
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

lá:

%

CCNTMTO H': 220/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2020

TERKD Oe CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A

SBCREXARXA DE SAÚDE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA RITA B JULLIO CBSAR

ANDRADE DE OLIVEIRA, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONFORME DISCRIKIKADO NESTE

IN8XRCKBNT0 KA FORMA ABAIXO;

A Ptofeltura Minielpal do Santa Rita. por intormédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, sob o
CNFJ n° 06.694.222/0001-63, situado a Av. Covemador Flávio Riboiro Coutinho, a/n. Centro,
Santa Rita — PB, representado pelo Ezcelentissiao Secretário Municipal da Saúde, e Senhor
LUCIANO CORREIA CARNEIRO inserito no CFP/MF sob c n.' 339.800.411-72, deravanto danoBinado
CONTRATANTE, e do outro lado JULLIO CÉSAR ANDRADE DE OLIVEIRA, CNPJ n" 29.100.463/0001-
07, situado na Rua ANTOHIO PIMEKTEL, n" 962 - Santa Hõnica - Paudalho > PE - CEP 55.025-
000, doravante sisçleaaante cmTRATADO, dacidiran as partos contratantes assinar o presente
contrato, o qus^ <*e regerá pelas cláusulas o eondiçaes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS 00 CONTRATO:
1.1 Esta contrato decorra da licitaç&o modalidade PregSo Eletrônico n* 010/2020,
processada nos termos da Lei Federal n" 10.520, de 17 de Julho da 2002 e subsidiariasente
a Lei Federal B.666, da 21 da Junho da 1993; Lai Cos^lementar n° 123, da 14 da
Deseabro da 2006; Dserato Federal n° 3.555, da 06 da Agosto da 2000; Decreto Federal
n° 7.092, da 23 da ̂ anairo de 2013; Lai Complementar 147/2014; Dooroto Federal n 0.530
da 06 da outubro de 2015; Decreto n* 9.460 do 31 da agosto da 2018; Decreto Federal n*
10.024 da 20 da satasbro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das roCarldas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
2.1 O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BI6IKHE B LIMPBEA,
VISANDO ATENDER AS KECES3IDADBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB.
2.1.0 fomeeimento deverá obedecer rigorosamente ás condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, Pragáo Eletrônico n' 0016/2020 o instruções do
Contratante, docusantoa esaas que Ticaa farendo partea integrantes do presente contrato,
independente do transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VAUMl E PREÇOS:
3.1 O valer total doata contrato, a base de preço proposto, 6 de R$ 7.111,60(Seta mil
cento e onze raaia a sessenta centavos).

ITB4 ESPECIFICAÇÃO UHIO. QUANT. MARCA VALOR

UNITÁRIO
VALOR

TOTAL

05 Deaedorieador sanitário 30

orraiaaR

Unid. 1.500 ASTOLI RS 1,13 RS

1.695,00

06 Detergente pronto para uso
- embalagem para 500 ml

Unid. 2.000 ESPUKIL RS 1,11 RS

2.220,00

07 Esponja da lá de aço
carbono: saco cem 08

unidades, fabricado do

acorde com a HBR14B6S,
data de

fabricação.

Pacote 500 ASSOLAH RS 1,06 RS
530,00

00 Esponja dupla face tamanho
100x0.70X0.20 HK

Unid. 1.000 BRILHUS RS 0,36 RS
360,00

12 Luva descartável am

plástico, tamanho único,
fabricado de acordo cos a

HBR14B6S cem data de

fabricação embalagem saca
com 100 unidades

Pacote 30 BCaiPACK RS 3,62 RS
106,60

20 Sabão de eõeo embalagem
lOOg

unid. 000 ESPUKIL RS 1,61 RS

1.448,00
27 Vassoura de nylon cabo cem

l.SOmte largura 30cm.
Unid. 150 LIHPAMANIA RS 5,00 RS

750,00
TOTAL RS

7.111,60

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSXAMEHTO;
ã.l Cs proçoa contratados s&o fixes pele poriedo de um ano, exooto para os casos
previstes no Art. 65, SS 5* e 6', da Lei 6.666/93.
4.2 Ocorrendo o dsseguilibrio eeenãalee-finaaceire do contrato, podará ser
'*>^e)'eiaelda a relação que as partes paetuaraa inieialoonte, noa termos «S,



Inciso II, Minea d, da Lei 8.666/93, oadianta conçrovação documental e requerimento
expresso do Contratado.

CLÁUauiA QUIHTA - DA DOZAC^:
5.1 As daspaaaa correrão por conta da seguinte dotação, constante de orpaDento vigentei

íftOCRMAS:

10.302.1613.2042 • HÍDIA E ALTA COMPLEXISADS
10.301.2605.2091 - ATENÇÃO BÁSICA
10.302.1617.2055 - CAP8
10.305.1614.2048 - VICILÃNCtA EM SAÚDE
10.122.2605.2041 - MANUTENÇÃO DOS SESVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1604.2053 - CENTRO DE BSPBCIALXnADES ODONTOLÓGICAS
ELEMENTOS DE DESPESA:

3390.30 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SEXTA - DO PAOtMBNTO:
6.1 O pagamento aerã BSdiante EMPENHO, da acordo eoa as quantidades eCetivamonte
entregues, epós e data do recebimento definitivo do objeto, pele Comissão do
Recebimento, mediante apresentação de Nota Fiscal, conferida e atestada. O pagamento
daverã ser efetuado no pras» de 60 (sessenta) dias após a apresentação da Nota
Fiscal.

6.2 Oa preços serão fixos e irreajustAveis noa termos da legislação ea vigor, durante
a vlgãncla deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5* e 6° da
Lei 8.666/93, de forma a ser mantido o Equilíbrio EconSolce-Flnaneeiro do Contrato.
6.3 Para ofetivação dos pagamentos respectivos, deverão aax ̂ resentados juntamente eoa
as Faturas o Notas Fiscais, as Cortid&es Negativas do dâblto CKD do INSS, CRF do FCT8
e com a Fazonda Municipal do domicilio do proponente, devidamente atualizada:
6.4 O não cuaçriaento do subitea anterior, implicará na sustação do pagamento que s6
será processado após a apresontaçáe das referidas certidóes, não podando ser oonsidarado
atraso de pagamento.

OiÁUSULA SÈTIKA - DOS PRAZOS E fORHECQlENTO DO OBJETO
7.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue na totalidade, mediante a expedição
da solicitação de focnseimanto pelo Setor Coi^tonta, a qual deverá ser atendida no
prazo "O da 05 (cinco) dias a contar da data do ree^imanto da respectiva
solicitação.
7.2 As entregas do objeto dssta licitação deverão ser realizadas na Secretaria
Municipal da Saúde, localizado na Avenida Flávio Ribeiro Coutlnho, a/a. Centro, CEP
58300.220, no Município da Santa Rita/PE, de acordo cos a solicitação da fomeeimanto.
7.3 Todas as despesas do transporta, tributos, frete, eaxregamanto, dasearregamanto,
encargos trabalblstas a ptevldenciárlos e outros custos decorrentes direta e
indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva
da contratada.

7.40 prazo de vlgãncla do contrato, será até o oxarcioio financeiro, com validada a
eficácia legal após a publieaçáo do seu extrato no Tnprense Oficial, tendo inicio e
vencimento em dia de B:q>edlente, devende-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA OITAVA - 008 ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA LICITANTE VBNCEDC«A:
8.1 Caberá a Secretaria de Saúda da Profoitura Municipal de Santa Rita, PB:

a. Penitlr durante a vigência do Contrato, o acosse dos reprosentantes/prepcstos
e oaçragadoa da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dependências
da Secretaria do Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, desde que
devidamente Idantlflaados e acompen]iados por representante do CONTRATANTE;

b. Promover o acosçanhamanto o a fiscalização quando da entrega das produtos, sob
os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas
dstectadas o comunicando ã CONTRATADA a ocorrência ds qualqusr fato qus exija
medldaa corretivas por parte desta;

e. Comunicar á licitante vencedora, qualquer irregularidade no fomedmonto dos
produtos a Interro^or imediatamente o fomaciasnto, se for o caso;

d. I^odir que terceiros fezneçan oa produtos objsto dsste Pregão;
e. Prestar es informaçóes e os aeclarecimantos que venham a ser solioitadoa pala

CONTRATADA;

f. Fiscalizar e contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;
g. Efetuar o pagamento á CONTRATADA em atá 60 (sessenta) dias spós o atesta da

Nota Fiscal/ Fatura do Material o/ou serviços;
h. Atestar a execução do objeto deste Contrato, por mole do Setor Cai^atanta;
1. Fornecer atestado do capaoldode tácnice quando solicitado, desde que atendidas

as obcigaçóee contratuais.
B.lCaborá á licitante vencedora:

a. Responder, oa relação aos seus empregados, por todas as
despesas decorrentes da entrega da produto e/ou serviços, tais como:
a) salários; b) seguros da acidente: e> taxas, ii^stos e
eentrlbuiçóes: d) indanitaçãas: e) valas-refeição; f) vales-
tcenaperte; e g> outras que por ventura vanbam e ser criadas e
exigidas pelo Governo;

b. Manter, ainda, os seus esprogados identificados por cmo)tá,
quando em trabalho, devendo substituir iBadiataaente qualquer um
deles que seja considerado inconveniente á boa ordem a às normas
disciplinares da Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal de
Santa Rita, pb;

c. Respeitar as normas e procedimentos de controla e acesso ás
dspendêneias da Sseretarla de Saúde da Prefeitura h):^ipipal de



Santa Rita, PB;
d. Responder pelos danos causados diretaaente a v
texcaiios, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a antz<
produto, náo excluindo ou seduzindo assa cesponsabilli
fiscalleaoio ou o acot^anhananto pela Secretaria Municipal de

e. Responder, ainda, por quaisquer danos causados dire
a bens de propriedade da Secretaria do Saúde da Prefeitura Muniei;
de Santa Rita, PB, quando eases tenhas alde ocasionados poc
axçregados durante a entrega do produto;

t. Entregar os produtos lo (dez) dias, contados a
partir da data de assinatura do contsato/aapenho. O descm^rlaanto
ao prazo oitado su:}oitarú a oupresa contratada á penalidade da
Bulta.

g. Encarrega-se da entrega doa itens adquiridos, arcando com
qualquer custo advindo do txonapoete, carga, descarga, bem como
qualquer serviço relativo ao procedimento d» entrega.

h. Ko ate da entrega do objeto, deverú ser apresentado documento
flecal vúlido correspondente ao Comeclmento.

i. Comunicar a Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de
Santa Rita, PB, por aeerito, qualquer anormalidade do caráter
urgente e prestar os esclarecimentos qus julgar necessário;

j. justificar, no oaao da descutqirimanto do prazo citado no
item anterior eu paraliaacáo do fornecimento, por escrito, em atá
24 heras contadas da entrega frustrada;

k. Comunicar ao CCHTRRXMITS, por eacrite, se verificar
eendiçdea que possam prejudicar a prestação ou a iminãneia de fatos
que possam interferir na perfeita exeeucáo deste contrato, bem como

atraso ou paralisação do fomeeiaento ^resantando razdas
justifieadorae, as quais serão objeto de análise, que poderão ser
ou não aceitas pelo Contratante;

1. Eneentrar-se em dia com ao obrigaçdes fiscais, em
conformidade coa o previsto no preeedimento licitatório;

m. Manter-sa em compatibilidade com as obrlgacães a aeram
assumidas, alám de todas as cendic&es de habilitação e qualificação
exigidas neste Pregão, durante toda a execução do contrato;

n. Emitir a nota fiscal, constando na mesma a Informação sobre
os recursos utilizados para custeio deste contrato;

o. Trazer ao setor de Bi^enho as Xotas Fiscais acoaçanbadas das
respectivas eortiddes de natureza fiscal ;

p. 8e os produtos entregues forem recusados, a arrasa aerá
advertida para o cumprimento imediato de suas obrigaçdes, lhe sendo
concedido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando
a troca dos produtos ou apresentando defesa num prazo de 24 (vinte
a quatro) horas, sob pena de aplicação da sailta prevista neste
Edital o demais medidas que se fizerem necessárias.

CLtoSOIA Kcara. - OAS OBRIlSáCdBS B ItB8PaiSABII.lI»DBS
9.1. Contratante:

a. Prestar aa infomaçãea e oa eaolaxacimentos qua venham a aer solicitadaa pela

CaXTSUADA;

b. Pagar no prazo contratado, a iapertãneia correspondente ao femeeimanto do objeto;
e. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 6.666/93.

9.2. Contratada:

a. Cumprir todas as obrlgaçães, assumindo como exclusivamente aeua oe riseoa e aa
despesas decorrentes da boa o perfeita execução do objeto;

b. Bxectitar o objeto em perfeitas eondiçdes, no prazo e local especificado neete TR,
em acompanhado da respectiva nota fiacal constando detalhadamante as indicaçdos
da masca, fabricante, tipo, procedência e prazo de garantia;

e. Responsabllizos-ae pelos vieios e danes decorrentes dos bons, da acordo com os
artigos 12,13,16 e 26, do Código da Defosa do Consumidor (tiei n* 8.076, do 1990) ;

d. Substituir, reparar, cortigic, ou reconstituir, ás suas expensas, no prazo mávimo
de IS diaa, oa ]>enB que apresentaram alberaçêes, detesloraçSes, imperfelçêes ou
quaisquer irregularidades discsepantas ás oxigênciss do instrumento convocatório,
ainda que censtacados após o recebimento e ou pagamento.

e. Atender proatamonte a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
da presente licitação;

f. Comunicar á Administração, no prazo da 24 (vinte e quatro) hosaa que antecede a
data da execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do praxo
previste, com a devida comprovação;

g. Manter, durante toda a execução do contrate, em coiq>atibilldade com as ebrigaçóes
asswaidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação;

h. Hão transferir a terceiros, por qualquer forma, nem nw
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que ostá
obrigada, exceto nas condições autorlzedas no Termo de Roforõncias ou minute de
contrato;

i. Rasponsabilisor-sa pelas despesos dos tributos, encargos trabalhistas,
prevldanciárloe. fiscais, comerciais, taxas, frotos. seguros, deslocamento de
pessoal, presteção de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir
na execução do contrato;

3* Emitir Hota Fiscal correspondente á aode ou filial da e^zeaa que apresentou a
documentação na fase da habilitação; enquadrando-se, rigorosamente, dentre dos
preceitos legais, normas o especificações técnicas eorcespendantea;



mo

CLAUSUIA DÉCBA - DA ALTERAÇjlO E RESCISÃO DO COnSAIO:
10.1 O contrato a ser finaado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 57 a
65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Seocetaria de Saúda da Pzafaltura

eipal de Santa Rita, PB, coa a ̂ resentaç&e das devidas justificativas adequadas
este Pregie.
.2 Ko intecosso da Secretaria de Saúde da Prefeitura Husieipal de Santa Rita, PB,
valor inicial atualisado do Contrato podará ser ausentado ou supriaido atá o limite
25% (vinte e cinco por cento), conforma disposto no Artigo 69, parágrafos o 2',
Lei n". 8.666/93.
a. a licitante vencodora fica obrigada a aceitar, nf^ mesmas condições licitadas,

os aeráscimos ou supressões que se fiserem necessários; e
b. nenhum acróaciao ou aupcüss&o poderá ezceder o limite estabelecido nesta

eondiçáe, oxeoto as supressões resultantes da acordo entro as partos.
10.3 A inerecucáo total ou parcial do contrato enseja a sua rasois&o, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

a. Os cases do rescisão contratual seráo £ormals»nta motivados nos autos do

processo, assegurado o contraditório e a aapla defesa.
10.4 A reeeieão do contrato podotá ser:

a. determinada por ato unilateral a escrito da Secretaria da Saúde da Prefeitura
Municipal da Santa Rita, PB, nos casos enumerados nos incisos 1 a XIZ e XVIZ
do artigo 78 da Lei siencionada, notificando-se a licitante vencedora cem a
antecedência minlma da OS (cinco) dias; eu

b. amigávol, por acordo entra as partas, reduzida a temo neste Pregão, dosdo que
hajs conveniãnoia para a Secretaria da saúde da Prefeitura Municipal da Santa
Rita, PB; ou

o. judicial, DOS termos de leglelaçAo vigente pertinente a matéria.
10.5 A reeclsêe administrativa ou amigávol será precedida de autorlzaçAo escrita e
fundamentada da autoridade eciq>otenta.

CLÂDSOLA DÍCIKA PRIMEIRA - DAS PEHALZ0ADB8:
Aos Comecodoroa/contxatados qua dascuoprlram total ou pareialaante os contratos
oelebradoB com a Secretaria da saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, e aos
licitontes qua cometem atos visando a frustrar oa objetivos da licitação, serão aplicadas,
penalidades csbiveis fundamentadas na i>oi B.666/93 e na Lei 10.S20/02, as seguintes
sanções:

Z - Advertência; IZ - Multa;

a) 0,3 % (três décimos per cento) por dia, até o txlgéeimo dia de
atraso, sobre o valor do fornecimento

ou serviço nêo realizado, ou sobro a etapa do crenograma fislee de
obrae não cumprido;
b) 10 % (dez por cento) a^ra o valor total ou parcial da obrlgaçêo
nêo cu:^rida, coa o conseqüente cancelamento da nota da exponho ou
documento equivalente.

III - Suspensão Teiqiorárla de participação em licitação e i^adlBento da
contratar com s Administração, per prazo não st^rier a 02 (dois) anos;
XV > Declaração do Inidoneidads para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem oa motivos determinantes da punição ou até que
soja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que seré concedida seigire qua o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1° O valor da multa aplicada, nos temos do Inciso II, será descontado
do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela
Administração ou cobrado aonde corrigida
aonetariamonta, de conformidade coa a variação do IPCA, a partir do
tarmo inicial, até a data do efetivo recolhimento.
5 2* A pena da multa poderá ser aplicada cumulativamente com ae demais
sanções restritivas da direitos penalidades cabíveis fundamentadas na
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
S 3'. A contagem do poriodo da atraso na execução dos ajustes eexã
realizada a partir do primeiro dia útil subseqúente ao do encerramento
do prazo astsbolecido para o cu^rimento da abrigaçâo.
S 4* A suspensão te^orária izgMdirá o fornecedor de licitar a
contratar a Administração Pública paios seguintes prazos:

Z- 06 (sais) mesas, nos casos de;

a) aplicação do duas penas do advortõnoia, no prazo de
12 (dozo) meses, sem que o fornecedor/contratado tenha
adotado as medidas corretivas no prazo datacwtnndn pela
Adminlstração;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria
fornecida;

Zt- 12 (doze) mosos, nos cases da:
a) retardamento imotivado da execução de obra, do serviço, da
suas parcelas ou do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte a quatro) meses, nos casos de:

a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada,
adulterada, deteriorada ou dsnific

b) paralisação de aerviço, do obr i focneclmante
do bens sem justa fundamentação o. gomunlcação á
Adminlatração;

o) praticar ato ilicito visando é [d\objetivos



da licitação no âmbito da Administração Púb}
Hunicipal, ou ^
d) goCzar condenação definitiva por praticar, porfa^io
doloso, frauda fiscal no racolhiaonto da qua^Qoe»-
tributo.

S 5' Sari daelarade inidõnoo, ficando iipadido da licitar a eont
com a Adainistcaçâo Pública, por toapo Indatesminado, o fc
qua:

X- nâo ragularisar a inadi^lôncia contratual nos prasos
astipulados nos incisos do parigr&fo antarior, ou
II - damonstror não possuir idonaidada para contratar com a
Administração Pública, em virtuda da ato ilieito praticado.

§ 6* Ha aodalidada pragão, ao fomoeador quo, convocado dentro do prato
da validado do sua propoeta, não colebrar o contrato, deixar da
entregar ou apresentar documentação falsa oxigida para o oortama,
ensejar o retardamento da execução do seu objeto, ooi^ortar-sa de modo
inidõnao ou cometer frauda fiscal, será aplicada penalidade de
ijq>ediBento da licitar a contratar com o Município por praao não
superior a 05 <cinco} anos, sendo dsaeredenciado do Sletesa da cadastro
de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital a no
contrato o das cominaçães legais, aplicados e dosadas segundo a
natureza o a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação daa sanções administrativas penalidades fundamentadas na I>ei 8.666/93
e na Lei 10.520/02. são da competência do ordanodor da despesa dasta Secretaria.
11.3 A autoridade quo aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundamantadM na i«l
6.666/93 e na Lei 10.520/02, da to minará a publicação do extrato da sua decisão no
Semanário Oficial, o qual doverá conter:

I - nome ou rasão social do fornecedor a número da inscrição no Cadastre

Nacional do Pessoas Jurídicas -

CHPJ ou no Cadastro do Possoas Fisicas - CPF;

II - nono o CPF do todos os sõcios;

IIX - sanção aplicada, com os respectivos prasos da Íjq>edimanto; IV - órgão
ou entidade e autoridade que (^licou a sanção;
V - número do processo; e VI - data da publicação.

11.4 Alám das penalidades citadas, a licitanta vencedora ficará sujeita, ainda, ao
eancalamanto de sua inscrição no Cadastro de Registro de Fornecedores - CRF da
Prefeitura Hunicipal de Santa Rita, PB e, no que couber, ás demais penalidades
referidas no Capitulo IV da Loi n°. 8.666/93.
11.5 Caractarizar-se-á formal recusa á contratação, podendo a Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, a seu exclusivo Juize, convocar os llcitantea
remanoscantes, na ordem de classificação, para que manifestam interesse na
contratação, em igual prazo, e atendidas todas as condições editalicias para
feceecimento do objeto licitado ou então cancelar o lota as soguintos hiptóteses:

e) 1^8 decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Secretaria da Saúde da
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB sem que a licitanta vencedora tenha
retirado e assinado o instrumento contratual.

d) Apòa decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sem que tenha
iniciado a execução dos serviços ou fornecimento doe bane, objete dasta
licitação, no caso do tez sido solicitada, sem justificativa da atraso ou com
justificativa de atraso não aceita.

11.6 Além das penalidades eiveis elencadas nos subitens anteriores, a Lei n*. 8.666/93
prevê ainda punições na esfera oriminal, senão vejamos:

Art. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realisaçâo de qual<|uer ato da
procedimento licitatórie: Pena - detenção, da 06 (seis) maees a 02
(dois) anos, e multa.

Art. 96 - Fraudar, em projuizo da Fazenda Pública, licitação instaurada para
aquisição ou venda da bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

I- elevando arbitrariamente os preços;
II- vendando, como verdadeira ou perfeita, mercadoria faleifieada ou
deteriorada; III - entregando uma mercadoria por outra;
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria

fornecida;

V - tomando, por qualquer modo, injuatamente, maie onerosa a proposta
ou a execução do contrato: Pena - detenção, da 03 (trêe) a 06 (sais)
■nos, e multa.

CLâUSOLA DÉCIMA SECUNDA - DA FISCAUZAçãO E OBStXo DO CCaiTRATO
12.1 A execução de contrate será objeto ds acoaq^anhamanto, controle, fiscalização o
avaliação por cepsoseatanta da Contratante, dosignszws para Gestor do presente contrato
o(b) sr(a). HICHELE CAVALCANTI DB ARAÚJO SOUSA, pectadoc(a) de CPF 000.762.794-82, com
lotação fixada na Sacretazia Municipal de Saúda do Município de Santa Rita - PB.
12.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr(a) . KAXRA raquel lima LIRA DA SILVA portador(a) de CPF
097.066.494-08, com lotação na Sooretárla Municipal de Saúde do Município do Santa Rita —
PB, formalmente designado, e eos^rovadamente habilitado para gerenciar o presente termo,
será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive ae
pertinantes aos encargos eoaplementares.

CLãUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, aa partes elegem o Fere da Comarca
de Santa Rita.
P. por ostorem de plano acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) Was, o. qual
vai assinado poiae partas a por duas testemunhas. ' K
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TESTEMUNHAS

Santa o de 2020.
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-...«.V Assinado de fcrmidlglu) porPELO COHTBATADO JUILIOCESAR mulOOSAHANMAOtDE

ANDRADE DE OlMIRAfi81320O84M

OUVEIRA:08132008499 DadoE2020.09.2215:l3jb
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JULLIO CÉSAR ANDRADE DE OLIVEIRA
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