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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

CCMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COHTRATO H": 227/2020

PREGÃO SLeniClNICO H' OlB/2020
TERMO DE COKTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA
DE
SAÚDE
DA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA RITA B E BERNARDO DE

SOUZA

fi

SERVIÇOS

CIA

LTDA,

CONFORME

PARA

PRESTAÇÃO

DISCRIMINADO

DE

NESTE

INSnUMENTO HA FORMA ABAIXO:

A Prefeitura Municipal da Santa Rita, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, sob o
CNPJ n° 08.694.223/0001-63, aituado a Av, Governador Flávio Ribeiro Coutinbo, s/n, Centro,
Santa Rita - PB, representado pelo Excelantissiao Secretário Municipal de Saúda, o Senhor
LUCIANO CORREIA CARNEIRO inscrito no CPF/MF sob O n.° 339.800.471-72, doravante denominado
CONTRATANTE, e do OUtrO lado B BERNARDO DE SOUZA 6 CIA LTDA CNPJ n° 30.406.114/0001-05,

situado na Rua R MONSENHOR COELHO, n" 65 - Térreo C - Centro - IGUATU - CE - CEP 63.500106,doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS 00 COKTRATO:

1.1 Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico n" 018/2020,
processada nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho da 2002 a subsidiariomente

a Lei Federal n' 8.666, de 21 de Junho da 1993; Lei Cosplamentar n° 123, de 14 de
Dezaiubro do 2006; Decreto Federal n° 3.SSS, de 08 de Agosto de 2000; Decreto Federal
n* 7.892, de 23 da ianelro de 2013; Lei Cosçleinentar 147/2014; Decreto Federal n 8.538

de 06 da outubro de 2015; Decreto n° 9.488 de 31 da agosto de 2018; Decreto Federal n*
10.024 de 20 de setembro do 2019. e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

2.1 O presente contrato tem por objete; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE B LIMPEZA,
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB.
2.1.0 fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições arpressas neste

instrumento, proposta apresentada, Pregão Eletrônico n" 0018/2020 e instruções do
Contratante, documentos esses (jue ficam fazendo partes integrantes do presente contrato,
independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR £ PREÇOS:
3.1 O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de RS B.666,00(0ito mil
seiscentos e sessenta e oito reais).
ITEM
17

ÜNID.

ESPECIFICAÇÃO

Papel lugiánice folha siiqjles

Pacote

QUAHT.
2.000

MARCA

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

1,49

NILLI

RS

2.980,00

COS 16 X 4, rolos com 30b
cada.
24

Saco

plástico

capacidade
reciclado,

para

de

60

densidade

micras.

medindo

embalagem

fardo

lixo,

Pacote

600

DOKAPACK

9,48

de

RS

5.688,00

litros,
0.4

75cs,

com

100

unidades.
TOTAL

RS
8.668,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJU8TAMENT0:
4.1 Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos
previstos no Azt. 65, SS 5° e 6°, da Lei 8.666/93.

4.2

Ocorrendo

o

dosoquilibrio

econõmico-financeiro

do

contrato,

poderá

ser

rastabolecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos temos do Art. 65,

Inciso II, Alínea d, da Lei 6.666/93, mediante eei^rovação documental e requerimento
expresso do Contratado.

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

10.302.1612.2042 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

10.301.2605.2051 - ATENÇÃO BÁSICA
10.302.1617.2055 - CAPS

10.305.1614.2048 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.122.2605.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1604.2053 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÕGICAS
ELEMENTOS DE DESPESA:
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3390.30 - 211 - MUERIAL DE CONSQKO
3390.30 - 214 - KUXRIAL DE CCMSUKO
SEXTA - DO PAGAMENTO;

^

0 pfljattnn to boeA BodaaAta BMPBKHO/ da acordo coa a# ^uanbidadaa aCaElvaisa&ta
cagues, apãa a data do cacabiaanto definitivo do objeto, pela Coalssão da

^ bcebinanto, Bedlante apreseatação da Hota Fiscal, conferida a ataotada. O pogasonto
'/fi-x

efetuado no prazo aixino de 60 (saasaata} dias após a apreoontaçio da Mota

03^ Fiscal.

6.2 Os preços serão fixos e irreajust&veia nos ternos da lagislacão OB vigor, duronto
a vigãaoia desta contrato, salvo os casos previstos no Act. 65, parágrafos S° o 6' da
Lei 6.666/93, da focna a ser mantido o Equilíbrio Beonômico-Finaneairo do Contrato.

6.3 Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados jtmtamente com
as Faturas e Notas Fiscais, as Certidões Negativas de débito CMD do INSS, CRF do FGTS
e com a Fazenda Municipal do domicilio do proponente, devidamente atualizada;

6.4 O não oui^rimento do aubitem anterior, i^lieaxã na sustação do pagamento que só

será processado após a apresentação das referidas certidões, não podendo ser considerado
atraso do pagamento.

CLÁUSUIA SÉTIMA • DOS PRAZOS E FORNECZKEHTO DO OBJETO

7.1 O objeto desta licitação daverã ser entregue na totalidade, mediante a e^qwdlção
da solicitação da focnecioeato pelo Setor Coi^tante, a qual daverã aar atendida ao
prazo TnãvlTno de 05(cinco) dias a contar da data do recebimento da respectiva
solicitação.

7.2 As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Secretaria
Municipal ds Saúde, localizado na Avenida Flãvio Ribeiro Ceutinho, s/n. Centro, CEP
59300.220, no Município da Santa Rlta/PB, da acordo com a solicitação de fornecimento.
7.3 Todae as despesas da transporte, tributos, frete, carregamento, descarregoaento,
encargos

trabalhistas

e

previdanciãrios

s

outros

custos

docorrentes

direta

e

indlretasante do fomeeiaanto do objeto dasta licitação, correrão por conta exclusiva
da contratada.

7.4 O prazo da vigência do contrato, aerã atã o exercício financeiro, cem validada a
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Ij^rensa Oficial, tendo inicio e
vencimento «m dia de expediente, davondo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA LICITAHTB VSHCSSCRA:
8.1 Caborá a Secretaria de Saúde da Prafoitura Municipal do Santa Rita, PB:
a. Permitir durante a vigSncla do Contrato, o acesso doa r^resontantes/pxepootos
e aapregados da CONTRATADA ao local do entrega dos produtos nas dspendftnoias

da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, desde que
devidamente idontifieados e acosçanhadoa por r^rosentante do CONTRATANTE;
b. Promover o acot^anhomanto a a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob
os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando oa registro próprio as falhas
doteotadas o comunicando á CONTRATADA a ocorrência do qualquer fato que exija
c.

medidas corretivas por parto desta;
Comunicar ã licitanta vencedora, qualquer irregularidade no femeeiaente dos
produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o coso;

d. Impedir que terceiros fomaçam os produtos objeto dasta Pregflo;
e. Prestar os infomaçóea e os eaclaxocimantoa que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;

£. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;
g. Bfietuar o pagamento à CONTRATADA am até 60 (aassonta) dias após o atesto da

Nota Fiscal/ Fatura do Material e/ou serviços;
h.

Atestar a execução do objeto deste Contrato, por meio do Sator Co^etente;

i. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas
as obrigações contratuais.
S.lCaberá à licitanta vencedora:

a.
Responder, am relação aos seus agregados, por todas as
despesas decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais como:
a) sadãrios; b) seguros de acidente; c) taxas, impostos e
contribuições; d) indenizações; o) vales-refelção; f) vales-

transpozta; e g) outras que por ventura venhas a ser criadas a
exigidas polo Governo;
b.
Manter, ainda, es seus eiQ>zogades identificados por crachá,
quando em trabalho, devondo substituir imodiatamente qualquer um

deles que seja considerado inconveniente á boa ordem e às normas
disciplinazes ds Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da
Santa Rita, PB:

c.

Respeitar aa nonaas o procedimentos da controlo e acesso ás

dependãncias da

Secretarie de Saúda da Prefeitura Municipal de

Santa Rita, PS;

d.

Responder

poles

danos

causados

diretamente

a

v

eu

a

teroeiros, daeorrontos de sua culpa eu delo, durante a entrega do

produto, não oxcininfln eu reduzindo essa responsabilidade e
fiscalização ou o aco^anhomente pela Socretaria Municipal de Saúde;

e.

Responder, ainda, por quaisquer danes causados diretamanto

a bens da prepriodado da Secretaria do Saúde da Prefeitura Municipal

da Santa Rita, FB, quando ossos tenham sido ocasionados por seus
ei^regados durante a entrega do produto;
f.

Entregar os produtos

do 10 (dez) dias, contados a

partir da data de asoinatura do contxato/ai^onho. O daecumpriaanto

ao pzaxo citado sujoitorá a empresa contratada

pCíqlidada de

BUXte&e
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r,,

iv/v.Tific.ir

de

g.

Bnearr«ga'SS da aatraga dos itans adquisldos, areando/^^

qualquar custo advindo do transporta, carga, descarga, bam
qualquer serviço relativo ao procadimanto da entrega.
h.

.^ ^
7

1^

'

He ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado doe

fiscal válido corrospondanto ao fomeoiaanto,
i.
Coounicar a Seccataria da Saúde da Prefeitura Municipal

Santa Rita, PB, por escrito, qualquer anormalidade do car&tebi^^^^
urgente a prestar os esclarecinentoa que julgar necessário;
j.
Justificar, no caso da deseuBprimanto do prase citado no
item antarior eu paralisação do fomaeiaanto, por escrito, eo atá
24 heras contadas da entrega frustrads;

k.
Comunicar ao COHTRRTANTB, por escrito, se verificar
eondiç&es que possam prejudicar a prestação ou a iminência de fatos
que possam intorforir na perfeita execucáe desta contrato, bem como
atraso ou paralisação do fornecimento apresentando rasões

justifieadoras, as quais serão objeto do análise, que poderão ser
ou não acaitao polo Contratante;

1.
Encontrar-se em dia com as obrigsçães fiscais,
conformidade com o previsto no procedimento lieitatório;
m.

Hantar-se

em

oa

eo^atibilidado com as ebcigaçães a saxam

assumidas, olám da todas as condiçõea da habilitação e qualificação
exigidas neste Pregão, durante toda a execução do contrato;
n.
Emitir a nota fiscal, constando na mesma a informação sobra
es recursos utilisados para custeio deste contrato;

o.

Traror ao setor de Eiponhe as Hetas Fiscais acompanhadas das

rospoctivas certidões de naturosa fiscal;

p.
Se oa produtos entragues forem recusados, a esprosa serã
advertida para o eusyrimnnto imediato da suas obrigaçSss, lhe sondo

concsdido o praso siáximr» da 24 (vinte a quatro) horas, efetivando
a troca dos produtos ou apresentando defesa nua preso de 24 (vimta
o quatro) horas, sob pena do aplicação da multa prevista neste
Edital a demais medidas que so fiseram nocoasárias.

CLáUSUlA HCNk - DAS OBRIGAÇÕES E RBSPCHSABZIZZUOES
9.1. Contratante:

a. Prestar as infonações e os eselareoiaantes que venham a aer solicitadas pela
COKTRATAOA;

b. Pagar no prazo contratado, a i^ortãncia correspendanto ao fomaeiatante do objeto;
e. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da X«i B.666/93.
9.2. Contratada:

a. Cu^rir todas as obrigaçâas, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas dscorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
b. Executar o objeto em perfeitas condições, no pzszo e local especificado nesta TR,
em acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalbodamante as indicações
da mares, fabricante, tipo, procadância e prazo da garantia;
a. Rasponsabilisar-ee pelos vicios a danos decorrentes doa bens, de acordo com oe

artigos 12,13,16 e 26, do Código da Defesa de Consumidor (Lei n* 6.078, da 1990);
d. Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir, ás suas expensas, no prazo
de 15 dias, es bens que ^resents^rem alterações, deteriorações, isperfeições ou
quaisquer irregularidades disor^ontes ás exigãnoiaa do instrumento convocatório,
ainda que constatados após o recebiaanto e eu pagamento.
e. Atender prontamente a quaisquer axigõnoiae da Administração, inerentes ao objeto
da presente licitação;
f. Comunicar á Administração, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da execução do objeto, os motivos que iipossibilitan o cniq>cimanto do prazo
previsto, com a devida cozprovação;
g. Manter, durante toda a execução de contrato, em coopatibilidoda oom as obrigações
essumidas, todas as condiçõse de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h. Hão transferir a tereeiros, por qualquer forma, nem msoBo parcialmente, as
obrigações aseumidao, nem aubeontrabar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referências ou minuta de
contrato;

i. Responsabilizar-se pelas despesas dos
tributos, encargos
trabalhistas,
pravldanclários, fiscais, eoearclais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, preatação da garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir
na execução do contrato ,-

j. &iitir Hota Fiscal correspondente ã sede ou filial da osprssa que apresentou a
documentação na fase do habilitação; enquadzando-se, rigorosamente, dentro dos
preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes;

ClAuSULA DÊCZKA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
10.1 O contrato a aer firmado poderá ser alterado noa casos previstos no azt. 57 e
65 da Lei 6.666/93, desde que baja interesse da Secretaria da Saúde da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB, com a apresentação d»» davidas justificativas adequadas
a este Pregão.

10.2 He Interesse da secretaria do Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB,
o valer inicial atualizado do Contrato podará ser aumantade eu suprimido até e limita

da 25% (vlnta e cinco per canto), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1* e 2*,
da Loi a*. 6.666/93.

a. a iicitante vencedora fica obrigada a açoitar, nas maomas condiçõgo licitadas,
os acréscimos ou supcasaõas que se fizeram neceseárlae; e
J
b. nenhum acréscimo ou supressão poderá exeeder o limite estweraeido nesta
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,

'^deT/'

condição, exceto aa aupreasSoa teeultentes da acordo entre as paxtee.
.3 A Inexacução total ou parcial do contrato enaaja a sua reaaiaão, confocaa
oato nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

mã

// S.1 a. Os casos do rescisão contratual serão fosBalsente sntivados nos autos do
. processo, assegurado o contraditório e a ai^la defesa.

m/4 a rescisão do contrato podará ser:
a. daterainoda por ato unilateral e aacrito da Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB, nos casos enuaarodoa nos incisos X a XZI e XVII

do artigo 78 da Lei Bancionuda, notificando-se a licitante veneedara coa a
antecodância ainima de 05 (cinco) dias; ou

b. aBigâvel, por acordo entro as partes, reduzida a tarso nesta Pregão, desde que

haja conveniência poza a Sserataria da Saúda da Prefeitura Municipal da Santa
Rita, PB; ou

e. judicial, nos temos da lagialação vigente pertinente a satária.
10.5 A rescisão adainistrativa ou aaigivel será precedida da autorização escrita e
fundamentada da autoridade cos^tente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PBIALIOADES:

Aos fornecedores/contratados que doscuaprirea total ou porcialsante oa eontzatoa
celebrados coa a Secretaria do Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, a aos
licitantes que coaetoa atos visando a frustrar oa objetivos da licitação, serão aplicadas,
penalidades cabíveis fundaaantadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02, aa seguintes
•ançdes:
I - Advertância; IX - Itilta;

a)0,3 % (trás dáclaos por canto) por dia, até o trlgéalno dia da
atraso, sobre o valor do fczneeiMnto
ou aerviço não realizado, eu sobre a etapa do eronegraaa fieieo de
obras não eui^cido;

b) 10 t (dez por cento) a^re o valor total ou pazoial da obrigação
não cusçrida, coa o censoquente cancelaaante da nota de ei^enho ou
docuaento equivalente.

IZI - Suapensão Teiq>oráxia de participação ea licitação o lapediaento da
contratar coa a Adainietraçâo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

rv - Declaração de Inidonoidada para licitar ou contratar coa a Adainistxação
Pública, enquanto perduraraa os motivos detexainantes da punição ou atá qpia
soja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida saqpre que o contratado rossaxeir a
Adainistxação pelos prejuízos resultantes e depois da dacorrido o prazo da
sanção aplicada coa base no inciso anterior.
§ 1° O valor da multa aplicada, nos termos do inciso II, será descontado
do valor da garantia prestada, retido doa pagamentos devidos pela
Administração
ou
cobrado
judicialaonte,
sondo
corrigida
aone(:ariaeente, de conforaidade con a variação de IPCA, a partir do
terão inicial, ató a data do afetivo recelhiaonto.

S 2' A pena do aulta podará sor aplicada cuaulativaaonte coa aa danais
sançães restritivas do direitos penalidades cabíveis fundamentadas na
Lei 8.666/93 a na Lei 10.520/02.

S 3'. A contagem do período de atraso na execução doa ajustes será
realizada a partir do pciaairo dia útil subseqüente ao do enootraaento
do prazo estabelecido para o cu^rlaento da obrigação.

S 4° A suspensão teiçorária l^edirá o fornecedor de licitar e
contratar coa a Adoiaistraçâo Pública paloa seguintes prazos:
06 (seis) Boses, nos casos de:

a)aplicação da duas penas de advartãnela, no prazo de

12 (dose) meses, eea que o fomacedor/eontsata^ tenha
as aedidaa corretivas no prazo detaminado pela
Administração;

b) alteração da quantidade eu qualidade da aarcadoria
fornecida;

21- 12 (dote) nases, nos casos de:

a) retardasanto iaetlvado da execução da obra, de aerviço, da
suas parcelas eu do fomeeiaonte de bens.
III - 24 (vinte o quatro) aases, nos casos de:

a) entregar coao verdadeira, aarcadoria falsificada,
adulterada, deteriorada ou danificada;

b) paralisação da serviço, de obra ou da fomeclasnto
do bens sea justa fundamantação e prãvia eoaunioaçâo A
Administração;

c) praticar ato ilícito visando a frustrar ca objetivos
do licitação
Municipal, ou

no

âsúbito

da

Administração

Pública

d) sofrer condenação definitiva por praticar, por aeio
doloso, frauda fiacal no xeeolhlstonto de qualquer
tributo.

$ 5* Será declarado inidônoe, fioondo Ijqxidldo de licitar a contratar
cem a Administração Pública, por ta^o indotocminade, o fornecedor
quei

I- não rogularizor a inadimplãncia contratual ngs prazos
estipulados nos incisos do parágrafo anterior, ou
II - demonstrar não possuir idoneidade para cope
Adainistração Pública, aa virtude de ato iliciaeJti

tar com a
,tie
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S 6° Na modalidade pcagâo, ao fornecedor que, convocado dentro do
da validada de sua psopoata, não celebrar o contrato, dai*
entregar ou apresentar documentação falsa erigida pare O ce
ensejar o retardamento da execução do seu objete, cooportac-sa
Inldfineo ou cometer frauda fiscal, será aplicada penalida<

impedimanto de licitar e contratar cem o Hunicipio por praso

superior a 05 (cinco) anos, sondo dosczodenciado do sistema de Cadas'
da Fornecedores, sem prejuiro das multas previstas em edital a

contrato a das eeainaçSes logais, aplicadas e dosadas segundo
natureza e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sanções administrativas penalidades fundamentadas na Lei 6.666/93
a na Lei 10.520/02. são da ca]^>otâncla do ordenados da despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei
6.666/93 a na Lei 10.520/02, detecminarã a publicação do extrato de sua decisão no
SomanArlo Oficial, o qual deverá conter;
Z - nome ou razão social do fornecedor e número da inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoas Jurídicas -

CHPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
IZ - nome e CPF de bodos os sõcios;

IIZ - sanção aplicada, com os caspectivos prazos de IzqMdiaanto; ZV - órgão
ou entidade e autoridade que aplicou a sanção;
V - número do processo; e VZ - data da publicação.
11.4 AIÓQ das ponalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao

cancelamento de sua inscrição no Cadastro de ttsgistro de Fornecedores - CBF da

Prefeitura Municipal de Santa Aiba, PB e, no que couber, ãs demais penalidades
referidas no C^itule IV da Lei n*. 6.666/93.

11.5 Caracterizar-ae-á formal recusa à contratação, podando a Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, a seu exclusivo Juizo, convocar os lioitantes
remanescentes, na ocdsm de claesificação, para que manifestem interesse na

contratação, em igual prazo, e atendidas todas as condições editalieias para
fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o lote as seguintes hipóteses:

c> Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB aea que a licitante vencedora tenha
retirado e assinado o instrumento contratual.

d) Após decorridos 05 (cinco) dias da aaainatura do contrato, sem que tonha
iniciado a execução dos secviços ou femeclmento doa bens, objeto desta
licitação, no caso da ter sido solicitada, sem justificativa do atraso ou ooa
justificativa de atraso não aceita.

11.6 Alám das penalidades eiveis elencadas nos subitons anteriores, a Lei n°. 8.666/93
prevê ainda punições na esfera criminal, senão vejamos:
Art. 93 - Zopedir, perturbar eu fraudar a realização da qualquer abo de
procedimento licitatório: Pena - detenção, de 06 (sais) meses a 02
(dois) anos, a multa.

Art. 96 - Praudar, em prajuizo da Fazonda Pública, licitação instaurada para
aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela daeorrenbo:
1- elevando arbitraxlanonte os preços;

IZ - vendando, como verdadeira ou perfeita, meceaderia falsificada ou
deteriorada; IZI - entregando uma mercadoria per outra;

IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria
fornecida;

V - tomando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta
ou a execução do contrato: Pena - detenção, de 03 (três) a 06 (seio)
anos, a multa.

CLÁUSULA DéCIKA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO B GESTÃO DO CONTRATO

12.1 A execução de contrato será objete da aco^anhamento, controle, fiacalização e
avaliação por representante da Contratante, dasignssus para Gestor do presente contrate
o(a) ar(a}. KZCBBLB CAVALCAHTZ DB ARAÚJO SOUSA, pertador(a) do CPF 006.782.794-02, com
lotação fixada na Secretaria Municipal do Saúda do Município da Santa Rita - PB.
12.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr(a). KAXRA RAQUEL LIMA LIRA DA SILVA portador(a) do CPF
097.060.494-06, com lotação na Secretária Municipal de Saúde do Hunicipio de Santa Rita —
PB, formalmente designado, e eo^rovadaannte habilitado para geronelar o presente termo,
será o responsável pelo fiel cumprimento daa cláusulas contratuais, inclusive as
pertinentes aos encargos coi^lemsntares.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegam o Foro da Comarca
do Santa Rita.

B, per estarem de pleno acordo, foi lavxado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual
vai assinado pelas partes e per duas teataauniiaB.
Santa

de settóbro do 2020.
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