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ESTADO DA PARAXBA

PREFEITURA KUmciPAl/ DE SAMIA RITA

CONZSSÃo FtRKMieirrB de licitação

ComiASO N*; 242/2020
PROCESSO A£M H* 102/2020

PRSOÃO ELETRÔNICO M» 015/2020
TERMO DE COJTRATO QUE CKTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA.
DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RIXA S
JOBB FBILLIPB DOS SANTOS BRITO, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CCMFORME OISCMKDODO NESTE INSTRiaBHTO HA
FORMA ABAIXO:

Paio pressiita inatcuoamto particular da contrato, da us iodo o sacrataria Municipal da Saúda de
Santa Wta - inscrita no CNPJ/MF aob o n' DB,69«.222/OOOi-fi3, «ituada à Avenida Flàvio Ribaito
Ceutinhe, s/n, Cancro, CEP: 68.300-220, Santa Rita. PB. nflsta ato reprBBantada paio SacratArio,
LUCIANO CORREIA CARHEIRO, CPF n" 82"?.071.464-04. doravante sr^lasaento CONTRATANTE, a do outro
lado J09I FHITi-IPE COS SANTOS BRITO, CNPJ n* 30.250■ 913/0001-27. situado na RUA AV DOIS DE FEVEREIRO,
n''i032 - SALA 02 - VARJAO - JOÃO PESSOA - PB - CEP 58.070-000. doravanta ai^losaanta CONTRATADO,
decidlraa as partas contrstantas assinar o prasanta contrato, o qual se raqatfc palas cláusulas a
cozMÜpdas saquincas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS PUNDAKEimSS DO CONTRATO:
1.1 Esta contrato decorra da licitacâO aodalidade Preqio Eletrônico n® 015/2020. processada noa

da Lai Federal n* 10.520. de 17 da Julho da 2002 a subsidiariaBance a Lei Federal n®
8.666. da 21 da Junho da 1993; Lai Co^lasantaz n" 123, da 14 da Daraabco da 2006; Dacrato
Faderal n® 3.555. da 08 da Aqoato de 2000; Dacrato Federal n" 7.892. de 23 de janeiro de 2013;
Lai Co^losantar 147/2014; Dacrato Podotal n 8.538 da 06 da outubro da 2015; Dacrato Municipal
n® 038/2017; Dacrato n® 9.488 da 31 ds agosto da 2018; Decreto Federal n* 10.024 de 20 da
setaabro da 2019, a lagiaiaçio partinenca, consideradas as alterações peacerioraa das rafiaridas
nor»8.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO OO CONTRATO:
3.1 O prosanta contrato toa por obiato; AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMBCflClOS. VISANDO ATENDER AS
DEMANDAS 00 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCXAL DA glCREEABlA MUNICIPAL BB SAÚDE DE SAWTA RITA. PB.
2.1.0 fomaciaanto davará obadacar rlgotosaeanta às condições asprassas nesta tnstruaanto,
proposta apresentada. Pregào Eletrônica n* 015/2020 a instruções do Contratante, docuasntos
essas que fieaa fazendo partas integrantes do prasanta contrato, indapandenta da transcsiçie.

CLÁU3UXA TERCEIRA - DO VALOR S PREÇOS:
3.1 O valor total desta contrato, a basa do preço proposto, é de RS 7.956.40 (Seta ail novecentos
a einananta a saia tasis a guarenta can^vos).

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. 3DAMT. MARCA PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL '

lADOÇAMTE liquide, priaaira
qcalidada, eos 100 al.

RJ 4,28

i

RJ 256.80
e

Acondicionado es asôialsgan original OND 60
HARAZA

do fabrieanta, eos dados da
identificaçSo do produto, data da
fabricação e prazo da validade.

1

AKZDO DE KILIiO-. Produto sailaceo,
1

1

■stcaidc do tu-lho, fabricado a
partir da aatárias priaas sãs «
lispBS isantaa da oatariaa terrosas

9

a parasites, nõo podando estar
iaidOB. faroeniados ou rançosos.
Sob a fonu do pô. davarào produzir
Ligeira crapitaçào quando
ooapriaido antca os dados. C
fornecedor daverS entregar o
sroduto coa validada ainiaa da 13
aases.

UHD 50
KD-OHO RJ 4.48 RJ 224,00

UtROE branco, tipo 1, coa 1 kg.
teendiCionsdo as amhslsgaa original

10
io fabricante, eaa dados da
identificação do produto, data da
fabricação a praco da validada, da
tcocdo cee a Rasoluçèo 13/7B da
SOfPA.

UND 200 NO PONTO R8 4.29 RJ 858.00

tVElA EM FLOCOS: Fozinha da svaia,

12

incagral. isenta da sumidades,
parasitas a larvas, sdwitinde
Ltaidatla wávins da 1S> por paso.

OKD 120
DU LAR R9 3.44 RJ 412,80

■condicionado es sacos plasticc

Cxt ■proprisdOB, fechados, raeabalsdo



e>i»« ám p«p<l v«d«d« da 2D0g.

•tí

15

I8C0IT0 DOCl SABOR LEITE: a«a

;eehftio, contendo baBicasenta
annha da tcigo enriquecida coa
arra e ácido fôlico. gordura

■ragatal. Oi de gordura trana,
açúcar I aaido da milho. Deva
apreaantar sabor caracterlsCico a
agradável. CmbaJagae pcieácia, coa
dupla protaçto: pacotes cob paeo
liquida da 400g, davidaeenta
idantiCicado confonaa determina a
logislacào. Data da fabricação e
validada. Prazo miniiao da validade
ie 6 Bases a data de fabrvoacSo nic
superior a 30 dias,

22

lAHELA EM PO: Embalagem pláetice
(pota) resiatante coa regietro de
data da fabricação a pcaco de
validade da, no aioioo, 12 meoes.

23

24

IALQO da carne, pciaeira qualidade,
sontaodo 24 tabletes da 19 g.
Acondicionado em embalagem original
do fabricante, coa dsdoa da
identificação do produto, data da
fabricação a preso da validade.
CALDO da galinha compoeto da: sei,
jerdura hidrcgenada, aaido, extrato
da levedura, condimento, açúcar
currv, salsa, gordura da galinha,
carne da galinha, realçadores ds
sabor, glutamato monoasódico «
inosinato dissúdico, eorantea
riatucal, melo a aromatirants.
lontáa glúten. Acondicionado os
■abelagea original do fabricante
contendo 24 unidades do 19 g, cob o
jnona do responsável técnico, o lota,
data de fabcicaçào o validada.
COLORIFICO EM PO: fino honagéneo,
'obtido de frutos maduTos da urucum,
jli^oa, dasaacadoa a meidoi, com
laspacto, cor, cheiro a sabor
proprio, isento da materiBle
estranhos a a sua espécie
acondicionado em saco plástico
atòsico, hattteticaaanta vedado •
eoslatente, aidialade am csixa de
sepalào reforçado.
ST3JE PRETO: tipo TT natural,
cenatituido de no únimo 9Sá da
grios inteiros e correspondentes á
Vatladada no tamanho a cor. Maduros,
Usos, brilhantes, limpos a sacos,
imbalagam primária: embalado em
;>acota plástico atéxico,
transporta, termos eoldado,
tasiflConte, com pese liquido de 01
cg. davidamente ia^raseo aa
informaçées exigidas por lei. 8sr4
leroitido o limite de 2\ ds
impurezas e materiais estranhos,
sbadacendo a Portaria 161 do
24/07/97 - H.A. Deve estar de acordo
toa a logislação vigente. Prazo
siniBO da validade de 6 meses e data
do a^acotaaanto de até 30 diae a
F>artir ds data de entrega na unidada
caquieitanta,

41

LEITE: leite Integral am pò, tipo A
inatantànso. Babelagem saaietcmta
toa salda reforçada e integra qua
jcontanha data da fabricação e da
Validada. Produto com, no minittn,

48 jdata da fabricação aio superior a 30ras e data de validade minias igual
6 mesas. A ac^slagem deverá contarts informaçées do produto a do

abricante, conforma laglalação

TZPO CSPAGUETTI: masSa COm

vitaminado. eempoaCo da

UND

UNS

CARTEIA

CARTEIA

200

20

10

10

UHD 40

UND 100

UNO

UHD

400

300

VITAMASSA

KXTAÍ4D0

AMBCO

ARtSCO

SJiO MARCOS

BAIXA 'VERSE

ITJWU

PZLAR

H9 3.99

RI 2.99

RI 12,99

RI 12.95

RI 0,74

RI 7,90

RI 5.75

RI 799,00

RI 97,00

RI 129,90

rs

RI 125,50

RI 29.60

RI 750,00

R| 3.300,00



57

K33iB3 PARA

da sxSos
Buaâiicla
nBlmtanta,
^aeaaitaa
alàBiiiaB

(««datanfca,

■iniaa da 6

se

«XLKJ PAPA PXEOCA: prasius: sUbe
pipoca tipo 1, proaioB, grSoa

wlacionadoa, aatSsia ptlaa eAfl>
LUapn», iaantau da watAHaa
seccoaaa a paxaaitos, datcitss
inisHils ou 'vagetala ooo, tío wàxijao,
1$% <lo USlldftd^*
ÕLBO OB

«1

SOOA: Allaantieio.
900 ml. Pxodate

ceClsado a da aootdo com oa padrOai
lagaia. QtnwcA «ontac Vitamina K, e

aco^leiooado «âMtlagooa
bBtálioaa da 900 bI>. xuidada ninima
da 4 Moaa, a fabaioaçOo da atA 3(
■««a da antraga^

utAcia-prlaa dá ptáamira
qualidade, «Aa e liapaa, iasntas da
material Cescoao, paraaitaa

aa padotea com SOO g
oaiidads nirtiM ^ i BMea, a
eabcicaçlo da atá 30 dias da
aattaga

{BMCOSA MORSIO: obüdõ
de aabor pr^vití.o oca
dfi uBidsds# stóacioB/

iaenta da aujidadao
a  larvas. Bdbalagaa
tlaaival, «tAaiae,

ceabando validada

WD

UKD

OMD

ao

50

S)

P3RZB

nz DS OORO

UZA

3,»

se 2,36

se 2,se

se 3,6»

t$ 7M,00

B$ 186,a0

se 114,00

a» 294,50

62

SAI SSADO: iodado,
aaftaficiado a isento da saia da
:ai«io a magnéaio, l^utatac
orgAnicas, ataiM • tragmataboa da
concshss. Psodutido • w
eongormidade coa a lagislapão
vlgwba. Tiwbalaqaa prijaácia:
«cotas ecD 1 kg. O peedats a sac
antragua nAo podará bar validada

da 6 masaa a voncac.

OKD 40 CHffSRO se 0,94 M 3^,60

64

SUCO coecsHXiuao sabc» CA^ra: suea

eorieasitrBdo, s^or caju,
am garrafaa pat ou vidro da 500 ml
rnaif ^ suco dl
joiaba concentrado a intagzal.
íasbaurlsaiido a Uomogeeaiaaide, nfto
íermantatto a sdU> alcoólico, bie dava
emtar glú^m a am axüçáo do
açrOear. seadiaanto da paio tianoa 5
Litroa para 500 ml da ause.

GHD 1(K) DA ntOXA se 4,» se 435,00

66

SBMPBSO âlCO: «mtraidc da svasntaa
to eominho ds primaisa gualidads
?aro, oom aspaeto, eor, ebaire,
sabor earacteristiass, sea
aisturas, isentos ds sujldadss
«imsltaji e larvas. Bdbalagaa da
LOQg, «m smos {dáatiom
transparantas o atóxieos,
lAo vtoXadoB, mslatantas qua
jaxaataa a iotagrldada do produto
àfcA o BCBflfito do
kcendielooadD» «n f&Edo« lacredos.
A  ambalagaa daverá oontez
Batamamanta oa «todos ds
idaotlflcaçi^ a prooadAncia
Informação mitrieitmal, nãmaro do
lota, data <to validwte, «jiamtldada
to peewiuto. O produto davari
ig>rasantar validaila miniim de 05
(cineo} oasss s partir da data
antioqa na unidada gaquiaitanta-

DHD 70 SAO MAKC08 se o.»o se 6S,30

M

VnseiE S8 A££OCS.. Psodoto
transUteido a da ene, sabor a odor
«xactmistiee. embalagem primária
rrasees plástieoa da

500 mL, davldamanta
eotulades, da BBozdo eoa a
lagielac&o vigmbo. tolldade ainin
da 6 BSMa, a fabxioupào da atá 3C
dias da entraga.

om 60 ato KABCOB se 1,30 se M,oo

VOtAI,
se 7.956,40



QUAMA - DO XXAJUSISttainOl

Oa pxaços oontzatadoa aAo fixo» pale paticdo da ua aoo, «xoato posa «a oaaea pcaviatea ao
6S, SS 5' a 6*, da Lal 8.«e/9a.
Oeaxcaodo o <><».««■ ^ ooatnto, podará aar reatabalooida a

aeáo qua ae pactea paetooraa inloiaiaanta, aoa tatnoa do Art. 69, Znelao 2X, Alinaa d. da
B.€66/93, aodlanta oonprovaoáo dooiutantal o oapraaao do Coatxatado.

OimOLA OOXSTA - QA DOXAÇÂO:
5.1 Aa dospoMa corroráe por conta da aeguinta dotacAo, ooaatanta do orgaaanto vlgantai

ntOCRAMAS:
02.100 - imDO MUnCIBAL 08 SAÚCC
10.302.1617.3059 - MARUmcXO 08 NDI Dl AZBIçAo F9ICOMOC1AL
10.302.1617.1010 - XKRJOmtO&O DO C8HTW Dl RSABILltACto EB PB8MM COM OmCZiKCXA
BLSMDROS 08 0B9F8KA:
3390.30.00 - HATSA2AL U C0W80M0
211 - BBCWWM Pitámos
214 - MtCOMO nOEML

OÃmVIA SSXTA - 00 PAOMStttO-.
6.1 O papaaanto sará cadlanto DfPmo, da acordo cob aa q^iantidadaa afot I laaonto aatreguaa, apóa
a data do rseablaaato daClnltlvo do objata, pala Coalaaáo da Aocablaanto, aadianta apraaOBtêCto
da Mota Placai, ccrtCazlda o atoatada. O pagaaanto dawá ooz ofatoado no pcaao da 60
(aaaaanta) dlaa apóa a apcaaantacáo da Meta Placai.
6.2 Ca pcaçoa aasáo Clxea a Irsaajuatávala noa tamoa da laglalacie aa vigor, durante a vlgáocla
daitn contrato, aalvo oa eaaoa pravlatoa no Art. 69, parágmdoa 9* a 6* da lai B.666/93, da
foraa a aar nantldo o ■qulUtozle icen&nlco-PlAaaealro do Contrato.
6.3 Para sfatlvacáo doa pagaaantoo raapactlvoa, davaráo aar apraaantadoa Juataaanta coa ao
Patacoa a Retaa Placala. aa CartldAoa Kagatlvaa da débito aiD do XK8S, CRP do PCP8 a cea a
Paaanda Nuololpal do donioilto do pr^enacta, davldaawta atnaliaada;
6.4 O náo cuiprlaanto do aubltaa antarier, i^láoaei na suataçAo de pagaaanto gua aé aatá
pcooaaaado ap6a a aprssentacáo das rafarldaa eartlddea, nio pedido aar oonaldorade atraao da
pagaaanto.

aioma «tviMA - DOS PItAaOS B local oi B«tRB6A;
a. O ebjato daata Udtaçáo davará aoc antragua paxealadaaeata, aadianta a ai^adiçAo da

oelleitacie da fornaclaanto paio Sator Ceapataota, a gnal davará aar atendida no prnae
da OS (cinco} dlaa a contar da data do raoablaanto da raapaotlva aolieltaçto.

b. Aa antxagaa do ob}ato daata licltapáo davaxio aar raallaodaa na Sacsataxla da Sadda da
PceSaltura táiaielpal da Santa Alta, PB altuada á Avenida Plávlo Ilibai to Coutlnbo, a/n.
Centro, C8P: 56.300-220, Santa Rita, PB, no pxaso náriao da 05 (cinco} dlaa Otaia, aa^ra
eentodoa a partir do racabinanto paio fosnacador da Mota da B^mtüio. O Horário da entrega
davará ooorrar no pariodo do 06 Aa 17 ha, da segunda à soxta-feira.

o. Todas ae doepeeee de tronoporte, trlbutoe, trate, oerregaBanto, deacarroganento, enoazgoa
trabalhlataa a peevidMclárioe e outroe caatoe daoeeeantaa dlrata a indlratananta de
tornaclnanto do objeto daata lieltagAo, corrazAo pos oonta oxclualva da oontratada.

d. O praao de vigência do prMOota contrato sará datarnlnade: até o final do aaorclcio
financeiro da 2020, conaidondo da data da rua osoinatura.

OimiILA OmVR - DOS EKCARCOS DA SSCRKARZA MCOnCIPAL Dl SAÚDl 1 OA UCXTAMTX VIMOBIORA:
8.1 Cabaré a Sacrataria de Saúda da Pzafaitnn Municipal da santa Rita, BB:

a. Paraitlx durante a vigência do Contrato, o asasse doa eepresentantea/pcepeetoe a
^^ragadoa da CORXRAXADA ao local de entrega doe produtos nas dapandénctaa da Baoratasia
de Seúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, SB, daade qee devi daeanta Idantlfieadee
e aesBpanhadaa per eapraaantanto do COHIBAIAMTB;

b. Prenovar o accapanbaaanto e a fleealiaaçAo quando da antraga doa produtos, sob oe
aspectos quantitativo e qualitativo, anotando ea ngiatro préprio ae falhas detoetadaa
e  á CCnRAtCADA a ocorrência de qualqcar fato qua oalja nedidaa osrratlvaa
por parto desta,-

c. cemniear á iieitanta vanoadora, qualqnac Irxagalaridada no fotnaclaaota dos produtos
e intorrooper ieedlataeenta o forneeioante, ae for o caso;

d. lopadir qua tareaisoa focnaçan oe produtos objeto deste Pragáo;
e. Prestar as inCoraacéea a oa eaclareeiBontea qne venban a ser solicitados pala

COKTRASABA,-
g, pisealiaer o contrato na ferna dlapeata ne artigo 67 da Z,ai 8.666/93;
g. Bfetuax o pogananto á COStRAZASA ea até 60 (aeasanta] dias spéa o atesto dn Mota Piaeal/

Fatura de Material a/eu aarvloee;
b. Atoetar a aracuoáo de objeto doote Contrate, per noio do SaCer Ooaatanta;
i. Poroacar ataata^ da oapaoidada féenioa solicitado, daada qua atendidas aa

Arlgaoôaa oontraCuaia.
8.2 CB)Baré á licltaata vaoeaderai

a. Raapondar, an calaçáo aos aaus eopragadoa, por todas aa daapaaaa
daeersantaa da entrega de produto o/ou aervigee, tala coao: a) aalárloe; b)
seguros da aoidante; e} taxas, ixpoatea a eontribolç6eaj d) indanlaaofiaa;
e) valaa-refaioáe; f> valas-tranaperta; e g) outree que por ventura vonhon
a aac orladas o exigidas pale eovaene;

b. Mntar, ainda, oa aeua aaqiragmlria identificados per cra^tá, fiando aa
trabalho, davando aubatituir Inadiataaanta qualquer ua dalaa qua seja
eeeeidarádo Inocnvanianta á boa erdaa a àa nornaa dlaoiplinaraa da Saoratarla
da Saáda da pcafaicura láwicipal do Santa Rita, PS;

o. Respeitar aa aaeamm a proeadiaantoa da eontrola a aoasao ée
da Saecataria de Saáde da Prafattora Municipal da Santa Rita.



d. R«spondar peloa danos cauaados dirBtacsntfl a v ou a tarcoiros, decorrantAfl
do sua culpa ou dolo, duranto a «ntroga do produto, nâo excluindo ou zedusindo
OBsa roflponaalsilidadB a fisealrzacko ou o acoopanhaaento pala Soccetaria
Hunicrpal do Saúda;

•. Raapondar, ainda, per quaisquer danos causados dicobaBenco a bans ds
propzxadads da Saczatatia da Saúda da Pxefaitura Municipal da Santa Rita,
PB, quando asses tenham sido ocasionados por seus eaprogados durants a
entrega do produto:

f. Entregar os produtos aáxigo da 05 (cmce) dias, contados a partir da data
da assinatura do contrato/aBpanho. O descuBpriaento ao prazo citado sujeitar*
a oaqicasa contratada * penalidade de DUlta.

g. Encarrega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando coa qualquer custo
advindo do transporte, carga, dascorga. bom coso qualquer aerviço relativo
ao procodimonco de entrega.

h. Ho ato da entrega do objeto, dever* ser apresentado docusonto fiscal
válido correspondente ao fomecisonto.

1. Coaunicar a Saeretaria da Saúda da Prafaiturs Municipal da Santa Rita,
PS, por aicrito, qualquer onocaolidade da corátor urgante a prestar es
•sclBcaeiaantos quo julgar nacassócio;

j. Justificar, re case da dascu^risMnto do praro citada no itoa anterior ou
paraliaacko do Comaciaento, per oscrite, sb at* 24 heras contadas da
entrega frustrada;

k- CoBunieor ao CCMTRAXAkte. por escrito, se verificar condições qua possaa
prajudicar a prastacSo ou a isinõncia ds fatos qua possaa intazíaxiz na
perfeita «Kecucão deeta contrato, boa coao atraso ou paralisaçie do
fomaciBento apresentando razdes justifieaderes, as quais serio objete do
oneiise, quo poderio sar ou nie aceitas pelo Contratante:

1. Bncontroc-se «a dia coa as obrigsçftss fiscais, on eenfomidad* coa o
previsto no proeadiaanto lieitetório;

B. Kantar-BO ob coopatlbilidado coa as obrigacdas a serea ossuaidas, alèa da
todas nn condlcSes da habilitado a qualificado exigidas neste Progâo,
durante toda a execuç&o do contrato;

n. EBitir a nota fiscal, constando na Bssaa a informado aobro os recursos
utllisades para custeio deeea contrato;

o. Traier ao sator de E^anho os Notes Piacois acoopanbadas daa respectivas
certidões do naturesa fiscal ,-

p, Ss os produtos entregues forea recusados, a ooprasa sera advertida para o
cu^riasnte isediato de aues obrigações, lhe sendo concedido o
do 24 (vinto o quatro) horas, efotivondo a troca dos produtos ou ̂
doCesa nuB prazo do 24 (vinte a quatro) heras, sob pana de aplK
pcevlstn neste Edital e daaais Bodidss qua sa fizetea necess*^

CIÁOSUU HOn - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS, SOCIAIS, CCKBRCIAIS E FISCAIS OA VENCEDORA.
9.1 Á licitante vencedora caberá, taBbéo:

a. AsauBir a responsabilidade por todoa os encargos prav
obrigações sociais previstos na legislaçlo social e txabalhi^
obtigando-se a aaldá-los na ápoca própria, vez que oa aeus
Bontorlo nenhus vinculo eopregaticio coa a Secretaria de Saúda da
Hunicipal da Santa Rita, PB;

b. AssuBlr, taabea, a responsabilidade por todas as providôncias e obrigaçóeB
sstabeleeidSB na legislacAo aapaeifica da acidentas de trabalhe, quando,
as ocorrõncia da aspácia, foros vitiaas es aeus eupregados quando do
fomaciBanta do produto ou ea conaxlo cob ale, ainda que acontecido os
dapondáneia da Secretaria da Saúda da Prafaitura Municipal da Santa Rita,
PB;

c. Aaauair todos os ancargea da possivol dosando trabalhista, civil eu panai,
relacionadas ao forsscisanto do produto, originariasante ou vinculada por
prevençAo, conaxlo ou contingência; a

d. Assuair, ainda, a responsabilidade peloa encargos fisoais o coBereiais
resultantes da adjudicac&o dasta Pzegio.

o. Obter todas as lieencaa, autorizações e franquias nacessèrias * axacuçie
do contrato pagando os asolusentoa prascritoa bb lei.

9.2 DevacA a Licitanta vancadoza observar, ainda:

a. E azptassaaente proibida à oontrataçlo da servidor pertenoance ao quadro
de pessoal da Secretaria de Saúda da Prafaitura Municipal da Santa Rita,
PB duranto a vigência do contxato;

b. Expressasanta proibida, teabás, a veicuiacáo de publicidade aoerca deate
Pregào, salvo se houver previa autoriaaçio da Secretaria da Saúde de
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB; e

c. Vedada * subcontracação da outra arrasa para o fomaciBento do produto
•/ou serviço objeto desta Pregio.

9.3 A Inadisplència da lieitanta, cob cefarência aos encargos astabeleeidoa no subitea antariox.
nie transfoze a rasponsobilldada por seu pagamento * Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal
da Santa Rita, PB, naa podará onerar o objete dasta Pregio. razio pala qual a lieitanto vancedora
raitunoia expeosoananta a qualquer vinculo da solidariedade, ativa ou paaalvs, cos a Saoretaria
de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTEBAÇAO B RESCISÃO DO COriRATO:
10.1 O contrato a ser firaado podar* aer altacado nos oaeos previstos no axt. 37 o 69 da Lei
8.666/93, desde que haja interease da Saocetaxia da SM^IÍb da Prefeitura MUniolpal dsT^anta
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LU. PB, coa a aprasoAtacáo das devidas justificativas adequadas a esu Proçáo.

, . ,1.2 Ho intocesso da Saeteuria do Saúde da Prafoitaira Hunicipal de Santa Riu. PB, o valor1 {?■ lu' ' ' ■ -^iiJicial atualieado do Contrate podara ser ausantado ou supriaido ate o liaita de 25% {vinte e
'Slnco por cento), conforne disposto no Artigo 65, parigrafos 1° e 2°, da taí a'. 9.666/93.

a. a liciunta vencedora fica obrigada a aceitas, nas aesesa eoediedes licitadas, os
BcrásclBOB ou supsesades que se fizerea necess&rios,' e

b. nenhuB aerúscieg ou supresofio podesa oacedoc o luute estabelecido nesU coi^câo,
exceto as supreesdes resultantes de acordo entre a» partes.

10.3 A Inoxeeucfto total ou parcial do contrato enseja a aua raaoisSo, conferae dispoeco noa
artigos 77 a 80 da loi no 6.666/93.

a. Os casos de rescisão contratual serão fosBalnente aotivades noe autos do processo,
assegurado o contraditório a a aapla defesa.

10.4 A rescisão de contrato poderá ser:
a. detersunada por ato unilateral e escrito da Secretaria de Saúda da Prefeitura Minicipal

de Santa Rita, PB, nos casos enuBorados nos incisos Z a XIZ o XVZI do artigo 78 da Lei
sancionada, notificando-so a licitante vencedora coa a antecedónoie «■Lm»» de 05 (cinco)
dias.- ou

b. asigavol. por acordo entra as partes, reduzida a terso nasce Pregão, desde que baja
caavaniãncia para a Secretaria da Saúda da Prefeitura Municipal da Saata Rita. PB; ou

c. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a sateria.
10.5 A resciaio administrativa ou esigável aecá precedida de autorizapio escrita e fundasentada
da autoridade ccapetente.

CLÁUSULA DÉCIKA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
Aos foxnecadores/contiatados que dsscuapriiea total ou parcialaante os contratos celebrados coa a
Secretaria de Saúda da Prefeitura leinicipal de Santa Rita, PB. e aoa licitantaa que cosetas atoa
visando a frustrar es objetivos da licitação, ser&o aplicadas, penalidades cabíveis fundasentadas
na Lei 6.666/93 e na Lei 10.520/02, aa saguintea sancAes:

I - Advertência: II - Multa:
a) 0.3 \ (três dnciBos por cento) por dia. até o trigèaiBo dia da atraso, sobra

o valor do fomecieanto
ou serviço não zealisade. ou sobre a etapa do eronograsui físico de obras nio
cu^rido:
b) 10 % (dor por cento) sobre o valer total eu parcial da obrigação nêo cumprida,
coa o consoquante cancalsaento da nota do empenho ou docusento equivalente.

ItZ - Suspensão Toeporsria de participação oa licitação e lapodinanto de contratar coa
a Adainistraeáo. por prazo não superior a 02 (dois) anos.'
IV - Declaração da inidoneidado para licitar ou contratar ccm a Adainistração Pública,
anquanto perdurarem os motivos determinantes da punição eu ate que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
ae^re que o contratado ressarcir a Adainiatraçáo pelos prejuízos resultantes e depois
da decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

í 1" O valor da multa aplicsda. nos termos do inciso II. será descontado de
valer da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Adainistração
ou cobrado judicialmnto, sondo corrigida monatariamenta. de conforaúdoda com
a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data de efetivo
recoDiimento.
S 2° A pena de multa poderá ser aplicada omaulativamente coa as demais sanções
restritivas do direitos penslldades cabíveis fundasMntadas na Lei 6.666/93 •
na Lol 10.520/02.
S 3". A contagem do período da atrsso na execução doa ajustes será realizada a
partir do priasico dia util subsequente ao do encerramento do prazo estalieleeido
para o cumprimento da obrigação.
S 4° A suspensão temporária impedira o fornecedor de licitar e contratar coa a
Adainlstração Pública pelos seguintes prazos:

I-06 (seis) mosos. nos casos de:
a) aplicação de duas panas de advertência, no prazo da 12 (dose)
amsee. sem que o fornecedor/eontratedo tonha adotado aa medidas
corretivas no prazo determinado pela Administração;
b) alteração da quantidade eu qualidade da mareadotia fomeaida:

II- 12 (doze) sxasos, nos casos de;
a) retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, do suas
parcelas ou do fomaclmento de bens.
III - 24 (vinte o quatro) taeses, nos casos de:

a) entregar como verdadeira, aercsdoria falaificada. adulterada,
dstariorada ou danificada;
b) paralisação do serviço, de obra ou de fornecimento da bens
sem justa fundamentação e prévia comunicação é Administração;
c) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos d#
licitação no âmbito da Adaunistração Públm Municipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, per melo doloso,
fraude fiscal no tecolhimonto de qualquer tributo.

S 5° Sera doelarado inidóaoo, ficando impedido de licitar e contratar com a
Administração Pvibliea. por tasg>o indetantinado, o fornecedor que:

1- não regularizar a inadizplência contratual noe prasoa eacipulados
noa Incisos do parágrafo anterior, ou
II - dastonsttar não poteuix idoneidade para contratar com a Administração
Pública, em virtudo da ato ilícita./pratieade. ^

S 6* Na modalidade pregão, ao fomace^r que. convocado dantrcy do prazo de



validada do sua proposta, não col-ohrar o contrato, doixar do entregar ou
apresentar documentação talsa exigida para o cortas», onae^ar o retardamento
da «xecucão do aeu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou coasater fraude
fiscal, será aplicada penalidade de is^edúsento da licitar e contratar com o
Município por prazo náo superior a Oá (cinco) anos. sendo dascredenciado do
Sistema de Cadutro da Fornecedores, lea prejuízo das multas previstas om edital
e no contrato e das cooinacôea legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza
e a gravidade da falta cometida,

11.2 n aplicBcáo das sancòes administrativas penalidades fundamentadas na 1«1 8.6S6/93 e na
Lei 10.S20/03. sáo de cosqaetência do ordanador de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sancdes e penalidades eabiveie. fundamentadas na Loi 8.6<6/93
e na Lei 10.S20/03. dotorslnarS a publicação do extrato de sua daeisáe no SaaanAric Oficial,
o qual devera conter;

1 - noao ou razão social do fornecedor e número de inscrição no Cadastro Kaci _
Pessoas Jurídicas - ~ *"^0/^
dPJ ou no Cadastro de Pessoas Fisicaa - CPF;
IT - nome e CPF da todos es sócios:

111 - sanção aplicada, cem os raspactivos pracoe de impedimento; tv - óx
entidade o autoridade que aplicou a sanção;
V - número do procesao; • VI - data da publicação.

11.4 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará aujeita, ainda, ao
de aua inscrição no Cadastro do Registro do Pornecedaras - CRP da Prefeitura
Santa Rita, PB a, no que couber, ãa demaia ^nalidadas referidas no Capitulo rv da"
S.666/93.

11.5 Cetactenzar-se-á formal recuaa á contratação, podando a Secretaria do Saúde da Prefeitura
Hunicipsl de Santa Rita. PB, a seu excluaivo Juizo, convocar os llcltantos resuineseentes. na
ordem dm classificação, para que aanifestam intecaass na contratação, em igual prazo, e
atendidas todas as condlç&es mlitsliciss para fozneciaaato do objeto licitado ou então cancelar
o lote as soguintas hipóteses:

Q> Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Secretaria do Saúde da Prefeitura
Municipal de Santa Rita. PB sem que a licitante vencedora tenha ratirado e assinado o
instrumaoto contratual.

d) Após decorridos 05 (cinco) dias da assinatura de contrato, sem que tenha iniciado a
execução dos serviços ou focneoimeato dos bena. obceco desta licitação, no caso da ter
sido solicitada, sem justificativa da atraso ou com justificativa da atraso não aceita.

11.6 Alem das penalidades eiveis elencadas nos sutaitens anteriorsa, a Lei n°. 8.666/93 prove
ainda punicóes na esfera cricánal. senão vedamos:

Art. 93 - Impedir, perturbar eu fraiuiar a realização de qualquer ato da procedimento
licitatócio: Pena - detenção, da 06 (sais) meses a 02 (doia) anos, e multa.

Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda pública, licitação instaurada para
aquisição eu vanda de bens eu marcaderias. ou contrato dela decorrente;

I- elevando arbitrariamente os preços;
II- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou
dotariorada; IXI • entregando uzu mercadoria por outra

IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V  • tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a
axacução do contrata: Pana - detenção, de 03 (très) a 06 (seiS) anOS, e multa.

CLÁUSULA DÉCTKÁ SBCUraiA - OA FISCALIZJ^ÃO B CB5IÂO DO CONTRATO
12.1 A execução do contrato será objeto de aco^anhamento. controlo, fiacalisacãe e avaliação por
representante da Contratante, designazua pata Gestor do presante contrato o(b) Srlat. BGtLlA PORTO
PBRRSXRA ALVES DE LIMA, portadoc(B) do CPF 032.271.194-04. com lotação fixada na Seerotarla
Municipal do Saúde do Município de Santa Rita - PB.
12.2 O fiscal do Contrato. o(a) sr(a). JAQUeLINS DA SILVA JOSÉ poctador(a) do CPF 028.705.544-27.
com leteção na Secretária Munioipsl de Saúde do Município da Ssata Rita - PB, fonaalasnCe dasignado,
o cosqirovBdamante habilitado para gerenciar o presante temo, aara o responaAval pelo fiel
cuBprusento das cláusulas contcatusia, inclusive as partinantea aos encargos complemontaras.

CLÁOSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO;
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes alegam o Foro da Comarca de Santa
Rita.

B, por eataram do plano acorde, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partas e por duas testeounham. — /

Sán^a Rita - PB, 25 da Sataataro de 2020.

TESTEMUNHAS P£^ CttTTRAI^KTK |
LUCIAHO CORMUA CARNEIRO,

PILO CONTRATADO
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