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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA KUNICIPAl. DE SAHTA RITA

COMISSÃO PERMAHEMTB DE LICITAÇÃO

AO àe
% V

CmniATO H*: 189/3020
SROCSSSO ADM 074/2030
PREGÃO SLBTRÕMICO N* 002/2020

TERHO DE COHTRATO QUE EHTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA
DE SAODE da prefeitura KUMICIPAL de santa RITA C
KEDIC VBT OISTRZBUXOORA DE MEDICAMENTOS BIRELIi PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o Secretaria Municipal de Saúde de Santa
Rita - inscrita no CNPJ/MF sob o n° n° OB.694.222/0001-63, situada á Avenida Flávio Ribeiro Coutinho,
s/n. Centro, CEP: 58.300-220, Santa Rita, PB, neste ato representada pelo secretário, M/CIAHO CORREIA
CABNGIRO, CPF n® 827.071.464-04. doravante siraplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
KEDIC VET DISnUBUIDORA DE MEDICAMENTOS BIESLI, CNPJ n° 20.637.873/0001-17, R D8IL10 TONBTTO, N* 760,
SALA Cl - IMIGRANTES - CEP 88.930-000 - TURVO - SC doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as
partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condlçOes
seguintes:

CLÁOBDLA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO)
1.1 Este contrato decorre da licitação modalidade Peeg&o Bletxdnico t»' 0002/2020, processada nos
tetinos da Lei Federal n' 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiatíamente a Lei Federal n® 8.666,
de 21 de Junho de 1993; Lei Compleisentar n® 123, de 14 de Dete)nbto de 2006; Decreto Federal n®
3.555, de 08 de Agosto de 2000: Decreto Federal n® 7.892, de 23 de janeiro de 2013; Lei Cempleiaentar
147/2014: Decreto Federal n 8.538 de 06 de outubro de 2015: Decreto n® 9.488 de 31 de agosto de
2018; Decreto Federal n® 10.024 de 20 de setembro de 2019, e leglslaçáo pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CCBITRATO:
2.10 presente contrato tem por objeto: REGISTRO 08 PHEÇO para aquisição DE hedicaMBHTOS. visando
ATENDER AS DQ4A1IDAS B NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB.
2.1.0 fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada. Pregão Pregáo Eletrônico n' 000/2020 e instruções do Contratante, documentos esses
que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
3.1 O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de RS 18.261,80 (Dezoito mil duzentos
o eossanta s ura zoais e oitanta centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAKENTO:
4.1 Os preços contratados sáo fixos pelo período de ura ano, exceto para os casos previstos no Art.
65. SS 5® e 6®, da Lei 8.666/93.
4.2 Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a reláçáo
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93,
mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
5.1 As despesas correráo por conta da seguinte docaçáo. constante do orçamento vigente;
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PROGRAMAS:
02.100 - FVHDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.2605.2041 - HAMUTCMÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1612.2042 - MÊOIA E ALTA COKPLS)CZDADS
10,302.1617.3055 - CA2S
10.303.1613.2057 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ELEMENTOS DE DESPESA:
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUtO
211 - RECURSOS PRÓPRIOS
214 - RECURSO FEDERAL

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO;
6.1 O pagamento ucrá mediante EMPENHO, de acordo com as quantidades efetivamente entregues, apôs a
data do recebimento definitivo do objeto, pela Comissão de Recebimento, mediante apresentação de
Nota Fiscal, conferida e atestada. O pagamento deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 (trinta)
dias após a aprescntaçáo da Nota Fiscal.
6.2 Os preços seráo fixos e irrcajustaveis nos termos da legislação em vigor, durante a vlge:^ia
deste contrato, solvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5® e 6® da Lei 8.666/93, de fprna
a ser mantido o Equilíbrio Econôinico-Financeiro do Contrato.

Contssáo PorejncnK^ do l.so)t.içon. Praça cetúllo Vargas, 40S, centro - Santa RIts, PB. CEPs 58300-130



Para cfetavaçao dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados luntatncnco com a
e Ilctas PiscMis, as Certidões Megativas de débito CND do INSS. CRF do PGTS e com a Fazenda
fio domicilio dc proponente, devidamente atuâiitada;
6.-1 O ndo cumprimento do auüiiem anterior, implicará na suBta<;ai> do pagamonto que sd seií piocessa
apOs a aprosontaç.lo das referidas certidões, nflo podendo sei considerado atraso de p.içairienr.c.

CLÁUSULA SÉXIHA - ÍX>S FilAZOS E LOCAL OE ENTEESA:
a. O ob;]ero dssta licicacâo deverá ser entregue parcel adamente, mediante a «sceditão de

solici i.iclo de forneci mente pelo Setor Competente, a gual devera ser acendida no prato mA.simo
de 10 [Dett dias a contat da data do recebimento da respectiva solicitação.

b. As entregas do objeto dest.i licitação riovetão ser realizadas na Secretaria da Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB situada .1 Avenida Flavlo Kioeiio Cotitinho, s/n. Centro,
CEP: fiS.iOO-.riü, fí.int.i Kit.-i, PB, no praso máximo de 20 fdac) dias uteis, sempre contados a
partir ao cecebimoiito pele fornucudor da Mota de Empenho. O Notario de entrega deverá ocorrer
no período de oe ás IV hs, dc Sogiinda a se.-Bta-felra.

o. Todas as dsspesan do 11anapurtu. tributos, ftete, curr.ecameiu.o, descarregamanto, encargos

tcabdlhiscas e vuevidenciáiias e outros custos decorrentes direta e inciiretameiit.c do
fornecimento do objeto desta licitação, corterôü por conta exclusiva da contratada,

d. ü prazo do vrgênci.i do pre.scnte contrato será determinado; até o final do exarcicio financeiro
de 2020, considerado da data do sua assinatura.
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CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA LICITAKTE VENCEDORA:
6.2 Câberá a Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

a. Petinii.it durtinio a vigÇncia do Contrato, o oreaso rioM represfiiiani es/prt-po.-itos e erapreg.itins,
da CCl.TFfiTnDA ao locâl de ontiega do.s produtos nas dependènci.i.s da Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, desde que devidamente identificados v acompanhados
poi leptesentante do CONTRATANTE;

Promovur o acompanliairento e n íiscalir-flçío nuándo da entrega dos produtos, sob os aspecto:;
quantitativo e qualitativo, anotando em registro prOprio as falhas deteccad.ie e comunicando
á COHTftATAUA a ocorrência de qualquer tnto que oxija meninas corretivas por parte dest.i:
Comunicar a licitanto vencedora, qualquer irregularidade no torneciirento dos produtos
interromper imediatamente o Cornecimento. se for o caso;
Impedir que terceiros forneçam cs produtos objeto deste Preg.lo;
Prestar as informações o os esclarocinieiicos que venhain a se: s.oJicitados pela CONTRATADA;
Fianalir.ar o contraio na forma disposta no artigo d ca t.ei 6.666/93;
Efetuar o pagamento à CONTRATADA em acè 30 (trinta! dias apúa o atesto da Nota Fiscal/
Fatura do ."•Nicerjal e/ou .serviços;

Atestar ã execução do objCto deste Contrato, por meio do Set.oi Competente;
Fornecer atentado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendida.s as
obrigações contratuais.

e.lCâberé á itcitante vencedora:

a. Responder, em relação aos seus cnpregnito.s, por cotias as despesas
decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais como: a! salarios; b)
seguros de acidente; c) r.a.xas, impostos e contribuições; dl indenicaçôes; el
vales-teteiçào; f) vales-transporte; e g) outras que por ventur.i venham a ser
criadas e exig;d,is pelo Governo;

b. Manter, ainda, os seus empregados identifiçados por tiracha, quando em
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um delns que seja
considerado inconveniente a boa ordem r- normas d;sclpiiriares da Secrataria
da Saúda da Pcafeituz-a Municipal de Santa Rita. FB;

c. Respeitar as normas v ptoredimen'. .» dv cor.i.'-ol" e ace.sío a? deperidõncia»
da Saccet&ria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita. PB;

d. P.e.spondiir pelos danos causados direcamente a v ou a terceiro.-»,
decorrentes dc sua cuipa ou dolc, durante a entrega do produto, não excluindo
ou redujiindo casa respon.sabi lidade a listai; taçrlo ou o acompanhamento nela
Secretaria Municipal da Saúde;

e. Responder, ainda, por quaisquer danos causados direcame.-.te a bens de
propriedade- da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB,
quando esses tenh.im -iido ocasionados por seus empiegudos durante a entrega do
produto;

f- Entregar os piodutos máximo de 10 (iles} dias, contados a partir da data
de assinatura do loiitraco/empenho. O ueacunpriraíruo ao prazo citado sujeít.ira
a empresa contratada a pe.nal idade de .mulin.

g. Er.carrequ-se da entrega dos itens adquiridos, arcando com qualquer custo
advindo do transporte, caigu, descarga, oen como qualquer serviço relativo ao
procedimento do entrega.

fi- No ato da entrega dn objeto, dcve.-i sei apresentado documento fiscal
valido correspoxidonte ao fornecimento.

i. çomunicar u Secretacia da Saúde da Prefeituca Municipal de Santa Rita,
PB, por escrito, qualquer anomialiclâde de caráter urgente o prestar cs
esclarecimentos que julgar necessário;

}• Justificar, no caso du descíiciprimmiio do ptato citado no item antc-rio:
ou paralisação do fornecimon'o, poi es-.-iito, em atá 24 h.iraa contadas da
entrega frustrada;

1- Comunicar ao CONTRATANTE, por esctico, se verificar condições que possam
prejudicar a prestação ou a iminência de latos que possam interferir na perfeita
execução deste contrato, bem como atraso ou paralisação do fomecimenl.j
apresentando ratões jastificadoras, as quais setrio objeto de anàlfsv,
poderão ser ou não aceitas pulo dontiatantü;

1. Encortrar-.se em dia com as obrigações fiscais, era confornidMe
previsto no procedimento licitatório; ' '' ^

iloctssno ?»rr.aner.r4 an Ll--'.:.iça-;, f-ioç.i'Õerú! ic- V>rgjs. "iOB, v.-T.rVp - .taniu áVta, PH. CKl';



S a i 5"

1,1. Kdiiiej-se en cfinipiii.ibiXidad'» .Toai as abtiqacWa •> serem assiS
tíe todaa is condicOfs de habiXrtaçio e qualiílCHÇtlo exigidas :ieb>
«ur.jiite Ilida a e*«cui,ati dii contrate*;

n. Esiitii d tsQca ijscaí, constando no mesma a iníornidcílc' sobre os toSí
utiiiradoii para custeio deste contrate;

Cl. Trater âo seto: de Empenho as Kotas Fiscais acompanhadas daa respectivas
certidijes de natuteio tlscaí;

p. Se cs produtos entregues íorem recusados, a esipiesa seiâ advertida para
o cuBiprinentc imediato de suas obrigações, lhe sendn concedido c prano máximo
de ívinii- e gustroí liotiis, etetivanJo a troca dos produtos cu apresentando
oc-fesa num praco de *;■! (vinte e quatrni horas, sob pena do aplicaçáo da multa
prevista neste Edital " demais mâdidait que ?e ficetetr. necensárias.

ClÃUSUUl NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS. SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DA VENCEDORA.
,% 1 ic: t o::':o vericedor.i .••.■•i. • s, também:

Assumi: .1 r-^spoiiSoL-i l idade por tòdc? '•ncarçcs pi evideniià; ios e obi içacõc:
sociais pfviscos n.i logisiacâc soe;.li •• t rabâlíi; :i t s ex vigcr, ourigar.do-se a
íiairiá-ids n.i epoc-i propi ia, ver que o*, seus empt "gados náo mantcrác nenhum
viticulu •.•rafiieuaticio com a Seceetaxia d® Saúde da Prefeitura Municipal da
Santa Rita, PB;

b. Asuuis;:. também, a responsabilidade p-T ♦odas pi ovidências e obi loacícf
estahi-iecirt,»? na le«,ii.sl acn" esueciSica de uCideMvi dc ttabaih-í. quando, em
; ror! la oa cspecie. fore.T. vitimas o:: seus empreuaaou quanoo do íorneciment
30 pi-.dutj cii srs conex.io ccn eic, .iir.da que acontooido em. oependè.icia da
Saecetaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;
Assumir fodos os eno.icq-is de nosalv"! demanoa trabalhista, civil ou penai,
teiâcjoníulrti: ao 1 ornecimonto do pi iiduta, originiii lamente ou vinculada por
prevenção, conexão ou ciiiitinqéncia; c

d. Assumir, ainda, a respon.sabiiidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da adjudicação deste Prcuiio.

e. Obter rod.is as licenças, autorinaçieii franquias iiacessárias A execucAo di
contrato pagando os em.olumentos prescritos en lei.

5.; Devera a llcitante vani-eclora observar, ainda:
o. E expressamente proibida u contrac.içòo do serviaar pertencH.ntu ao qu.id:.' d-

pessoal da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB
durante .i vii.iér.ciu ilo couiiato;

b. Expressum-ente proibida, também, a veiculaçao :ie piibl icidade nCer.M .ie-itv
FregAo, s.iivc se houv.-r previa eutot li.tção da Secretaria de Saúda da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB; e

c. Vedadti .1 sub-cr.tratíic.lo de outra empresa para o rernecjmento do produto -/ou
i-erviço oc;ieto deste íTegAc.

9.1 A in.idimpiéit-.-iri da lu.ii.inie, cora r*.ivrénci.i acs enc.iiqt/s estabeiecidoa no .subirem ar.terirr,
não tr.insfvt" ,i responsabi 3id.idc por aeu pagamento a Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal
do Santa Rita, PB, nem poderá onerar o ob.lelo desce Pieg.lo, tc.iãc- polfi qual a licitantr i
lermnri.i e;-;;-: "'i-.r; .uir «.• a qualquer vincule de .solidariediide, ativa ou passiva, com d Secretaria de
Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB.

CLMSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
li..l G cr,rT lato i set íitr.i-t.i pc^det.í ••••: aitoradí rn • jm.i. previatcs no art. e -tá t'-i
-(. oosde que há:.! in'»resae da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB, com !i iiptesènt.icãci dar, duvidas jusc 11 ícat ivas adequ.idiis a esto ?:i!;|,3o.
10.F 14o interesse da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, o valor
iniciai atuiilitado do contrato poderá ser .iiiinentadci ou jupiitiudo até o limito de 2fi- (vinte e
cinco poi cento), conform." gi.sposco no Artigo é5, páiágt.ifos 1' e 1', da l.ci íi°. If.óe(„'9.5,

a. a ücitrinte vencedor,! fica obrigada a act-it.ir, nas mesmas condiçCés licitadas, os
açtéscim.ns ou stinrossfes que se tirerem necessar;cs: ç

b. nenimr.i .»v;"scimii m: iupressSo poderA exceder o 1 imito estabelecido nesta ccndtçâo, exceto
as supressões lesultantos de acordo entre as partes.

10.3 A Iiiexecucâci cüt.il OU parcial do contrato enaej.i a nua resci.são, conforme disposto nos
artigos V" a 9(5 da Lei n'i 0.4,66/93.

a. 'JS casos dc rescisão contratual seião íotmalmenlr motivados nos autos do pii,ce-iso.
assegutartc o contraiütorro e a ampla defesa.

10.4 n rescisão contrate poderá ser:
u. dvterm.ih.io.i por uto unilateral c escrito da Becceberis de Saúde da Prefeitura Municipal

da Santa Rita, PB, nus casos enuraeradcs nos incisos i a üll x' xvi: do artigo da
mencionada, notiíic.indo-se a licitante vancccloi.i com a antecedência mínima dc 05 (cinco)
di.is; ou

l>. amigável, por .icurilo entre as parles, recliir.ld.i ,i •.ermo nosi" Pregão, desdi; que naia
ccnveniéncid para a Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal de Sante Rita, PB; ou

c. jucticiiil. r.~s icrrarj;; d,i iegislá-.ão vigente pert i r.ert-' a .raateriii.
15.5 A leücisãc- aamin: sir.i" i Vá ou air.nMvel será procertid., de â-utcr: tação escrita e tuntíamentád.i
ca autorlOaOe c-rr.uetetite.

CLÁUSmA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
Aos f<jrnccedcres/coii'iratarJos qui- dcscumprir-im total ou p.irciulraeiite os conttaton cal
Secretaria da Saúda da Profaitura Municipal da Santa Rita, PB, a aos licitantes qii;
visando a frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas, penalidades cabíveis f,

' r xl.» t.J •• j • r;,*,'*;, Prv;»» '•'azSHt í'5*. "riM"* - SM.i, TtS, li.
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Lei fl.óóó/?? e na Lei IO.'j2(t/íiZ, as seguintes 8anc<5es!
I - Aâ'íertènci.»; tl - Multa;

õ! O,1 • (três ddcimóa poj centoi por dsà, ate a rrtgêslroo dia de atraso
valor dci (ornermetiLo

ou serviço nâo rcalrtado, ou sobre a etapa do croiioqtaiaa (isico de obras iiilo
curprido;
b: 1,1 • Ides por cvnco) sobre o valor tota! ou parcial da obrigação nío curprida.
cot. a eonsequcnte cancelamento da not.i de empenho ou docuBienco equivalente.

Itl - Suspensão Tempciana de participação em licitação e impedimento de contratar con •>
Administração, por praro nao superior a 02 (doiaj anos;
IV - Declaração de Inidímeidade para licitat ou contratar com a Administração Publica,
vriqti.into perdurarem os motivos determinantes da puniç.to ou acè que se^a promovida a
1 vrttjs11 •-dcao perante .t prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o concratacio ressarcir a Administração pelos prcjuitos resultantes o depois de
decorrido pra:-. da sanç.lo aplicada com base no inciso anterior.

S 1" O valor oa multa aplicada, nos lermos do inciso II, ser.» descontado do valCit
da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado
judicialmente, sendo corrigida monot.iriariente, de coiiíotmidadc com a variaç.lo tíc
IPCA. a partir do tecmc inicial, ate a data do efetivo recolhimento.
5 l" A pena de multa poderá ser aplicada cumul.it ivanwnte com as clemais aancôco
restritivas de direitos penalidades irabiveia imidameiiiatíaa na Lei 3.666/91 e na
Lei if>.ii20/02.

S 1^. A contagem do período de atraso na uxecuç.lo dos ajustes sera realitada a
poiiir dc primeitc dia util subsequente ao do enceitamento do prato estabaSecidi.
pa.-.i o ■.•uroprimento da obrigação.
5 J' A susnens.lo temporária impedirá o {ornecedoi de licitar e coniratat cori a
Aditunir.traçâo Publico pelos seguintes pracos:

I- 0€ (seis) meses, nos casos de;
alaplicacáo de duas penas de advertência, no prato de 12 (doce;
meses, sen que o íornecedoi/coniratado tenha adotado as medidas
corretivas nc praso determinado pcJa Adainistraçâo;
b) alteraçáo da quantidade ou qualidade da mercadoTia {oriiecida;

II - 12 (doze) meses, nos casos dei
a> retardamento imoiivado da execução de obra, de serviço, de suas
parcela.-i ou do foiniici-mento de bens.
IZI - 24 (vinte c quatro) meses, nos casos dei

a) entregar como vccdadeira, metcadoria falsificada, adulterada,
deteriorada oii danificada;
bi paralts.içáo de serviço, de obra ou de fornecimento oe ben» sem
•justa fundamentação e prévia ccnimíoaçao i Administração;
Cl praticar ato ilieito visando a rnwtrar os objetivos lie licitação
no âmbito d,i Adaunistiavâb Publica Municipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso,
fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

S 'j' Será üecldcatk) InidOnco, ficando itapedido de licitai e contiatai c;im a
Adminiscraçàr' Pública, por tempo ir.deteimnado. n iorr.ecedor que:
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í- riât, rvouiariiar a inadiaplénciu contratual nos ptacos estipulados nos
incisos do patagrafo anterior, ou
II - demonntrar nâo possuir idoneidade para contratar com a Administração
Pública, eit virtude de ato ÍHeiro praticado.

S C 11,1 modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do praso de vaiiaade
de sua propoEt.i, nâo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução da
seu objeto, coflipoitat-se de modo intd6neo ou C(.>niuter fraude fiscal, será aplicada
penalidade de impedimento de licitat o contratar com o Hunicipro pot praso r.ao
auperior a 05 (ci.nco! anos. sendo deacrfdcnciado do Sistema de lartast-rn d-
Poinecedores, sem prejuiso das multas previstas ets edital e no contiato e dai
cominaçocs leqais, aplicadas o dosadas segundo a nai.iireca e a giavidade da falta
cometida.

11.2 A apIicaçAo da.i sançOos «dnvnist cal i vas penal Idad^ü íundoeiant.ida» r.a l-ei B.666/03 n na Lei
10.320/02. .sao de competência do ordenadoc de daspesn desta Sectetaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei 6.666/93 e
na Lei 30.520/02, detetrainara a publicação do extrato de sua aeciaíc no Semanário Oficial, o qual
devera conter:

r - nomt oti raráci social ao tornecedor e nUmcto de insctiçAo no Cadastro Maci(3nal de
Pessoas Jurídicas -
CiJP.f ou no Cadastro Uu Pessoas Físicas - CPF;
II - nome e CPF de todos os sócios;
!!! - saneio aplicada. co.m os respectivos pratos de impedimento; 3V - orgio ou entidade
e autoridade que aplicou a sanção;
V - níusero do processo; e VI - data da publicação.

11.4 Além J.is penal m.ides citadas, a licitanto vencedora ficara sujeita, ainda, ao cancelamento
de sua InT-cricSo no c.idastto de Registro de Fornecedores - CRf da i-refeitur.i Hunicipai de Santa
Pita. Pb no que couber, as demais penalidades referidas no C-apjiuio IV .Ja Lei n^/^í. t>ú«.'V3,
11-5 Caracieficar-se-.'i formal recusa é contratação, poderido a Seoretaria do Saú^p'~iáo PcofoLtura
Municipal de Santa Rita, PB, .i seu exclusivo Juizo, convocar os licicantes /^efc^neVcerjtes, no

*' - •• - í i ~or . 11 ■• Variiaa, 1'hÚ. -.-nr rr - P , C
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otáeni de vltiss;i:!:a-.-ôu, para qae iMnileateni interesse na conttacacõo. em igual pra:--
todas as canctjcfiej edital leias par.i tsrnecimonto do ob;etci : leltaao ou então -anifl.ir
seguintes hipóteses:

c) Apüs (leuoüKlos 05 i.uliico) diaS du uonvocavl!' do Sscrataria de Saúde do Pcefeitum
Munlespal do Santo Rita, PB sem gue a licitanle v-m-ndora leiiha retirado p assiriado
instMimeiiio uuiitiatuai.

d) Apds tlei.-orri(Sos 05 (cinco: dias da assinatura do cunti.uo. sem que •.enh!: tniciooc- a
execucòo eles r.eiviçoa ou íornecimento dos bens, objcii, Uoatj licit.iqao. r.o .'.ij.o .le ter sidc
solicitada, sem jusilticativa do atraso ou com jiist11 ic.itiva de atraso n.lr. .ic-stn.

11.6 Alèm das pienalidades eiveis eloncatlas nos aubiconn anteriores, a I.ei n°. é.óté/53 pieva
ainda paniçOes na esíera criminal, seiiâo vejamos:

Art. 93 - iiTipeair. perturbar cu trauda: a realicaclo de .jualquer ato de procedimentc
licitattrio; Pena - detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa.

Art. 96 - KraiicUr, em prejiilio dn Farenda Pública, lU-itaçAo instaurada para aquiaicío
ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato del.i decorrente:

T- elevando arbiir.irlaraonie os preços;
12 - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou doceriorada;
lil - entregando um-i mercadoria por outra;
;v - altera.ndc substancia, qualidade cu quantidade da mercadoria fornecida;
V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a

tic cont 1 „tc,: - deiençún. de uT (trèsi a 06 iseis) anos, c multa.

CLAUSULA DÉCIMA SECUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E (SSTÀO DO CONTRATO
;  . 1 i\ execuçá';, rio ito sera objeto lic- Hcorrpanhamanto, ole, f iscai ícacAo e av.i 11 acne p.':
rejiresont-inte d.i Çr.nt r.)i ant.o, designara":; para n<'3toi do presente contrato o(jI St (a:. HAZÜRETK
NASCIMENTO ARAÚJO, jx;: Crtdor(a) do CPF 012.liV 1. liifl-uq, ce«i Intaçdo fixada na Secretaria Municipal cic
Soude do .Município de Santa Rita - PB.
12.:• O fiscal do Contrato, oia) Srtai . LUIZA ELBNA DOS SANTOS SILVA puttadoila) do CPK ."•b"!."'59.SPh-
31, rom ltita7<lo n.i .Secretaria Municipal de daude do Município ue santa Kita - PB, fernalmente deaiqnudu.
s ccmprcvaaamenle n.inix.tado para get«:;ciai o presente termo, sara o responsável pelo fiel cunq^riaento
das cláusulas ccntratu.iis, inclusive as pcitínentes aos enc.irqos cosplenentares.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA • 00 FORO:
Paia diri.T.ir tf qucit jv. dvcorrentes deste contrato, as partes eleg«a o Foro da Comarca de Santa Rita.

E, por estarem, dv pívno .iLT.rdi;, foi lavrado o presente contrato em 02itíuas) vias. o qual vai assinado
pel.ta parte» '• pi>: cli;,i» i i-aieraunhas.

PB, 14 do Agosto de ?020

TESTEMUNHAS

LUCZAND-CORRBIA CARNEIRO

PEi.O CCbTÜATA! "

P ABIANO PEREIRA Assinado de forma digiUI por FA6I ano
PEREIftA TITONI03i19076900

TITONI;08319076900 oados:202o.os.2817.41-23 -03 oo'
HÉoic VET DISTRIBUIDORA DE"kEDICAHEHTOS EIRELI

•i-misrl" i .• a., Ln-i ta',;rSa. tra;., Varga», l.^B. " -..mt rr -"jant.i Sil.i, FB, CFl-j ;.«3Óe-13'0



AHEXO CONTRAIO H" 185/2020

FONTE PACACORAi RECURSO PRÓPRIOS - FUNDO MUNCIPAL DG SAÚDE

Item Eapacificaoâo Unidade Quanc. Preço unit. Totel

:.F.v rr-;-ROM,\.:; r.OTM

•iümq/iiil r

Krds"-;) ;.oo

^0
 r1

BS :;.052,oo

FONTE PACADORA: DSCURSO FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE QUANT. PREÇO UHIT. TOTAL

34 Uoxorlclina l(i')mg Coran. I?C)0 1), 3465 RS 115,^0

9-, . M • r-jlo jClR.•:/:]. tiiUc l"-OC: : .it RS !.T94,i''Ci

li'" f'l 11' ; r.à t ; r.oaaoo i-. 'j ~ RS 14.0JO.OÚ

TOTAL: RS 16.209^0 /

TOTALIZANDO : RS 18.261,80 (D«zoico mil duzencos « sasaeoca e um raais e oitenta cen^vo

FABIANO PEREIRA

TITONI:08319076900~-^^„.,,^

•-i.Oia7..'io r^!7r.,ri.T.*..' i.;.-; • .i.-*-. 'Ii-talic VargnK. •!:}!.


