
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE 8AMTA RITA

COMISSÃO PERMAIÍENTE DE LICITAÇÃO

\\

CCWTFATO M": 231/2020

PUCXO ELETRÓHICa H* OlB/2020
TESMO OB CONTAATO QUE EHTEI SI CELEBRAM A
SBCRSTARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA
MUHICIFAL DE SANTA RITA E VALOR
BDRRJMENIOS - COMERCIO DE MATERIAL DE

CCW9ÜHD EIREU, PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS
CONrORME OISCRXKIKADO NESTE INSmUMENTO NA

FORMA ABAIXO;

A PcefoLCuiTA Mumcipsl Sent» Rit*. poi; intemédio dc BUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, sob o
CHPJ a' OS.694.222/0001-63, BAtu«do a Av. Covamador FlAvlo Rlbaire Coutlnho, s/n, Csntxo,
BantA Rita - fb. lapresantado p«lo Excalankissiao SaccBCAcio Municipal da Saúda, o Sanhor
LUCIANO CORREIA CARNEIRO inacxlto no CPF/KT »ob o n.» 339.000.471-72, doravanta danoBlnado
CONTRATANTE, a do outxú lado VALOR SUPRIMENTOS - CCMERCIO DE MATERIAL DE CCM8UH3 EIRELI,
CNPJ n* 70.066.640/0001-32. aituado na RUA SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE. n° 1060 - GALFAOS
LOTE 3 - DOIS IRMÃOS - RECIFE - FE - CEP 52.171-026. doravante siaplooaante COrTRAIADO,
do Cl dirão aa putas contratantaa aaainar o prasanta contrato, o qual aa regarA palaa
clAuaulaa a eondiç&aa ■eguintaa:

CLÃUSDIA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
1.1 Bata contrato decorra da licitação Bodalldada Ptagio Elstrôalco n° 018/2030,
proceaasda noa tacBoa da Lei Fadaral n" 10.520, da 17 da Julho da 2002 a aubaidlarlaaeota
a Lei Fadoral n* B.666, do 21 da Junho da 1993; Lai Coaplawnntu n° 123, da 14 da
Dataabre da 2006; Oaereto Fadaral n* 3.555, da 09 da Agosto da 2000; Decrato Fadaral
n* 7.892, da 23 da tanaito da 2013.- Lei Cosplaaantar 147/2014; Daerato Fadaral n 8.530
da 06 da outubro da 2015; Oacrato n* 9.488 do 31 da agosto da 2018; Daerato Fadaral n*
10.024 da 20 da aetaabro da 2019, a lagislacto partuianta. ceosldacadas as alteraçdaa
postorioras das rafarldss normas.

CLÁUSULA SECUNDA - OC CSJETO DO CONTRATO:
2.1 O prasanta contrato taa por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RISIEME E LIMPEZA,
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 01 SAÚDE DE SANTA RITA, FB.
2.1.O foroBciaanto davarA obedacar rlgorosamanta às condicàas ««prassas naste
instruMnto, proposta apcesantada, Pragáo Elatrõnlco n° 0018/3020 • InstruçúaB dô
Contratanta. documantos assas qua ficam Caiando partas intagrantas do prasanta contrato,
indapeadento da transcriçào.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR B PREÇOS;
3.1 O valor total dasts contrato, a boaa do praçe proposto, * da RS 4.390,00 (Quatro
mil traiantos a olnquanta caais>.

ZTBt ESPICinCAÇAO UHID. QUANT. MARCA VAU»

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

11 Lustra mòvols - Babalagam
lOOad

Unid. l.OOO aUTTERBLX R»2,45 R52.4S0.00

16 Pano de prato - Padráo 40 x
65 cm, com aatas^s 100%
aluodio

Unid. l.COO TECILACEM R61,90 RSl.900.00

TOTAL R64.350,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO!
4.1 Oa praçes contratados sào Cizea paio pariodo da um ano, azcato para es caaos
previstos no Art. 65, S$ 5° a 6°, da Lai 8.666/93.
4.2 Ceorzendo o dasaquillbrio aconAmico-finoncaire do contrato, podará aaz
reatabalaclda a ralaçAo qua as putas pactuaram Inloialmanta, noa tarmea do Art. 69,
Inoise IX, Alinaa d, da Lal 0.666/93, madlanta coapzevaçào documental o raquarimanto
•apresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO;
5.1 As daspasss correrie per conta da saguinta detaeio. eenatanca do orçamento viganto:

FROCRMtAS;

10.302.1612.3043 - MÉDIA E ALTA CCKFLEXZDAOS
10.301.2605.2051 - ATENÇÃO BÁSICA
10.302.1617.2Q5S - CAF8
10.305.1614.2048 - VISIIÁNCIA CM SAÚDB
10.122.3605.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1604.2053 - CENTRO DE ESPECIALIDADES COQNTOLÒCtCAS
ELEMENTOS DE DESPESA:
3390.30 - 311 - KATERLAL OE C<M<SUMD
3390.30 - 214 - MATERIAL OB CONSUtSa r



r

SEXTA - DO FAGAMENTO:

O pagoBanto sará Bsdtanta QfPENBO, cSa acordo c«i sa quactidAdaa afetivanonta
éguas, apóa a data do racablaanto dadnitivo do objeto, pala CoussAo da
iblmanto, nadlante apraflantaçAo da Hota Fisaal, eonfarlda a atasfcada. O psgaaanto
rA sar afaCuado no praxo nAxiao da EO (saasantal dias após a aprasantacia da Mota

soai.

6.2 Os preços sario fixos a irraajuatàveis nos tamos da laglalaçâo aa vlgec, doranca
a vigência daste contrato, salvo os casos pcaviatos no Art, 65, parágrafos a* a 6" da
Lax B.666/53, do foroa a a«r oantido o Xquilibrxo EconõBico-Fxnancairo do Contrato.
6.3 Faca afotxvacio dos pagaaances raapactivos. davaráe sar apcosantadoa juntaaanta eea
as Fatucas o Kotas Fiacais, as Cactidâas Nogativsa da débito CHD do INSS. CttF do FGTS
• COS a Fasanda Hunicxpal do domicilie do proponente, davldaamnte atuallaada,'
£.4 O náo cusgxrxBonco do aubxtam antacioc, iaplicará na auataçSo do pagamento que so

sará processado apús a apresentação das referidas eectidéas, náo podando sar eonsi^cado
atraao da pagamento.

CLÁUSmJl SÉTIMA - DOS FRA203 C FORNECIHENtO DO OSJETO

7.1 O objeto dasta IxcicapAo devera sar entregue na totalidade, mediante a expediçAo

da eolicitaclo de fornecimento paio Setor Co^etanta, a qual davecá aer atandlda no
praxo náximr» da 05 (cinco) dias a contar da data do racablaanto da respectiva
aolicitacáo.
7.2 As entregas do objeto desta lioltaçlo davexáo sar zaalltadss na Soorataris
tftinicipal da Saúde, localltado na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, s/n. Cantro, CEP
SB300,220, no Município da Santa Rlta/Pfi, de acordo com a aolicltacáo da focneciaento.
7.3 Todas as despesas da transporte, tcUnitoa, freta, carregamento, dascarrogsaento,
encargos trabalhistas a prsvldanciários a outros custes decorrentes direta e
indiretamanta do femaeiaanto de objeto desta licitacáo, coczazlo por conta exclusiva
da contratada.

7.4 o prazo da vigáncia do contrato, sará atá o exereicio financeiro, cem validada a
eficácia legal após a publicacáo do seu extrato no Isqirensa Oficial, tendo inicio e
xranclmento aa dia da expediente, davendo-se excluir o primeiro a incluir o liltii».

CtÁUSDLA OITAVA - DOS SnCJÜtSOS DA SECRETARIA HONICIPAL DE SAÚDE B DA I.ICITAKTB VENCEDORA:
B.l Caberá a Secratszia da Saúda da Pcafeltuca Hunicipál da Santa Rita, FB;

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesse dos zaprosantantas/pcapostos
a ampcegadoB da CONTRATADA ao local da entrega dos produtos naa dapendànciae
da Saecatazia da Saúda da Prefeitura Municipal da Santa Rita. PB, dasda qua
davidamanto ictontifiçados a acompanhados por raprasantanta do CONTRATANTE

b. Pceaovar o aesapanhamanto a a flecalixaçAo quando da antrega dos produtos, sob
os aspectos quantitativo a qualitativo, anotando am registro próprio aa falhas
decsetadas o comunicando a CONTRATADA a ocorrência da qualquer fato que ealja

laadldas corretivas por parta daata;
e. Comunicar á licitante vancadora, qualquer irregularidade no fornecimento doa

produtos a xnterroapar imediatamanta o fomaclmento. se Cor e case:
d. lsq>edir que terceiros forneçam oe produtos objete daste Pcegáo,-
e. Prestar as infocmaçóes a os asclacacimentos qoa vanhaa a aac solicitados pala

CCNTRATADA;

f. Fiaealizar o contrato na foma disposta no artigo 67 da Lei 6.666/93:
g. Efetuar o pagamento a CCNTRATADA em atá 60 (sessenta) dias spós o atesto da

Moca Fiscal/ Fatura do Hatecial a/ou sarvlços:
b. Atestar a axacuçáo do objeto deste Contrato, por maio do Setor Ca:Q>ecents;
1. Fornecer ataatado da capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas

as obrigacêas contratuais.
B.lCabecá A lieltanta vencedora:

a. Responder, em relsçáo aos saus aspragados, por todas as
daspasaa dacorrantes da entrega de produto e/ou serviços, tais como:
a) sslários; b) seguros da scidente: c) taxas, impostos a

contrlbulcóas; dl ladanlxaçòes; a) volosTefslçáo; f) valas-
tcanspocte; a g) outras que por ventura vanhaa a ser criadas a
sxiqidas pelo Govamo;

b. Manter, ainda, as seus eopcagados identificados por crachá,
quando em trabalho, davando substituir iaediacamsnte qualquac ua
deles qua seja considerado Inconveniente á boa ordem e ás normas
disclplinarea da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal da
Santa Rita, PB;

c. Pespaitaz aa normas e procedimentos de controle e acosso ás
dependências da Seccatacla de Saúda d« Prefeitura Municipal do
Sente Rita, PB;

d. Responder polos danos causados diretamente a v ou a
tarcaicos. decorrentes da sua culpa ou dolo, durante a entcsga do
produto, náo excluindo ou redusindo essa raepaneabilidade a
Ciecalixacáo ou o acox^enhxmento pela Secretaria Municipal de Saúde,*

e. Roeponder. ainda, por quaiaquec danoe csueadoa diretamente
a bens do propriedade da Secretaria de Saúde de Prefeitura Kunlclpsü,
de Santa Rita, PB. quando esaee tenham aide ocaaionadoa por aaua

o^cegsdes durante a entrega do preduto;
t. Encxagar os produtos da 10 (dez) dias, contados a
partir da data da aaeinatura do contrato/empenho, O deseumpclmanto
ao praxo citado sujaitará a eagxreea contratada á panalldade de
multa,

g. Bncacrage-ae da antrags dos itens adquiri arcando com
qualquer cuato advindo do transporta, carga, de wa.\l>em comei



c]ualqiiar s»rvi9o xalstive ao procadiaflnta da aotraga
h. Mo ato da antcaga do objoto, davacá «ar sprMantado docuaa^tg
fiscal válido coccaapondaato ao fersacunnto.

i. /'>«nin4 a Saecataxia da Saúda da Prafaituxa Mmlcipol »» ,,
Santa Rita, P8, por aaeeito, qual^uac anomalidada da earáta^^^
utyaata a praatar oa aadaraelaumboa qua julgar nsoaaa&rio; a2<^

j. Juatifiear, no eaao da datcuaprUianto do praao citado no
itm anterior ou paraliaacto do fomaeiaanto. por eaerito, ata até
24 horaa cootadai da antraga frustrada;

k. Cosunlear ao COHTRUAMTE, por oscrito, aa verificar
eendicdaa qua peaaaa prejudicar a pcoatacde ou a iainAnoaa da fatos
qua poeaaa intarfarlr na perfeita «xaeup&o doeta contrato, baa cooo
BtCMO ou parolisaçAo do fomaeiaanto apresentando easAas
juatlfieadoras, as quais sarâe objoto da anAlise, 91a poilarto aax
ou nâo aceitas paio Contratante;

1. incoatrar-sa aa dia eoa as obrigaçdas fiscais, aa
eonfotsddada eoa o pravlsto 00 procadiaanto licltatdrio;

a. Kantar-ss as coapatibllidada eoa as obrigaçdas a saraa
aasuaidaa, alda da todas as oondlo&as da habilitação a qualifleacio
exigidas assta Pcagao. durante toda a ezecuc4o do contrato;

n. Baitlr a nota fiscal, constando na aesaa a inferaac&o eobra
os raeursoB utlllaados para oustale desta eontrato;

o. TraMr ao sstor da Biq>anho aa Hotaa riseals acoapanhsdaa das
raapactivas cortlddaa da naeurata fiscal;

p. Sa os prcdutes entraguas foras racuaadoa, a espraaa iari
advertida para o euspriaanto isadiato da euaa obrigacdes, Uva sando
concedido o praxo da 24 (vlnta a quatro) boraa, afatlvando
a troca doa produtos ou aprseaatando defesa nua prato do 24 (vinte
• quatro) Ivoraa, sob pana da ^licaplo da axlta praviata nasta
Sdibal a dasais aadldaa qua sa flaares nsceasárias.

CLAUSULS HOm - nas OBMaUíCÕtB B aBSPOHSABXLlDkDBS
9.1. contratante:

a. Praatar as inforaacSes a os aaclaraelaantes que venhas a aar solicitadas pala
COHtMTMUV;

b. Pagar no prato contratado, a lapertâneia corraspendenta ao fomaotsaoto do objato;
c. Piacalizar o contrato na farsa disposta no artigo 81 da Loi 8.666/93.

9.2. Contratada:

a. Cuaprir todas as obrigacdaa, assusinde eeao saua oa riscos a aa
daspaeas daeerraatas da boa s perfeita execucle de objoto;

b. Sxeoutar e objete es perfeitas condicdes, no preso e local espacificado neste TR,
aa aooaçanhado da respectiva nota fiscal constando detalhartaaanta as indicagdea
da sares, fabricante, tipo, proeedAncia o prato de garantia;

0. Rasponaabillsar-ae paios violoa a danos daoorrantss doa bena, da acordo ees oa
artigos 13,13,16 • 26, de Cbdlgo de Defesa do Conauaidor (Lei n* 6.078, de 1990) 1

d. Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir, ás suas axponsas, no prato aáriso
da 19 dias, os bane qua ^rasanearas alteracOea, dstecioracSeo, is^arfaipOas ou
quaisquer irrogulaxidsdaa discropantas ás axigáncias do InstxvBsoto eonvecatdrlo.
ainda que constatados após o roeebisento • eu paganento.

a. Atender prontanente a quaisquer axlgáncias da Aitainistraçáe, inarenteo ao cdijato
da presente licltaçáo;

£. Cosunlear á Adainistração, no prato da 24 (vinte e quatro) horas qua anteceda a
data da axecuçáo do objeto, oa sotivoa qua lapoaaibllltea o cviapsiaento de prato
previsto, COS a devida co^rovaçáo;

g, Hanter, durante toda a «xacuçáo do contrato, «b co^atibilldade eca as obrigag&es
aeavatidaa, todas as condic&es da habilitação e qualificação erigidas na licitacáo;

h. Hte tronsferir a tasceiros, por qualquer forsa, nas sosso parcialsaata, aa
ebrigaçAat assusidas, nas subeontratar qualquer daa prostaçòas a quo está
obrigai, exceto nas condiçóea sutoritadaa no Torso de Referáneias ou sinute de
contrato;

1. Responsabilltar-se palas despesas dos tributes, encargos trabalhistas,
peevidenciárioa, fiscais, cosareiais, taxas, fretes, segoroa, daalooaaonto da
pessoal, prestacAo de garantia e quaisquer outras qua incidas ou venhas a ineldic
na etecucéo da contrato;

]. Bsitir Mota Pisool correspondente á sede ou filial da aspraaa que epreeentau a
docusentaoáo na faao de )iabilieaçáo; eoquadrando-ae, rigorosasente, dentro doa
procoltoa legais, Doxaas e aspecifioaçflea tácnloas oorraspondentea:

CIAuSUXA OiCSIA - DA ALtZRAÇjiO ■ MaCISAO DO CONTRATO:
10.1 O contrato a ser finado podará eer altaxado noa coaos pcavlstos no art. S? o
69 ̂  lei S.666/93, dasde que haja iaterasse da Saorataria da Saúde da brafeitora
Municipal ds Santa Rita, P8, cos a aprasantacAo dos devidas justifioativas adequadas
a ssts Rcagáo.

10.2 Mo interessa dm Baeratosia da Saúda da Prafaitura Municipal da Santa Rita. PB,
o valer inicial atualiaodo de contrata pedaxá sar auaontodo ou sv^siside ató o listita
da 29% (Vinte e cinco por oante), oonfone dleposto ne Artigo 69, parágrafos 1* a 2*,
da Lei n*. S.666/93.

e. a llcitonte vencedora fica obrigada a aceitar, nas ssaaos oondlçóea lleitadas,
os acrásclsoB ou sv^cessòea que se fisezaa necessários; a

b. nanhuB aorésoiso ou suprosBáe poderá exceder o lisite astabalacido nesta
eondicáo, axeeto as auprassóas cosultontes da acordo entra aa

10.3 A inexeeucáo total ou poroiol do contrate ensaja a sua rasoás eenfez



disposto nos srtiços 71 a 80 ds l-ai no 8.6S6/93.
a. Ob caaoa do cesciBáo contratual socAo forasloanta Botivadoa nos autos do

procoflso. assoQurado o contraditOrxo o a aapla defosa.
A rnscisso do contrata podsra sor:

datorainsda por ato unllatorai o osccito da Socrotasaa do Saúda da FcaColtuca

Hunicipal da Santa Rita, PB. nos casoa anuaarados noa inciaoa I a XXI o X7IZ
do artigo 76 da tai aanoiooada, notiClcande-aa a liciCanta voncodoca coa a
antoeodAncia ai nina do 05 (clnoo) diaa; ou
amgaval. por acordo antro aa p&rtaa, roduzida a tarso naata PregAo, dasda qua
haja convonióncla para a Saeratasla da Saúda da Prafaitura Municipal da Santa
Rita, PB: OU

c. judicial, nos tacaoa da logialac&o vlganta partlnonte a BUttúna.
10.5 A eaacisAo acfaunistzativs ou aaigSvol saci pcacadida da autorlracAo asoclta a
íundaaantada da autocldada coopatenta.

ClÁUSUtA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PSHAUSADSS:
Aoa íomacadoras/contratadoB qua daacuiçriz«B total ou paccialnanta os contratos
calebrados coa a Sacrataria da Saúda da PraCaituza Municipal da Santa Rita, PB. a aoa
lleitantas qua eoaataa atos visando a fcuatcac os objativos da IicitacAo. sacAo aplicadas,
panalidadas cablvala fundaaantadaa na Lal 6.666/93 a na Lai 10.S20/D2, as saguintas
aancòaa:

Z - AdvartAncta; II - >ailta:

a>0,3 > (trãs déclsios por canto) por dia. atú o trlgáslao dia da
atraso, sobra o valor do Sonaclaanto

ou sarvico n&o realizado, ou sobra a etapa do cronograna Eislee da
obras nAo cui^cido;
b) 10 \ (daz por canto) sobre o valer total ou parcial da (ArigacAe
nAo cuaprida, cos o consaquenta canealaaanto da nota da aa^nhe ou
documento aqulvalanta.

Zll - SuspansAo Taiq>orAria da participação as licitacAo a lapadlaanto da
contratar com a Administração, por pznco nlo superior a 02 (dois) anoa;
rV - DecleracAo Ca Inidonaidsda para licitar ou contratar cob a AdaU.nistcaçAo

Pública, snquanto perduraram os motivos dataroinantas da puniçAo ou atú qua
saja promovida a raabilitaçdo paranta a prúpria autoridade qua aplicou a
penalidade, que será concedida saibra qua o contratado rassarclr a
AdmlnisCraç&o paios prajuizos resultantes e depois da decorrido o prazo da
saneio aplicada com basa no inciso anterior.

S 1" O valor da multa aplicada, nos tarmos do inciso II. será descontado
do valor da garantia praatada, retido doa pagamentoa devidos pela
Administracio ou cobrado judicialmente, sendo corrigida
aonecarlanmnta, de conformidade com a variação do tPCA. a partir do
termo inicial, ati a data de efetive racolhisanto.
$ 2° A pena da multa podará ser aplicada cumulativamente com as demais
saneies restritivas da direitos penalidades cabíveis fundamentadas na
Lei 8.666/93 a na Lai 10.S20/02.

S 3*, A contagem do pariodo da atraso na axecuçia doa ajustes sari
realizada a partir do ptimairo dia util subsequente ao do ancecramento
do prazo estabelecido para o eurpriawnto da obrigacic.
S 4' A suapansio tes^raria impedirá o fornecedor de licitar a
contratar com a Adaániscraeio Pública pelos seguintes prasos:

I- 06 (seis) mesas, nos cases de;

a)aplieaçio do duas penas de advertáneia, no prazo de
12 (doze) meses, sem qua o foroaoedor/oontrabado tanha
adotado as medidas corretivas no prazo detacminado pela
AdunistraçAo;

b> alteração da quantidade su qualidade da mercadoria
fomacida;

II- 12 (doze) meses, nos cesos da;

a) retardamento imotivado da esacuçio de obra. da amrvico, de
suas parcelas ou do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte a quatro) mesas, nos casos de:

a) entregar coeo vardadaira, mercadoria falsificada,
adulterada, deteriorada ou danificada;

b) parallSBcio de serviço, da obra ou de femsciaanto
da bens sem juata fundámeotaçio • prévia coBUDicaçio á
Administzaçio;

c) praticar ate ilícito visando a frustrar os objativoa
de licitaçto no âmbito da AdminiatraçAo Pública
Municipal, ou
dl sofrer condanaçAo definitiva por praticar, por meio
doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer
tributo.

S 5° Seta declarado irudãneo, ficando impedido de licitar a contratar
com a Adsunistcaçio Pública, por tempo Irdetensinade, o fomecador
que:

I- náo cegulazisar a inadlzplèncta contratual nos prasos
estipulados nos incisos do parágrafo anterior, ou
12- daaonstrar nBo possuir idonaidada pata contratar com a
AdminiatraçAo Pública, em virtude da ato llicito praticado.

S 6* Na modalidade preg&o. ao foxnacador qua, convocado dontxp ̂  prazo
de validada de sua proposta, náe celebrar o contrpi^ aalasr da



■ntcegac ou apresentar docuaontapâo fals» exigida para o cor
ansojac o ratardaaante da exocofio do sau objeto, coiçortar-so do
inidôneo ou cooat^^ frauda fiscal, sorá aplicada panalida"*
i^iedioente de licitar • contratar coa o Município por praro
superior a 05 (cinco» anos, sendo doacredanciado do Sisteaa de Cadas
da Fomacadores. aaa pro^uiio das cultas pravistas em edital e i
contrato e das eoainaçAas legais, aplicadas e dosadas segundo
natureza o a gravidade da falta coaetida.

11.2 A aplicacio das sanções adoinistrativas penalidades fundamentadas na Lei 0.666/93
e na Lei 10,520/02. sèo de oompetõncia do ordenados de despesa desta Secretarie.
11.3 A autoridade gue aplicas as sançòes e penalidades cataiveis, fundamentadas na l«i
B.666/93 a na Lei 10.520/02. determinará a publicacio do extrato da aua deciaie no
dtuaan&rlo Oficial, o gual deverá cantar:

I - nome ou razSo social do fornecedor e número de inaeriçBo no Cadastre
Nacional de Peasoas Juridicae -
CNPJ ou no Cadastro do Pessoas risicas - CPF:
II ' nome a CPF da todos os sócios;
IIJ - sançio aplicada, com os respectivos prazos de i^edlmento; IV - òrgio
cu entidade e autoridade qua aplicou a sanc&o;
V - número do processo; e VI - data da publicaçio.

11.4 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao
caneelattinto da sua ineericáo no Cadastro de Registro de Fornecedores - CRF da
prefeitura Municipal de Santa Rita. PB a. no qua couber, ás demais penalidades
referidas no Capitulo rv da Lei n'. 8.666/93.
11.5 Caracterizar-se-á formal recusa á contratacáo. podando a Secretaria de Saúde da
Pcefaituxa Htinicipal de Santa Rita. PB, a sau exclusivo Juixo. convocar os licitantes
remanascantos, na ordem de elaaaificaçáo, para qua manifaatam interease na
contratacáo. iguaX prazo, a acandidas todas ss condiçúes edital iciaa para
fornecimento do objeta licitado ou entáo cancelar o lote as seguintes hipóteses:

c» Após decorridos 05 (cinco) dins da convocação da Secrataxia de Saúde da
Prefeitura Municipal da Santa Rita. PB sem qua a lioitanta vencedora tenha
c^t-Lr^do • aaaiAsdo o instruBafsCo contratual.
d) Jq>ÓB decorridos 05 (cinco) dias da assinatura de contrato, som que tenha
iniciado a axecuçio dos serviços ou tomscimento dos bens, objeto daata
licitaçáo. no caso de ter sido solicitada, sem justificativa da atraso ou com
justificativa da atraso náo aceita.

11.6 Além daa penalidades eiveis elencadas noa aubitenx anteriores, a Lei n°. 8.666/93
prevê ainda puniçóas na esfara criminal, senáe vejamos:

Art. 93 - Ii^edir, perturbar ou fraudar a realizaçáo de qualquer eto de
procedimento licitatório: Pena - datençáo, de 06 (eeis) meses a 02
(dois) anos, e multa.

Art. 96 - Fraudar, am prejuízo da Fazenda Pública, licicaçáo mstaurztfla para
aquisiçáo ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorcante:

I- alevando arbitrariamante oa preços;
11 - vendando, como verdadaiza ou perfaita, marçadoria falsificada eu
deteriorada; lll - entregando uma mercadoria por outra;
IV - alterando substineia, qualidade ou quantidede de mereadoria

fornecida;
V - tomando, por qualquer medo. injuatamente, aais onerosa a pzopoata
ou a execução do contrate: Pana - detançio, de 03 (trêe) a 06 <aeis)
anos. e multa.

CLtoSUIA DÉCIMA aSSUNDA - DA FISCALtSACAO B SBSlAO 00 CCMTRATO
12.1 A execuçáo do contrato aerá objeto de acompanhamento, controla, fisaalixaçáo a
aveliaçáo por representante da Contratante, deelgnamoe para Sestor do preeante contrato
e(a] Sr(a) . KICHXLE CAVALCAMTI D8 ARAÚJO SOUSA, portader(a) do (»r 008.782.794-82, COB
lotação fixada na Sacretaria Municipal de Saúda do »tiniciplo da Santa Rita - PB.
12.2 O fiacal do Contrato, o(a] Sz(a)- tAIRA RAQUBL LIMA LIRA DA SILVA portador{a) de CPF
097.068.494-06, coa lotação na Socretária Municipal da Saúde do Munieiplo de Santa Rita -
PB. formalmente designado, a cosprovadamante habilitado para gerenciar o presente termo,
seca o responsável pelo fiel cumprimento des cláusulas contratuais. Inclusive as
pertinentes aos encargos eo^lamentares ■

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dirimir aa questóea decorrentes deste contrato, as partes eleoy o Foro da Comarca
de Santa Rita. ,
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o prasenta contra^^ 02<cluai).^viBa, o qual
vai assinado pelas partas a por duas restawohas.

San' ro da 2030.
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