoreoâdos.
cumpnndo com as obri9açóes pré-estabêlecidas

11.1.5 Preslaf aos empregados da CONTRATADA inÍormaçóes e esclarecimentos
a ser soltcitrados e que digam respeito à nêtureza do íornecrmento

eventualÍÌìente verüam
rennam â execular

que
que

í 1.'1.6 Comunicaí poÍ escnto è CONTRATADA qualquer irregulandade encont êda no fomecimento

oos proouÌos

11.í.7 Comunrcar por escrito à CONTMTADA o náo recebimento do oblelo, apontando as razôes de
sua não adequaçáo aos termos contfatuâ s
11.'1.8 InÍoÍnar à CONTRATADA sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instiâlâçóes
para entregã do obieto
11.1.9 À CONÌMTANTE é reseNâdo o direito de, sern que de quatquer forma restrinja a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a ÍÌìais ampla e completa fiscãlização sobre o curnprimento das
especificações e condiçóes cÍo objeto deste contrato

1í,1.í0 Na data dê entrega dos produtos, este seráo anãlisados para atesto e veriÍicâçáo de

sua

conformidade com o objeto conhâtrâdo

11.t,1í, Os quantitativos totais expressos neste conÌrato sáo estjmativos e representiam ês prevrsóes
pãra compras durante o prazo de 12 (doze) meses

cLÁusuLA oÉcrÍrtA sEGut{DA - DAs coNDtçoES

OE HAB|L|TAçÃO

12,1 A CONTMTAOA fìc€ obrigada a manter durante toda â execuÉo deste contÍato, todas as condiçóe6
de habiiÌtaÉo e qlaliíìcãÉo exigidas no Procêsso no í56/2019, em compatbttìdade com as obrjgâçóes por
ele assumides

cúusulA DÉc
í3.í O gresenÌe

A TERCEIM

-

Do

v|sÌo

DA AssEssoRIA JURIDICA

contrato terá o visto dê Assessona Juridrc€ da CONTMTANTE de acordo coft o

estabe ecrdo no parágraío único do Art, 38 da Loi no 8.666/1993

CLAUSULÁ DÉCIMA oUARTA

-

Do suPoRTE LEGAL

14.1 Para execuÉo do presente contrato bem como parâ â regulaçáo dos c:rsos omissos aplicâÍ-se-â a Lei
no 8.666, dê 21106/93, a L6i no 8.883, de 08/06/94 e Loi no g.ffi, de 27lO5l9B e a legrslaÉo especlíica
pertinente è matéria

CLÁUSULA OÉCIMA OUINTA _ DA RESCISÃO

15.1 O dêscumprimento de qualquer ccláusula ou de simples condição deste contrato, assim como a
execuÉo do seu objeto em desacordo com o estabelecrdo em suas cláusulas e candiçóes dará direito ao
CONTMTANTE de rescindi-lo medrante notificãÇáo expressa, sem que caiba à CONTRAÍADA qualquer
direito, exceto o de receber o êstnto valor corÍespondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam
de acordo com as prescnçôes ora pactuadas
15.2 O contrâÌo poderá ser rescindido

\

- Por ato UNILÁTERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incbos | . Xll o xvll do Art' 78 da Loi
Fêderâl n" 8.666/1993, atualizada;
ll - AMIGAVELMENTE por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitaÉg des0e
que haj6 convenrèncta para a AdministraÉo; e
|

|

-

JUDICIALMENTE, nos termos da legislaÉo

\
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15.3 A rescrsão de que trata o item 15 2 Inciso I desta cláuslla, êcaÍeta as seguintes consequéncias, sem
prejuizo das sançóes prewstas neste contrato e nâ Lêi Fedsral no 8.666/'t993 atualizedã

a)
RetênÉo dos crédtos decorrêntes do contrãto atè o lrmúe dos prejuízos cãusados â
CONTRATANÌE:
AssunÉo rmedÉÌa do obieto do contrato pela CONTRÂTANTE. no estado e local em que
b)
se encontrarl
c)
ExecuÉo dê garantia contrêtua se houver para ressarcimenlo da CONÍRÂTANTE, e dos
valores das multias e indenrzaçóes a ela devrdos

cúusuLA pÉcr a sExra -

PENALTDADES

'í6,í

Com ïrJndamento no Art.7'de Lêl no 10.520/2002, quem convocãdo dentro do prazo de validade de
suâ propostâ náo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exrgido para o certame,
ou âpresentar documentaçáo falsa, ensejar o retardamento da exêcuÉo de seu objeto. não mantiveÍ a
proposta. falhar ou ftaudar na execuÇáo do contrato. comportiaÊse de modo inidôneo o! cometer fÍaude

fiscâl ícãrá lmpedido de

ÌrcÌtar e contratar com a

AdministraÉo MunÉipal

18.2 A penalidade de multa será aplic€da nos seguintes termos:

a)
b)

c)
d)
e)

Pelo atrêso na prestação executada. em relaçáo ao prazo êstrpulâdo. de 'l% (um por conto) óo

valor mensêl do referido serviço/fornecrmento por dra decorrido até o lrmrte de 10% (d6z pgr
cenlor,
Peìa recusa è pÍestaÇéo, caracterizada em í0 (doz) diag após o vencimento do prazo estipulado.
de 10'lô (doz por conto) do valor do servrço/fornecimentoì
Pela demora em conigir falha na prestação a contar do segundo dra da data da noÜficãÉo dê
rejeiÉor 0,3% (rêao vlrgula trêa por cento) do valor mensal do conÌrato por dia deconido
Pe a recusa a corÍgir as falhas na prestação, entendendo-se como recusa o seNço/fornecimento
não efetrvado nos 05 {cinco) dias que se sèguirern à dala da releiÉo: í0% (d€z por conto) d0
valor mensal do contrato
Pelo náo cumprimento de qualqler condição lÍxêda nã Lol Fodoral n" 8.666/í993 ou no
Instrumento convocatóflo e não abrangidâ nos Incisos ânteriores: 2% (dols poa cgnto) do valor
contratado

'16.3 As infraçôes serão consrdeiàdas reincidentes se. no pra2o de 07 (89t€) diât comdoa a contar da
apllcâção da penaLrdade, a CONTRÂTADA cometer a mesma inkaçáo cabendo a aplicãção em cÍobro das
multras correspondenles seÍÍ prejUlzo da rescisáo contratuâ

Nenhuma penalidade serâ aplicadâ sem o devido processo adrninistrâtivo que preveja deíesa prévia
do interessado e recurso nos prazos legais, sendolhe franqueâdâ vista do processo

l5.il

í6.5 O recolhimento da(s) mulla(s) não exirnirá a CONTRAÌADA da responsabrlidade poÍ perdas e oanos
decorrentes das iníracóes comettdas

cúusuLA

DÉcrMA SÉTIMA

- oas coNDlçÓES oE HABILIÍAçÃo

17.í A CONÍRATADA fc€ obrigada a manter, durante toda a execuÉo deste contrato toclês as condlções
de habilitaÉo e qualrfìcaÉo exiõidas no Procêslo no 156/20í9 em compatibilidade com as obrigaçóes por
era assumloas

cLÁusuLA oÉct a otravA - Do vlsro oA assEssoRla JURÍDlcA

íE.í O

presente conÌrato terá

o visÌo da Assessoria Jurídica da CONTRÂTANÍE de âcordo

estabelecrdo no p.rágreío único do art. 38 dã Lêl no 8.666/í993

cúusuLA

DÉctMA NoNA

- oas DlsPoslçÓEs

com

. rl

FlNAls

Aplicãr-se{ a Lol Farlaral n'E.686rí993, com suas posterio€s modìltcaçôes' nos câsos omissos do
presente contrato

Centro

E-marl

-

pc!rs!Ëj0pqdsl!-pgi9!-q CNPJ

1

@Hi*

SEcRETARIA DE AssuNTos

.luníorcos

É

competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, o Foro
1s'2.
da Cornarca do
Paulista/PE, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais piivilegiado que
seja.

como
(quatro)

E, para firmeza e
de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente
contrato em 04
e igual teor e lo':rr, uma daó quais se destina à cONTRAfnoÂ, o-qú"r
depois de lido e achado conrolpe, vai assinado pelas partes contratiantes.
Paulista/PE, 14 de março de 2020

Contratada

qsrresr L CEP
53.401441
vBr vv.-::
Centro -- fPaulista/PE
s/n, vsrrrrv
Magalháes, erll,
Agamenon ÍYlágcllllagJ'
Praça /\gallliill(Jll
rÍaça
lll
. __{(,{\'.
Fone: 3433-gOgO E-mail: paulista@oaultsta.pe oov.brC PJ: 10.408.839/0001-17\<"

@kk

SECRETARtA DE AssuNTos JURíDtcos
EXTRATO DO CONTRÁTO

N'CONTRATO: 0312020
PRocEsso ltcruróruo N" r 562019
MODALIDADE: PREGÂO ELETRONICO N" 06020I9
ATA DE REGTSTROS DE PREçOS No 0r0/2020
PORTARIA DA CPL:
TIPO DE LICITAçÃO: Menor preço global
FUNDAMENTAçÃo lncrl-: Lei n". 10.520, de l? dejulho de 2002, tri Complemenrrr t47 de I7 de agosto de 2014,
Decreto Fedcral 3.555 de 08 de agosto de 2000, DecreÍo Municipal n" 0402013, Decr€to Federll n'7,t92t2013 e,
subsidiariamente a Lri t.666 de 2 | dejunho de 1993, e suas alteraçôes posterior.
CONTRATADA: BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA EPP
CNPJ/I!| F:

23. 523.59E/00 1-07

OBJETO: CONTRATAÇÂO

DE

EMPRESA PARA AQUISIÇÃO

DE

MATERIAIS

DE

INSUMOS

ODONTOLOGOCOSrcONSUMO PARA SAI.,DE BUCAL. OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA
REDE MLNICIPAL DE SAUDE.
VÂLOR TOTAL: R$ | 17,2t9,60 (cento e dezessete mil duzÊntos e oitenta e Dove reris e sesseDta ceDtavot).
NoÍa de Empenho n'2020-6551/ Atividrde: 4503 Manutenção e Qualificação Rede Bfuica de Saúde// Elemento:
3 3 90.30 - Materiais de Consumoi / Fonte: ì 2 I 10000 - Receitas de I mpostos e de Transferências de lmpostos - Saúde
TIPO DE EMPENHO: estimativo
PRÁZO(S): Vigência 12 (doz€) meses, contados de 14 de março de 2020 a 13 de março d€ 2021, podendo ser
pronogado. na hipótese do Art.57, Inciso IV, da Lei t.ó6ól1993, de 2l de junho de 1993, mediante a celebração de termo
aditivo e respeitando-se a programação orçamentária referente à locação, atendendo ao disposto na Lei Complementar

-

l0112000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

ASSINATURA;

| 4 t03

t2020.

FABIANA DAMO BERN"ART
Secretária Municioal de Saúde

TERMO DE DESIGNAÇÂO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAçÃO DE CONTRATO

Fabirnr Dâmo Bernsrt, Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal do Paulista, ahavés do Presente
instrumenÌo, designa o Servidor infra-assinado. como responsável pelo Acompanhamenro e Fiscalização do presente
ContraÌo, na forma dos Art.67 e73 da Lei n" 8 666 1993, devendo informar à Administração sobre eventuais vicios e
inegularidades, propor soluções e sanções que entender cabível para a regularização das faltas e defeitos observados,
conforme dispostos no conbato referido.
O servidor declara neste ato estar ciente de sua indicação, bem como de suas funções, de acordo com a tei n" E.ó6ó11993 ou
aos termos e cláusulas do contrato supracitado. sujeitando.se às sançõ€s previstas na refetida Lei e nos regulamentos
próprios, sem prejuízo das responsabilidades administrativas, civil e criminal por culpa ou dolo tenha dado causa.

S€rvidor/Fiscsl: Servidora Sra. Hingrid ì,Vandille Berros ds Silva. Marícula 015013, poÍtadora do RG n".605502'6
SDS/PE e CPF n'. 0 l 3.454. 154-5 l , lolada na Coordenaçâo de Saúde'Bucal da Secretaria de Saúde

Ciente: Servidor/Fiscal

Secretórir Municipsl de 58údc

PUBLICAçÃO NO DIÁRIO OFICIAL

.D.Q.[J: |

D.O.M.E.PE:

|

. D'O.E'PE (CEPE)1

-/-lì
Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro

-

Paulista/PE CEP 53 401-441

Fone: 3433-3636 E-mail: oaulista@oaulistia.oe.oov. br CNPJ: 10.a08.83910001-17

Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.115/0001-23
Fundo de Saúde da Cidade do Paulista
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 655
Data

18
18.201
18,201
10 301

órgão:

'

Anexo: 0

06t02t2020

í 17.289,60

3390.30

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICTPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2900
CONSOLIDAçÃO E AMPLIAÇÁO DA ATENÇÃO BÁSICA
Modelidade: 1-Estimativo
MANUTENçÃO E QUALIFICAÇÃODA REDE BÁSICA DE SAÚDE
Material de Consumo

12110000

sEM APLTCAÇÃO
Receitas de lmpostos e de TransÍerència de lmpostos - Saúde

Unid Orç.
Unid.Gestora:
Programa:

No da Frcha: JOó
Pro,/Ativ/Op. Esp: 4503

Elem. Despesa
SubElem. Orç:
Fonte de Rec :

Valor:

0099

MATERIAL ODONTOLÓGICO
SubElem EmP.: 010
Fonte de Recurso (TCE) l Glmpostos e TransfeÍências Saúde
-Mod da Licitaçáo
No Licitação

No

ConÍato

Data Homologação

o-Sem LicitaÉo

Aditivo N"

Favorec.:
CPF/CNPJ.
ldent.
EndeÍeco:
Bairro:
CEP:
Cód Banco;

35153 BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA EPP
lnsc. Mun:
23.523.598/0001-07
RUA LAURINDO COELHO. 238
CASA FORTE
Cidade:
Fone: 8131280042
52.17 1-011

lnsc. Estadual

RECIFE
Fax

A^Ân.iâ

Aq

Unid.

Históricoi
CON]

Data Frnal

Data lnicial

RÁTAçÀO DE PESSOA ruRÍDICA P/AQUISIçÃO

Ouantidade

Valor Unit

Valor Total

DE

MÁTEzuAL DE CONSUMO P/ SAUDE BUCÁT VISANDO ATENDER
AS NECESSIDADES DA REDE MIJNICIPAT DE SAUDE DA CIDADE

DO PAULISTA REFERENTE ARP Ì.I" IO/2020, PROCESSO N'
t56/20t9 E PREGÃO N" 0602019. CONFORME C.t N' 0014,2020 DA
COORDENAÇÀO DE SAUDÊ BUCAL _ PÀAÂ CONFECÇÀO DE
CONTRATO.

SubAções
Saldo

Ant Orç

\Jtú

480 000,00

Saldo Atual

362 710.40

aq'nLtq

Agente Orçamentário
Pessoa Atesto LiquldaÇão.
Dt

Alesto

Dt Previsão Pagamento

-À"
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