.

■Çi

ESTADO DA

PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRRTOM®;

00157/Z020

PROCESSO AiaiIVISTRATlVO;

082/2020

PREGÃO ELETRÒHICO W 004/2020
TEPJW PE CO:JTR,m, OlIE EU7RE SI CELEBRAM A

SECRETARIA DE SAÚDE DA FP.EEEI7UPA KUKICÍTAl. OE

SAt~A RITA F. ASA COMÉRCIO B DISTRIBUIDOR DE
PRODUTOS DE INTORMÁTICA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
ccr.-FDRiíE discri:-;!::al-o iieste ixstr-jheütc; t:;. forma
ABAIXO:

Pelo presente ir.;>t£un>ento particuiat de contrato, de uic lado o Scctet.xiia Municipal de S.iude de Santa
Rica - inscrita nu CHPJ/MF sob o n° n° 08.694.222/0001-63, situada á Avenida Flávio Ribeiro Coutinüo.

£/n. Centro, CSH: r>8.300-220, Santa Rita, f'U, neste ato representada pelo Secretário, LUCIANO CORREIA

CARHEIK).CP.^ ti' 827.071 .ííí-Ü?, doravante simplesmente COHTBATAÜTE, e do outro lado ASA CCHÊRCIO B
DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE IMPOfiKÁTICA,
CONJUNTO "A"

CHJP N"

34.910.336/1)001-03.

Situada no enderes"'" Q"" o?

- LOTE Ifl - CEILANDIA SUL - BRASÍLIA DISTRITO FEDERAI. - DF, CER 72.210-031,

lu-st" ato

representado por ÍALIOPAIÍA DF ;;aza?.K ALVEJ DE FREITAS, CRf n" 0.51.229.101.48, doravante sirplesr-nt o

CONTRATADO, üeciair.im a-; p.arte;i co.ntracar.tes assinar o presente contrato, o qual se reoeri pelas
cláusulas e condivOes

seuuintes:

CLÃDSUIA PRIMEIRA - DOS FUKDAMEKTOS DO CONTRATO:

1.1 Este contrato decorro da licitauáo modalidade PreqAo Eletrfinico n' 000/2020. processada nos
ternos da t.ei Federal n* iU.62C, de 17 dc Julho de 2002 e subsidiariaroente a Lei Federal n* B.6u6,

de 21 de Junho dc 1993; Lei Compieirieni.tr n* 123, de 14 do Petembro de 2006; Decreto Federal n'
3.559, de üfl de Agosto de 2000; Decreto Fedcr_al_n° 7.892j_de,23 de janeiro de.2013; Lsi Complementar
147/20I4; Dcc.-cto Ft-dorai n 3.i3E de 00 do outubro "dc DÒIS"; Derroto n* 9.488 de 31 dc agostc ce
2018; Decreto Federal n° 10.024 d.; .30 de setembro de 2015, e leqisUçío pertinente, cc.n..t ide radas
as alcerafOos poaterloro?; das referidas normas.

CIÁUSDLA SBGiniDA - DO OBJETO DO CONTRATO;

2.1 O preoonio .Mntrato to.m por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE RECARGA

S MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS B TOHKERS, VISANDO AZEKDET AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE KO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA. PB.
2.1.0

ttrnecimonto

devera

obedecer

rigorosamente

às

condições

expressas

neste

mal t umer.tu,

proposta apresentada. PregAo RregAO Eletrônico n' OOC/2020 e instruções do Contratante, documentos
esses que í:r.)m íarendo partes iniegcantes do presente contr.ito. independente de transcriçAo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
3.1 O vaio: tot.il de.stc contrato, a b.ise do pteço proposto, e rie R$ S9.998,80(Cinqüenta • nove
mil,

novecentos o noventa e oito reais e oitenta centavos) .

ITEM

1

2
3

4
5
6

UNID

UND

tniD

UNID

UND
UTO

UND

QTD
130
150
150

ISO
150

150

DISCRIMINAÇÃO
HP/LASERJET 1020 - TONER
12A

HP/LASERJET P1005 TONER

65

A

HP/LASERJET P 1102W TONER 65 A

HP/LASERJET M1212NF TONER 85 A
HP/LASERJET P1102 TONER 05 A

SAHSUNC/KL 1640 - TONER
D160

EPSON L355, L36S,
7

UND

150

8

CAIXA

150

9

UND

ISO

VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

RS 47,91

RS 6.228,30

RS 47,91

RS 7.186,50

RS

47.91

RS 7.186,50

RS 47.91

RS 7.186,50

RS 47,91

RS 7.186,50

RS 65,00

RS

RS 27,00

RS 4.050.00

RS 47.83

RS 7.1^^0

RS 27,00

RS ^4'^OÂO,00

9.750,00

L375 -

TINTA (PRETA, AZUL.
AMARELA, VERMELHA)
HP/DBSKJET P 1102W TONER 85 A

LE»<ARR/PRO 901 -

S*llOfl«U.DeNUME

Éiuccrtf

'

FREfTA&M f 92910144

w«aiKÁni«UM(4iv»tt

ta..

■fS:>

:pI

, o

'?3

R$
S9.99B.80

VALOR TOTAL

e

-r»l

CLtoSULA QUARTA - BO REAJUSTAHEKTO:
4.1 Cs preços contratortos sflo íixoa pelo poriodo de ubi ano, exceto paru os casos previstos n.
Atl.

íííi.

S5 5'

C í°,

da Lei

'<.£€6/53.

•1.; Ocorrc.-tido c üesequi 1 ibr lo •íconâflitco-íin.jnce:to ds cCntrato, poderü se: rostabelecid.» a reluç.io
que .is p.iiies p.ictkiar.im iriii-i.ilisensu, nos tortíos do ACt. 65,

Inciso II, Alínea d, «Ia Loi 8.566/®"',

nodianti" c-omprovacAo docnnental e raquerimento expresse do Contratado.

CLÁUSULA QUtNTA - DA DOTAÇÃO:
6.1 As dfspe.-ius i;orier.'iii por conta da seguinte dotacâc, constante do orçamento vigente:
0.".. IiIO

füHDC KfflICIPAl. DE SAÚDE

ID.121.2605.2041

Manutenção dos Serviços do fundo Municia.il de Saúde

10.302.1612.2042

Man-.itençOo

da

Assiatència

Hospitalar

«

fimbulatorial

r\ltj/Hedia

'fomplexidado
10.301.2605.21151

M.niutencÃo d.i;'. Atividade.» do Piso de Atenção DúnicH

Bleoantos de despesas
.tiTví-.-ov dt- TviceiiL.» .. •

(

Recursos

Porurso

I' i *5

Pessoa Juiidic.i

Pion.-ios

r'eüor \ \

CLÁUSULA SEXTA - DO PMUMEKtO:

6.1 O pícoamento ser.l medlanie e:«'ENHO, do .icordo com as quantidades efecivamente onirequos, apos
a data do recebimento delir,i

vo do objeto, pcl.i Comia.s.lo ao Recx-liimento, mediante apresentação

do llota fiscal, contenda o atestada. O pagamento devera ner efetuado no prar.o miiximo de 30
(trtnta) dias upâs a apruseniaçdo da Nota fiscal.

ê.O Os preços MorSo fixos c i rrea justável .s nos (••'r.mon da Lmj i nl.iç.ld ••m vlyor. duiviiito .i vigénci,!
deste cont.'at-5, salvo cri ra^o.^ piovistos nc An. 65. par-iyralos 5* e 6' da l.eí 9.666/5'-'. de íotma
a ser oantldc c Equilíbrio Kcor.imico-Ftnanreiro do flontraco.

6.3 fata efetivocáo dos pagamentos respectivos, devrrío ser apresentados jiintuaeitie cotu us Faturas
e Hotas Fiscjis, as l,.,;
[lí-q.itivas de debito C!ID da ilIS.'!,
Municipal «o oomicllio ao proponente, devniaoiente atualicada;

8.'1 O nAo i-omprimenro do sibicom anterior,

CRF do FCTS " com .» Fâteiitia

iir.plicar.l na sustaçdo dc pagaBient.o q«o sô sor.i

procesiiudo após u apret.ert.içAc das referidas ccrtiddes.

nâo podendo ser considerado atraso ae

pagamentíi.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS B rORHECZMEHTO DO OBJETO

3.1 O tibivtü deai.i iicitacSo devera ser «ntregue na loralidnfle.

mediante a expedição de

solicu.içac -le :crr,eç;neitrç polo i'ettr Competente, .i qual (tever.i ser .atendida nc ptauc xa.ximc
de OOlcuicO' (lias u cc.nt.ii da d^ta do tecobimeiilo da respccl iva solicitaçAo.

■3.." Ar. entregas do ohieic desta iicit.iCJO Ceveráo eet re.iliuadue na .Secxet.j: la Huiiicipal de
Saüde. locelttaao na AvcniOa fluvio Ribeiro coutinbo, s/n, Centro, CE? 59300.CCO, no Hunjcipic
üo S.inta P.rta/PR, de .icordo com a solicitação de fcrnecirpento.
3.3 Todas qs despe!.a-s de transporte, tributos, frete, cariegamunto, descattegamonto, encargos
trabainistas e previdvncidrics e autres cuutoa decorrentes direta v indiretamente do ínrr-ecisento
do objeto desta licitaçAO, çorteróo pnr conta exclu.siva da cmfratada.
3.4 O prazo de vlgãneia do contrato, aoré 12 (dozo) maoao. com vulidade c clic.icí.i legai ófKjs
.1 publicacJo dc seu extrato no imprens.i Oficial, tendo inicio e vencimantc ca di.j de expediente,
devendo-se e.vcluir o primeirr- c- iv.cluir ■. ultime.

CLÁUSULA OITAVA - DOS EMCARGOS DA SECRETARIA MUMICIPAL DE SAÚDE E DA LICITAMTE VEHCEOORA:
6.1 O.ibcra a Secretaria do Saúde da ProZeltura Municipal do Santa Rita, PB:
a.

i-etmitir áurau:-.via/ncia do Cor.'rate, o
.
tii-s representcintes/prvpt-sTi^s ••
vmcregadcs n.i CdMTRAlADA ac Icc.il de t.-x.t.tog.i isos proriur.o.i nas dependências d,i Secretaria

da Saúde da Ptofoitura Municipal de Santa Rita, PB, Jer.de que dovidâneiite identificados
•; aco.mpanfiados por representante do COÍITPAT-MITE;

0.

Promover o .iromparili.imento e a tiiicaliz.içJo qu.intiu da eiii.toy.i dos produto», .sob on dspeci.os
qii.inti t ativo

e

qualitativo,

aiiotandc

em

reçistiu

próprio

a.»

£«lli,t.'.

detectadas

e

comunicando a CDIlTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija medidas corretivas por
parte oesta;

c.

Comunicar a licicante vencedora, qualquer irroqula; id.ide no fornecimento dos produtos e
interrcmper

iitíerti ai arr.vr.t.' e forr.uciKCutn.

se

for c c.isr.'

r.
g.

Impedir que cerceiro.s íornoçan on produtos
Prearai as inform.içôes e os esclaicciirviitos
fiscalizar o contr.ito na forma dispost.i no
Efetuar o pagamento a CCICTRATADA em ate 30

h.
1.

Arestar a execuçAo cio objeto deste Contrato, por mcio oo Uolot Competente;
Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atenditias as

d.
c.

oBjeco flc-ste Ptegão;
que venham ,i ser soUclcados pol.i CUSTPAT.MiA;
artigo 63 da i.ej 9.666/93;
'trintai dias apôs o atesto da Nota Flacal/

fatura do Natetl.il e/ou serviços;

Obrigações contratuais.

S.lCabcrJ J licitante vencedora:
a.

Responder,

~\r
em

relaçlo

acs

seus

empregados,

por

tcSas

j
a.ç despesas

deccrrenf.-a d., ontreg.i de produto e/oU serviços, tais ccao://i 1 jo/i uio»; b:

«UOMNlMMAlMlIAtllB iESÍS3SKf!Jo!5S"
ocHCFuanrnieiM

ISL

C
I

seguros de .icidente; cl taxes, ingsosios e contribuições; ol inüer.rs
Ve3e5-reíei';3o; £) vales-tracspurte; e g; outras que por venlurji
cri-icias o cxigtaan pelo Governo;
b.
Hanrei, ulnd.i, os seus umpreij.idos identificados por cracn.i, q :. :.::
Itaoallio. dc-ver.do substituir inierii.itatvjm.e qualquer uir deles qi;"
•' i
consiaerado inconveniente -t boi crdet; e as norma» disciplinares ü.i Secretaria
da Saúde da pxafsituca Municipal da Santa Rita, PB;

c.

f-esçeitar

ns

depsr.uencias <la

nonr-aa

i'

p:ei'ed;rentos

de

controlo

o

,i-

Saccetacia de Saúde da PreCaituca Hunlelpai da Santa Rita,

PB;

d.
Pespcnder pelos danos ctiusjUos diretamente a v ou ■« terceiros,
decorrentes do sua culp.i ou clcio, dui.inte a entrego do produto, nio excluindo
ou ruüutlntlo essa responsabilidade
Saezatacia Municipal da Saúda;

fiscallt.içao ou o acompanhamontc pela

e.

f".ospoiiaer, ainda, por quaiEquei danos caiis-aaos airetamcnte a bens de
propriucladc da Soecotoria da saúda da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB.
quar.dc esses lenbait sido oras: :n-tdor. çor seus empregados durante -> entrcua tio

f.

ilntriiqat os produtos o&xine de 10 (des) dias, contados .t partir da dota
de assinatura do contrato/erpenho.
descur.|n itneiito ao prato cit.ido suieitara

g.

a onprusji contratada á penalidade de nulta.
Encarrega-se da entrega dos Itens .idquiridos,

custo

advindo do

transporte,

carga,

descarga,

arcando com qualquer

be» como qualquer

serviço

relativo ao procedimento de entrega.
h.
Jlo ato da entrega Oo objeto, uevcta ser .iptesont.ido documento íiscai
vàlide correspondente ao íorneciwen:-;.
i.
fcmunicar a Seczataria da Saúda da Pcafaituca Municipal da Santa Rita.

PB, por escrito, qualquer .incrmal: nade oe catútor urgente e prestar os
esclunKiBeniaa que julgar nccessâii':';
j.
.'ustiiicar, no caso ne dvscurpr imcn'-i io prato citiido .-.o itorn .interior
ou par.ilisaç.lo do torneciiricnto. por escrito, um ate '4 toras ccnt.idas a.i
entrega frustrada;

k.

Comunicar

ao

COSTR/.TAIITE,

por escrito,

se verificar

condições

que

possam prejudicar a prestação ou a iminência de fatos que possam interferir
na

perfeita

oxecucAo

deste

contrato,

bom

como atraso

torbeciroento apresentando ratões juatific.idoras,

ou

pataliaaçao

do

as quais ser.lo objeto de

anAlisc, que poderAo ser ou nSo aceitas pelo Contratante;

I.

Encontiai-se em dia ccn as obiigações fiscaiB, em confornudatie com o
previsto no procedimento licitatune;

m.
II.

Manter-se em compatíbilidade com as obrigações a serem assumidas, alem
de todas as condições de .tabi 11taclo e quiliíicacSo exigidas neste Pregão,
durante toda a execução do contrato;
Emitir o nota fiscal, constando na rousma a inforsiaçac sobrv os recursos

utilitados para custeio deste contrato;
Trazer ao setor de Empenho as Kotas Fiscais acompanhadas das
respectivas certidões de naturoia fiacnl;
p.
t;« 93 produtos entregues forem recusados, a empresa será advertida paiu
o cuBipriir.ento imediato de suas cbtioaçOes. ihe sendo concedido o prazo máximo
o.

rt p 24 Ivintn

quatro) hor.is, efcciv.uido a troca dos produtos ou apresentantlo

deíesj num prazo dc 24 ívinte e quatroí horas, sob pena de apliraçAo da muit >
prevista nerte Edital e demais medidas que se fizerem necessárias.

ro

CIÁUSOIA NOHA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPCarSASIliIDAOES
S.l.

Contratante:

a.
b.
c.
9.1.

a.

Prestar as intormacOos e os esclarecimentos que vonhao a ser solicitadas pel.i CõKTRATãUA;
Pagar no prazo contt.itado, a importèricia correspondente ao íornecíisento do objeto;
Fiscalizar o contrato na íoma disposta no artigo íT da Lei H.ó5€/53.
contratada:

Cumprir todas as obrigações,

assumindo ccmo exclusivamente seus os riscos e as despesas

deciiz lentes d.i boa e perfeita execução do sbjete;

b.

c.

Executar o objeto em perfeitas condições, no pr.izo c local eapecítlcaüo neste TH, em
acompanh.ído da respectiva nota fiscal constando rtetalhadaaento as indicações d.» marca,
fabticaritv, tipo, piocedôncia e prazo de garantia;
Responsamlizar-so pelos vícios e danos decorrontes dos bens, de acordo com or artigos

d.

Substituir,

12,!J, IB e 26, do cicliqo cie Defesa do Consumidor (Lei n* 8.078, de 19901;
reparar,

ccirinir,

ou reconstituir,

dias. o3 bena que apresentarem
i crogular Idades dincrepanies aa

alterações,
exlgAnri.i»

ás suas expensas,

no prazo aiAximo de

Ib

deteriorações, imperfeições ou quaisquer
do inut rumanco convocatorio,
ainda que

constatados apoa o lecebitm-nto c ou pagamento.

e.

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente

f.

Comunicar A Aclniinistr.jçêo.

1 ir .i raçri.-.;

no prazo de 24

(vinte e quatrol horas que antecepe-^a data da

execução do obji-to. os motivos que impossibilitei# o cumprimeRia do praíb previsto, com a

devida ccmprovaçAo;

,

\( •

/

g. Manter, durante toda a execução do contrato, cm compatibilidade com dS'^obi'igfçãoj/a&r.iimidan.

SAUOBlWAMNAtAllt

ALvesut
^fí£fTASl>4l329^0Mft

««LKSAPaaNJUAUALvrsK

«aTAi^íijHiB.a

(AOWhsw

^xe

í i5g

tüdüi as üondíçoes de habilitação e cjualxCicaçao exigidas na licitação;
üâo tiar.sfersi a tetceires, por qualquer forma, nem mosiso paccialmcnte, ai
;
assumida», nem subrnnt.ratar qij,ilquer «a» prostaçOe» a que está obcíqada, exuoio ii-ir ocmi:còt;

h.

áutoriiaiias no Terrao de Referínolas ou mimita de contrato;

l. Besponsab: licar-so pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenc:.irios,
fiscais, comerciais, taxas, fr<*tes, seguros, desioramento dc pessoal, prostaçáo de garantiu
e quiiiaguer outras que incidam ou venhas a incidir na ezocuçáo do contrato;

;|.

Smjtir r.ota Fi»c<i! correspondente á sodc ou filiai da empresa que apresentou a doCumontacSo
n.i í.ise do habiiit.içrlo; eaquadrando-se, riqoror.aiaento, dentro dos preceitos legais, normas
o e»pec;ficàcies K^cnicas correspondentes;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO B RESCISÃO 00 CONTRATO:
Itl.l O ctT.tijtc .1 se: fifn.iilj poot-ra ser altuiaut. no» i.MSo-i previstos no ar*., i"' o
da lei
^.nicVO, derde qii» .d.ru intereiise ria Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB, com a apresentação íIms devida» jUBI11 Icât ivau aüecnnidas ,■ este ['rtigão.

10.2 Ko interesse da Secxetacia de Saúde da Pcefeituca Municipal de Santa Rita, PB, o valor
iniciai atti.iiirado do "ontr.ita pouera ser aur.ent.iíio ou r.upr.Pids ate
limi*': de
vinte ■cinco po: centof. confoimo disposto no >\ttigo 65, paráaraíos i" e .i*. da l.ei ii". H.iíêí/''!.
a. a iicicaaie vencedora fica ebrtgada a aceitar, .na;, mesmas condiCôes licitada;., c;:
acréscimos ou supress.tes que se firetem necessários; e

b.

nenhum acréscimu ou supressão poderá exceder o limite e»; abeleciiio nesta condição, exceto
as supressCcs resultanies do acordo entre as partes.

10.3 A Uiei-eiiuçâo total ou parciol do cOhtiato enseja a sua rescisáo, coníortse disposto n08
artigos ü .t 80 oa lei no e.6éô/9J.

0.

Os

casos

dc

rescisão contratual

seráo

formalmente motivados

nos autos

do processo,

aasegur-ido o contraditório e a ampla defesa.
10.4 A resctsiio da contrato pooer.v ser:
a.

dcteiminada por ato iinilritcral e oscrito da SecEOtesia da Saúda da Psafeitusa Municipal
da Santa Rita,
mencionada,
dias;

P8.

nn» casos cnumeradcs nr.s

incisos

"

i MU e XVII

ilo artigo "iS d.i l.e;

nor.; r ícamlc-se ,i licitante vencedor.! ..'cm ,, .mt ecidOric: a mínima de C-i

'Cincv'

ou

b.

amigável,

C.

cunveniãnria par.i -i Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB; ou
judici.il, nos lermos cl.i legislação vigente pertinente ,i tnacúria.

10.5

po; ,u.-ordt.> .inirc as p.irtes,

iccluzida ,1 termo neste

Pregão,

ütu.tíe uuv haja

rescisão .idniniMròt;vu cu amigável sor.i precedida de .lutoriracâo escrita c lunfMmentada

da autoridade conpeienre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
Aos fornecedci
c.introtado.» que licscumprirun totai r.u pare i.ümeiit e os contrato.i ceiabrados coro a
Secrotari-a de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita,

PB,

e aos llcitantos que coroatan atos

visar.dc a íruatrni ■■a .bjetivos da licitação, serõo ciplic.jü.ís, permiidades cabíveis fuiidameiitadas
na Lpi

K. éf.r.

1 .. n-i I.el
I

-

10. v20/ê.:,

Advertência:

ai 0,3 ■

11

•

as seguintes sançOes:

Xult.i;

itrts décimos por cantai por dia, ate o trigúsi.mo dia de atrase, sebre

o valor do fornecimento

ou serviço nao realizado, ou aobre .i etapa do ci-onogramj fleico de obras não
cumprido;

III

b) 10 V (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigacáo não cuaqsrlda,
com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente.
Suspensão Temporária dc participação em licitação c impedimento de co.ntratar com

d Administração, por prato não superior a 02

(cJois) .i:ios;

IV - PoclaraçAí- üe Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração l'ubl Um,

enquanto perdiiarem os motivos doterminaiires tia punição ou ate que seja promovida a
reahilitaçao perante d proptid autoridade que aplicou a penalldude, que será concedida
sempre que o centrai.ios ressarcir a Administração pelas ptejuitos resultantes e depois
de decorrido o prazo d,i sanção aplicadii com bane no inciso •interior,
S 1" O Valor d.i Ru:Jta apllcâdá, nos termos do inciso 11, será descontado do vaiar

da gar.ir.iia prestadii, retido dos piigamenios devidos pel-i Administração ou cobrado
ludicialmentu,
irCA, d partir
•; ?" A pena tle
itxtritivas de
te;

senuo corrigida monotariaroence, de conforsúdadc com a variação do
do '.«rno inicial, ata a data do efetivo recolhimento.
multa poderá ncr .iplicad.i cunulati*;.ím.ente com as íiemai» sançáes
direitos penalidades cabíveis fiindamentad-is na Lei S.ééé/93 e n.i

Iü.t.."ü/U2.

í 3". A comaijom. du petiodo cie attaso ii.i execução dos ajustes sera i eal izad.i a

p.irlir do priiiielro rlía útil subsequente au do encerramonto do prazo e s t^abo 1 er.-1 do
para a cunprimer.to da obrigação.
5 4° A auspeni.ão tcroporária impedirá o lornecedor de licita: e contratai tom ,i

Administração Publica pelo» seguintes pt.ires:
I-

Oí

(seis)

meses,

nos cases

de:

a: aplicação de duas penas do advortúnciá, no prazo de 12 idozei
meses, sem que a fornecodor/contratado cunha adotado ss medidas
corretivas no prato aecerminadc pela Administração;

b) alteração da qu.mtidade ou qualidade da m^cadori-ts
tl- l.l (doso) meses, nos c.isos dc:
/
1

irnecids;

a) ret.trdamcnCo imotivado cia execução de obra, clc/serviçq.
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AC

lio
piifcelas ou do fornecimento lic nens.

UJ - 24 (vinie e rjuetroí meses, nos c.isos de:
i> entregar core verdadeira, meroacioria íaj s i í

i :.. - '

dctericróüd ou daniíicada;

b! paralisação de norv.iço, ue obra ou de lornecimenLO m- b'.;;.-.
justa fundiinontaçao c previa comunicação a flrtininistraçaoj

ei praticar

ato

ilícito

visando a

frustrar

os

objetivo:,

uí

licitação no âirbito ila Adfiuninitjçãc Vublica Kufilctpal. ou

dl scfrer conQc.-iaçAo definitiv.i por praticar, por meto doloso,
fraude fiscal no recolhimento de qualquer irsbuto.

S

Serii decl.irado inidbneo, ficundc- impedido de licitar e contratar com a

Adminístracio Pública, Por tempo itideteritiin.iue. o jornecedor que:

nao regularizar a inadimplência contratual nos pratos estipulados nos
inrisos fio parágrafo anterior, ou

lí - demonstrar nào possuir idoneidade para contratar com a ,\çlmini.stt<icao
i"ubi;ça, ea virtude de ato ilícito praticado.
5 O" Na irodal iflace pregão, ao lorneccdor que. convocado dentro do prato de
v.iiidaae de nua proposta, nio celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentaçAa falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução do seu objetei, coroportar-M. de modo inidàneo ou cometer fraude fiscal,
aer.i aplíc-ida penalidade de impedimento de licitar o contratar com o ?4;micipio

por prato nâo superior a 05 ícincol anos, sendo «escretlenciado do Sistema de
Cadastro de rotnecedores, sem prejuito das multas previstas em edlt-il e no
contrato e das ccminacSes legais, aplicadas c dosadas segundo a r.uturero e a
gravidade da falta cometida.

11.2 A aplsi-.içao das sanções administrativas penalidades fimd.inientadas na Lei S.66é/Ç3 e na Lei
10.5ÍQ/C2. s.lc de coispetíncia do ordenador de despesa desta .«iccretaria.

11.3
sutoiidade que aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundasentadas na Lei B.ó£è/9t
e nu Lei lü.520/02, determinara a publicaçflo do extrato de sua decisão no Semanário Oficial, o
qual devera conter:

I - noBie ou ratão social do fornecedor e namero de inscrição no Cadastro Hacioniil de
PesBo.is Jurídicas -

CKi'.' ou no Cadastro de i>essoaa Físicas - cp?,*
II - nome e C?F de todos ca sOcios;

III • sanção aplicada, com os respectivos pcaios de inpedimento; IV - orgão ou
entidade e autoridade que aplicou a sançao;
V
numero do processo» e VI - data da publicação.

11.4 Alem [los penalidades citadas, a licitanio vencedora tic.ira sujeita, ainda, ao cancelamento
de sii.» inscrição nc Cadastre de Registro de Fornecedores - JRF da Prefeitura Municip-ii de üanta

Rita, PB e, no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n". g.ét6/P3.
11.5 CaractiTicar-sc-â formal recusa à contratação, podendo a Seesetacia d« Saúda da PraCaitura
Municipal da Santa Rita. PB. a seu exclusivo Juito, convocar cs iicitantes rofranescentes, na

ordem de :: .-.o; iícaçio, para que Eanifestem interesse na cantrotacão, en igual ptiio, •? aterJitias
tod.iii .is iv.iii;Uçâe:i eti; t.ii 1 ici.iii para t otnocimfnto ilo objeto lio-.tado ou Dr.t.Jo cancel.ir o iot-j as
segui ir.vs

tese:.:

>•: A[. is dec-írrioos 15 (cir.coi dias da convçcacàc da Saczetaeia da Saúda da Pcafeicuca
Munacipal de Santa Rita, PB sem que a licicante veniedorj tenha retir.id'.' c .jssin.uio
inst rumentr, contratual.

dl

de.-orriclo.s 05 iirinco» dias da assinatura do contrato, sem qic tenh.t inici.ulo -j

execuçAo d.os serviços ou fcrnecimenco dos bens, obj-itc Qí-.-.tj licitação, no cno ae ter

sido soiicitadd, sem justificativa de atraso uu c«n Justificativa do atraso nâo aceita.

11.6 Além (Ids penalid.idas cíveis olencadas nos subitens anteriores, a Loi n'. 9.õ6c/53 preve
ainda punições na esfera criminal, senAo vcjamo.-,:

Art. fiJ - Impedir, perturbar ou fraudar a tealiraçâo de qualquer .>to de proreaimento
licllatóiio: Puna - detenção, lie 06 isels) n<»avs 4 02 Idotsl anoa, e multa.

An. 96 - Ftaudiir. em prejuiro da Farenda Pública, licitação instaurada para aquisição
ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela clecotrenle:

I* elev.mcio arbirrari-imenle os preços;

II - vondondu, coiuo vordadoira ou perfeita, nivrcadoria f.ilsificada ou rJetorioiada;
III - «ntreg.indo um.» mercadoria poi outra;

IV • alterando substância, qualidade ou quantidade da raereonoria foenecida;
V - torrando, por qualquer modo. injii.stanipnte, nuils onerosa a proposta ou a
execução 3o contrate: Pena - detenção, de 03 rtrésl a 06 Iseisl anos, e multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SESUKDA - DA FISCALIZAÇÃO
12.1 A ry.i.çuçã' do contrato aera objeto de acompanhamento, controle, flscaliracãc e a'.Mi:açic po:

fcpressntaiict- d.i Contratante, desianamo» para Sestor do piesento contrato olai Sríai.EMILlA PORTO

FERREIRA ALVES DE LIMA, pcrt.idoría) õo CPF ü32.271.154-0-1. com lotaciõ fixada na SeparCTatt.i Hunlcinai
de Saúde do Mur.i .•

.ç de santa Fita - PB.

i2.~ O fti<..Ml cln cintr.ito, oiai Srla). GEOVAKA MUKE9 PEREIRA port.idoríal

"!.ilSii. ^íi4-.'4, ."cm

lotação n.i Secretaria Municipal tie Saúde do Mu^iicipio de Santa Pita - P

ente/^aignado, e
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o-^prc.Mdancíni.t^ íiabil:tddo p.irj gerenciar o presente terno, r.erâ c reaponsúvel pelo fieX cutr.primentc

ddii clflunulae coiscratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complQnienearcs.
CUiOSUlA BÉCUA
'
00 FDRO:
Para dirinir a-i gueaiíes decotreiiCfs desce contrato, aa partes ologem o Fero da Coisárca de santa
Kl ta.

ti, por estarem ae plonc acordo, :oi lavrado o presente contrato cm O^lduas) viaa, o quai vai assinado
pelas partes e nst duas testemunhas.

ai^.ta P.i/a - pfe, 23 do Julho de 2020

TESTEHOnilAS

PEl-O COSTPJvTaiJTE

Locímo JTORREIA CARNEIRO

3ECP.ETÁ.o.tO PE S;.UD.E

rE!.w 'ro[.";-!'AT-*DC'

SAUORANA DE NA2ARE ALVES

DE FREITASÍMI32910148
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