
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITUBA MUNICIPAL DE SANTA RITA

CCKISSÃO PERMANENTE DE LZCITACÀO

CONTRATO N»; 0193/2020

PREGÃO ELETRÔNICO H° 003/2020
ItHKC DE CC:Jrp^\."C Í'JE ENTRE S: CEÍ.EtíKAK -i
SECfLTAKit. DE SAÚDE DA t^KEEEirúRA

l!l'i;!C:!'AD DE SANTA KITA, FOR IHTEHKEU:O DA
eecbetar:a d- saúde e erekix industria de

ALIMENTOS ESPECIAIS LTOA. RAPA PRESTAÇÃO
SE SERVIÇOS TCSrORHS UtSCRIKItJADO NESTE
INSTP.UWETÍTO IIA ECPKA ASAIaO:

Pülo prçsenti- ;nstciiinpnt.- porliriiia: cIl- crr.tiatr. 3'« un i.uic A Sçcrçlariíí !4i:ni<.-ipíii di-
ôaüde de Sani.» Rit.i - inarrií.i r.<j CtiHJ/Hf aoli o ii' n' Oi;.&?4.221/«"ÚC;-õ3, siruarta .1 Avc-Riiia
Flavic Rib-Ji.',- Caiuintic, F./r., Cnito, CEP; 5S.300-.220, Sa.Nta P.itâ. PS, nenie <itc
lepiesenlaila pt-lt. Secf.-iai iv, l.ucirtrrj Correia Cat;ieiro, CPF ii® SC. S?! .-lei-O-i. Tarieiia
:1« inad<- ii , , rPir-iVriii'••• s :inp l»9tfenCG CONTRATANTE, e do QUCro i.ido EREMZX INDUSTRIA
DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTOA, CNP T n° 26.325.797/OOOI-PO. R ACHTT.ES DBHTI. N® 86, 308E
BONIFÁCIO - CEP 99.701-786 - ERECHIM - RS dorav.mti' .simp".eíffied'e CONTRATADO, deciili.ran
.ir. p.ji-.es --.r.T : •!'-iti; I-'. nar •• pieselite i-ont!a;o, c qjal ie regeio p-Uas rladiiulas e

viv.ij ciei ririiii :

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CCSITRATO:
1.1 Este o.-.ntraio .•li>í--irrp d,) íicitacAo tsocalidado Pceqâo Sieciônrco n" 0O'C/.".Crií.
prüoer>5...Uj ;!<i úe: Federal n' 1C.520, de n de .lulfu". do 2002 e suhsidiariareetu.
.1 Lei Feavi.i- t." H.ilyti, ti,. r; de Junhu de ;991r I.e i Compler.f-ntar ti® 123, de 1-1 iK-
f>!jemCto dt 2006; OecieLii Federal n° 3.555, de 06 de Aqcsto cie 2000; DedieLO Fecletal
n® 7.902, de 23 do janoli;o_do i-ei complementar :47/20I-'.; Decreto Fedor.il n e.53p
de Uí- de ouLuiiro de 'doiT; Oec-retó ii° 9.486 de 31 de aqoaic de 201S; D-ecreto Fcdcial ti'
lO.OiM do .iú de uüfomtoto de 2(119, c iaçjislnçAo portioencc, considetad.13 d« aJlerac-Oe;.
[)ti,9t>rc40te2 (lii;. rut-i irlu:- ncrma;!.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
! O pre.sep.t 1 IIJU. t ilt.u Cern ]1;J1 ul-leto; AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DIETAS COMPLETAS,

PARA NUTRIÇÃO ORAL G EMTERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SANTA RITA, PB.

2.1.0 í';::., • creeiitc- .Ivvera cbed'.':-ei ridorcsanonle as condiVíes éNoresBas ni-sto
i.istrur.or.; r. prcpc t.i ipi oüontada, pjrôgSo Eletrônico n° 003/2020 e tnat idúôe;' do
CuiirriJLaiilv. Jodiunenc'.,.", •.•a.oea que ficam iarendo partos ir.toarjiitos tio presente contrato.
;ndypor.de::t- de 11 ar.sc: ;vêo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

3.1 2 vü.-: -..iir: ate. u n.aso nc prece piopostc. e 30 RS 14.100,00 (Quatoras
mil e COS roais).

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDAOE QUANT. PREÇO

ÜNIT.

TOTAL

2 3 p:ulfiiu: de nít!,
vale: 'Je alta

d; j..-::: 11 la^itlo e

vers.t 1.: 1 iciaae. Hinirct de SÜ-

üc- proteína itonc» llin- de

ca.-seinato de -'a;. de

sabor. Aprescnl.icào: polo ou
1 â - d - - T r •! o A 2 5 n U .

Ldia 3(30 •17.03

R9 14.100«00

CLAUSULA QUARTA - 00 REAJUSTAHENTO:

•S. 1 Os [ir. ctiii! r.c;.iitfi s.lp f::<os pelo período de um ano, exceto para o» casos
previstos nr. ,\t i. .15, H;: ' e h', da Lei 8.666/93.
•1.2 Ocorrendo dos...qiii 1113r : o econômico-financoiro do contrato. podori ser
cestaUelciiia .i rel.ic.lo que as partes pactuaram inicialmentB, nos termos do Act. 65,
incisú II, /Mliio.i :t. da H.6é£/33, mediante co-uprovaçâo documental e requerimento
••xpteaso do cutir r.ir.ido.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
1- , 1 ,",r. rlf.spy;, ii.-. , or i " i .1-: pi.i 'jorita da seguinte dotacüo, constante do orçamento wiqenlo i

PROGRAMAS:

02.100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.2605.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.2605.2051 - ATENÇÃO BÁSICA ( ,
ELEMENTOS DE DESPESA:

3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO FERNANDO A«lnadodefom„
t-tMINMNUU atgllsipw FERNANDO
CALDARTiOOl CAiOAuríioisssooais
•aoomnmií: Osdos: 202O 08 28Í3o0001 6 07:04:0â -03*00'



211 - RECURSOS PRÓPRIOS

CIÃUSUIA SEXTA - DO PASAMEKTO:
f.; 0 pLn-ir'ontí seri"! ra'!tliafite EMPENHO, de acordo com aa quajilidades eíctivaní
ft;it:ct;ucu. .ipon a data do lecebisiento definitivo do objeto, pela Comissão
R'.'cob:níe:it o, T.ediar.tf aproscntaçâo de Nota Fiscal, conferida e atestada. O pjgamer.f
devora sor efetuado no nroio itaniro de 30 (trincai dias ap6s a apresentação da iJcta
Fiscal.

Í.2 Os pre;-.>s sordc lisos e i rrea jus Cá ve is nos ternos da ienislacâo em vsijoi, doiante
a vjgí^ncia deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 6^, paiaarafos b' e da
Lei 8.»i€6."i5, de fonr-a a ser aiancido o Equiliotio Eccndír.icc-Financciro do Contrato.
6.3 Para efe-:v.icAn dcs pag.imentos respectivos, deverão ser apteaviiiado» juntanentc cots
as Faturas e JJot.is Fiscais, as Cerctnôes Negativas de âmbito C'il> do INSS, CRF do FGTS
e com a Fa-tenda Hunicipai do domicilio tio proponer.t», deviaamente atuaiitadas
€.'1 o rJ." - :-pt trtedto dc subiter. anterior, implicara na sustscâo do pagamento que so
seià pi icess.nsc .tpo-- a .tp:eientaçA.-. das referir.as certidCes, ii.lo podendo ser •.•onsirietado
atraSi", <]!• .

CLÁUSULA SÉTIMA • DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA:
a. o objei.L desta 1 ivitafác deverá sor entregue parceiatlamente, medianlo a oxpediva-.-

tio sol 1.-:'..n.Mo d.- • o: noc monte pelo SeCO: Ccmpotonte, .i gtial devor.i ser .itendtda
no pi.itt ir.ixmo de lê .rxtr' dias a contar da data do recebiironto da respectiva
sulif; tpifclo.

b. ,As OU' log.is do objvlo desta Iicitacáo deverão sor realitadns na Saeretacia da Saúde
da Pcafaituca Municipal da Santa Rita, PB situada á Avenirl.i navio P.ibulro Coutjnho.
:i/n, Oíutro. CEP: bil. 300-12IJ, Santá Rita, PB. no prato máximo de 10 (doe) diris
utois. sompro contados a partir do recebimento pelo fornecedor da Moca de Empenho.
U Horúiie rle oiiltoiiü dover.i ocorrer no período de 03 á.s 11 hs, ile -Seqiind.j 1 svxta-
I e j r a .

c. Todrio .tu tiespesiis de transporte, tributos, frete, cairegamenco, doscatccnaniento.
encaiui'.-, traliaIhístas c pcevidenciârios e outros custos decorrentes direta e
indi 1 al .imeitle do fot neclmento do Objeto desta licitacAo, eorrerlo por conta
exelu-nvM d.) roíi! iiil.ida.

d. O pt.irr, d" vuiAncia do pi-nscnte contrato seta determinado: ató o final do execcicio
financeiro do 2020. coiituleraüo da data dt- sua asaináttira.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA LICITAWTE VENCEDORA:
diibvtá I Sacrotaria de saúde da Pcefaitura Municipal do santa Rita. PB:
O. if a v i tiér.'*." l .• «C» C?it c , r acesso <5:>;. i vr j lintor;/pi '"'S

•••!:,proír.idvs da IdNTFATALA =0 licai ."-r-.ã - p:-'cí-.:: nás d.ípc-ndéncias
tt„ Seczetaria de Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, dvidv que
u<".'lUáirn-nCe i'Jo:;iiíicaats •? iCorpanharlcs por riri-fenl ante do TJPTKATANTr.í

15. prvmr.vvE rtc.-mprfnnamvr.t j e i liscalitácio quanac du -'iitreça dor- jir:Klt;r.o3. :ioV
.'r.pocto* qudnt l t.it ivo <■ 3v:âl i tativr.. át!Ctar,r:c e-c. regislre prOpiir, a-:
•.•i'ladds e comunicandc a CONTRATADA a ccorrència de qualquer fato q:ie OZlja

mviidda corretivas por parte destas
Comunicar a licitante vencedora, qualquer 11 reuule.ridadc nc lornccimenco dos
produtos •! i:iteiromper imediatamente o fornecimento, se ter o caso;

d. Inqieclir que terceiros iar.necam os produtos objeto deste Pregáo;
e. Prefar ,i:> informações e os esclarecimentos que venham ,i aer solicic.idos pela

CiJllTHATADA;

f. Fi;,i.Ml itiit o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.66Ô/F3;
g. Stetuar o pagamento A CONTRATADA em até 30 itrinta) dias apôs o atesto da Nota

Vl::o.il/ P"attira dc Material e/ou aorviçoa;
l>. Alentar a execuçáo do ob;eto deste Contrato, por meio do Setor Competente;
í. Fornecer atestado cic capacidade técnica quando soliciratlo. desde que acenctidas

a;> oiirigaçôe:; conviatuais.
B.lCáber.i .i l:::it.»nie vencedora:

a. Responder, em relaçòo aos sou.n empregados, por todas as
despesas decoirentes da entrega de produto e.^oii serviços, t.ils ccaio:
a) salários; b' seguros tie aciuenté: cl taxas, impostos v
.'oiit r ibuiçOes; n) indo.nir.içôes; ei valcs-tcíeiçaoi f) vales-
11 anspo; tv; <• gl outras que por vent.;!; veiihain a ser criadas e
exigidas pelo Governo;

n. Manter, a;nda, os seus empiegados ;ileTil 111 oartos por crncfiu.
quando o.m trabalho, devar.ao substituir imedi-ilairente qualquei um
uvies quú seja ronslderaco incciiwii.-nte -% oitiem e ,i?. noiras
discipl mares d.i Sacratasia de Saúda da Prefeitura Municipal do
santa Riba, BB;

,  Hvipeitar as normas e procrecim>::,'.0'' i" cMitjole e a<*esac .js
dependências da socrot&ria da Saúda da Profoltuza Municipal da
Santa Rita, PB;

(1, Responder pelos aanos c.iusadt!:' :ii;et.imentv ."i v ou a
terceiros, cleccrrcntes de sua culpa ou tiolo, durante a entrega cio
ptoii-.ito. Mio excluindo ou reduzindo essu responsai:: 1 idíide á
l ifidali.raçAo ou o acompnnh.ímento p-i-la Saccataria Municipal da Saúde;

9. Responder, ainda, uor quaisquer danos causados rliretamonte
u bens üe propriedade da Sacrotaria de Saúda da Brofoitura Municipal
do Santa Rita, PS, quandc esses leniui® nido ocasionados pOi seus
empregados durante a entrega do p:odu:o; ,—.f. Entregar os prodii;,- :: máximo do 10 (doa) dias, ^i'nrado3|\Jií

FERNANDO AisinâOodeformaaigiulpor |FERNANDO I
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partir da data de assinatura do contrato/empenho. O descumprimenVo
ao prazo citado sujeitara a empresa contratada a penalidade .jlê
multa. \ \

g. Encarrega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando Voli».
qualquer custo advindo do transporte, carga, descarga, bem c
qualquer serviço relativo ao procedimento de entrega.

h. Mo ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado documento
fiscal valido correspondente ao fornecimento.

i. Comunicar a Sacrmtaxia de Saúde da Prefeitura Municipal da
Santa Rita, PB, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

j. Justificar, no caso de descumpiimento do prazo citado no
item anterior ou paralisação do fornecimento, por escrito, em até
24 horas contadas da entrega frustrada;

k. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar
condiçdcs que possam prejudicar a prestaçáo ou a ininSncia de fatos
que possam interferir na perfeita execuçáo deste contrato, bem como
atraso ou paralisaçáo do fornecimento apresentando razões
justificâdotas, as quais serão objeto de análise, que poderão ser
ou náo aceitas pelo Contratante;

1. Encontrar-se em dia com as obrigações fiscais, em
conformidade com o previsto no procedimento licitatOrio;

n. Kancer-se em cosq)atibilidade com as obrigações a serem
assumidas, além de todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas neste pregáo, durante toda a execuçáo 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 Empenho as Notas Piscais acompanhadas das
respectivas certidões de natureza fiscal;

p. Se os produtos entregues Corem recusados, a empresa será
advertida para o cumprimento imediato de suas obrigações, lhe sendo
concedido o prazo máximo de 24 {vinte e quatro! horas, efetivando
a ctoca dos produtos ou apresentando defesa num prazo de 24 {vinte
e quatro) horas, sob pena de aplicação da multa prevista neste
Edital e demais medidas que se fizerem necessárias.

CLÁUSULA NOtlA - OAfi OBRIGAÇÕES GERAIS, SOCIAIS, COMERCIAIS B FISCAIS DA VENCEDORA.
9.1 A licitante vencedora caberá, também:

a. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários
e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista
em vigor, obrigando-se a saldá-los na época prOpria, vez que os
seus empregados não manteráo nenhum vinculo ecipregaticio cora a
Socrataxia do Saúdo da Prefeitura Municipal do Santa Rita, PB;

b. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação especifica de acidentes
de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os
seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão
com ele, ainda que acontecido em dependência da Socrotaria da Saúde
da Prefeitura Minioipal da Santa Rita, PB;

c. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil
ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto,
originariaraente ou vinculada por prevenção, conexão ou
contingência; e

d. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e
comerciais resultantes da adjudicação deste Pregão.

e. Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias á
execução do contrato pagando os emolumentos prescritos em lei.

9.2 Deverá a licitante vencedora observar, ainda:

a. Ê expressamente proibida á contratação de servidor pertencente ao
quadro de pessoal da Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal
da santa Rita, PB durante a vigência do contrato;

b. Expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca
desce Pregão, salvo se houver prévia autorização da Secretaria de
Saúdo da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB; e

c. Vedada á subcontratacão de outra etiqaresa para o fornecimento do
produto e/ou serviço objeto desce Pregão.

9.3 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no subitem
anterior, náo transfere a responsabilidade por seu pagacicnco a Secretaria do Saúde da
Prafoitura Municipal do Santa Rita, PB, nem poderá onerar o objeto desce Pregão, razão
pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a Baeretazia da Saúda da Prefeitura Municipal da
Santa Rita, PB.

CUUISinA DÉCIMA - DA ALIStAÇÃO B RESCISÃO DO CONTRAIO:
10.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 97 e
6S da Lei 6.666/93, desde que haja interesse da Socrstasia da Saúda da Prefeitura
Municipal da Santa Rita, PB, com a apresentação das devidas justificativas adequadas
a este Pregão.

10.2 Mo interesse da Soorotarla do Saúda da ProfoiCura Municipal da Santa Rita, rá,

FERNANDO Assirudodcrcxmâdigilalpor

CALDART:0013380001 SÍSmissooo.s
6  Dados;M20.0BJa07i}5:S1 OJW



AG ííe,

o valor inicial atualiíado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido atê o limlje W
de 25* (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1" e^2*i V
da Lei n*. 8.666/93.

a, a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licita
os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessários; e N.-''?'

b. nenhum acréscimo ou supressBo poderá exceder o limite estabelecido nest
condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

10.3 A inexecuçáo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme
disposto nos artigos '77 a 60 da Lei no 3.666/93.

a. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.4 A rescisão do contrato poderá ser:
a. determinada por ato unilateral e escrito da SsczmtAria de Saãda da Frofoitusa

Kunieipsl da Soata Rita, FB, nos casos enumerados nos incisos I a XII c XVII
do artigo 78 da Lei mencionada, notlficando-se a licitante vencedora com a
antecedência mínima de 05 (cinco) dias; ou

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Pregão, desde que
hdja conveniência para a Sacretacla de Saâdo da FceCeitura Hunieipol do Santa
Rita, PB; ou

c. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.
10.5 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CÚUSUIA DÈCHA PRIMSIRA - DAS FEHALXDADE8:
Aos fornecedores/contratados que deocumptirera total ou parcialmente os contratos
celebrados com a Searetaria de Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, e aos
licitsntes que cometam atos visando a frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas,
penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 6.666/93 e na Lei 10.520/02, as seguintes
sançdes:

I - Advertência; II - Multa;

a) 0,3 * (três décimos por cento) por dia, até o trigéslmo dia de
atraso, sobre o valor do foinecinento

ou serviço náo realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de
obras não cumprido;
b) 10 •* (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação
não cumprida, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou
documento equivalente.

III - Suspensão Temporária de participação ea licicaçáo e Impedimento de
contratar com a Administração, por prazo náo superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seia promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.

S l' o valor da multa aplicada, nos ceemos do inciso II, será descontado
do valer da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela
Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida
monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do
termo inicial, até a data do efetivo recolhimento.
S 2° A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais
sançOes restritivas de direitos penalidades cabíveis fundamentadas na
Lei 6.666/93 e na Lei 10.520/02.

S 3*. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes secá
realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento
do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
S 4* A suspensão temporária impedirá o fornecedor de licitar e
contratar com a Administração Pública pelos seguintes prazos:

I-06 (seis) meses, nos casos de:

a)aplicação de duas penas de advertência, no prazo de
12 (doze) meses, sem que o fornecedor/contratado tenha
adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela
Admlnistração;

bl alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria
fornecida;

II- 12 [doze] meses, nos casos de:

a) retardamento inotivado da execução de obra, de serviço, de
suas parcelas ou do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte e quatro) meses, noa casos de:

a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada,
adulterada, deteriorada ou danificada:

b) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento
de bens sem justa fundamentação e prévia comunicação á
Administração;

c) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos
de licitação no irabico da Administração Pública
Municipal, ou

CALDART:00 caldartioouibooois
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tributo. /'? /) cT O
9 5® Será declarado iniòflneo, ficando impedido de licitar e contratar
cora a Administração Pública, por tempo indeterminado, o fotnecgJui > ■—
que:

S

t- nSo regularizar a inadimplência contratual nos pr
estipulados nos incisos do parágrafo anterior, ou
II- demonstrar não possuir idoneidade para contratar com
Administração Pública, em virtude de ato ilícito praticado.

S 6' Na modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prato
de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, serã aplicada penalidade de
impedimento de licitar e contratar com o Município por prato não
superior a 05 (cinco) anos, sendo desctedenciado do Sistema de Cadastro
de rornecedores, sem prejulto das multas previstas em edital e no
contrato e das cotninacões legais, aplicadas e dosadas segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida.

11.2 A aplicação das sançAes administrativas penalidades fundamentadas na Lei 9.666/93
e na Lei 10.520/02. são de compecãncia do ordenador de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei
8.666/93 e na Lei 10.520/02, determinará a publicação do extrato de sua decisão no
Semanário Oficial, o qual deverá conter:

I - nome ou ratão social do fornecedor e número de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas -
CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Pisicas - CPF:
II - nome e CPF de todos os sócios;
III - sanção aplicada, com os respectivos pratos de impedimento; IV - órgão
ou entidade e autoridade que aplicou a sanção;
V - número do processo; e VI - data da publicação.

11.4 Alêm das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Registro de Fornecedores - CRF da
Prefeitura Municipal de Santa Rica, PB e, no que couber, ás demais penalidades
referidas no Capitulo IV da Lei n®. 6.666/93.
11.5 Caracterirar-se-á formal recusa 6 contratação, podendo a Seocebazia de Saúde da
PceCeltura Municipal da Santa Rita, PB, a seu exclusivo Juizo, convocar os liclcantes
remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse na
contratação, em igual prazo, e atendidas todas as condiçOes edicalicias para
fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o lote as seguintes hipóteses:

c) Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Seccetaria da Saúda da
Prefeitura Honicipal de Santa lAita, PB sem que a licitante vencedora tenha
retirado e assinado o instrumento contratual.
d) Após decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sem que tenha
iniciado a execução dos serviços ou fornecimento dos bens, objeto desta
licitação, no caso de ter sido solicitada, sem justificativa de atraso ou com
justificativa dc atraso não aceita.

11.6 Alóm das penalidades eiveis elencadaa nos subitens anteriores, a Lei n°. 8,666/93
prevê ainda puniçóes na esfera criminal, senão vejamos:

Art. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de
procedimento licitatório: Pena - detenção, de 06 (seis) meses a 02
(dois) anos, e multa.

An. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação Instaurada para
aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

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

fornecida;
V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta
ou a execução do contrato: Pena - detenção, de 03 (três) a 06 (seis)
anos, e multa.

clAusuia DÉcna segunda - da fiscai-ieacAo s csstAo do contrato

12.1 A execução do contrato scrâ objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da Contratante, designamos para Cestoz do presente contrato
o(a) Sria). REBECA GBRVÁSIO BEN.IAMIH. portadoi(a) do CPF JOl .000.2M-25, com lotação fixada
na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Rita - PB.
12.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr(a). EKÍUA PORTO rSRRSiRA ALVES portador(ai do CPF
032.221.194-04, com lotação na Secretária Municipal de Saúde do Município de Santa Rita -
PB, formalmente designado, e comprovadamente ):abilitado para gerenciar o presente termo,
serã o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as
pertinentes aos encargos complenentaces,

CIÀUSULA décima ISRCBIRA - 00 FORO: ' ^
Para dirimir as qucstóes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Poro
de Santa Rita. FERNANDO Assinadodeformadlgltalpor

FERNANDO

CALDARTrOOl 3380 caldart;ooi338oooi6
,  Dados: 2020.08.2907:0706

ÜÜIO .03 00'



E, 510Í estrirem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02ídijasi vias, o qual
var asarnado pel.is partes c por duas tcscemunbaa.

rESTEHUHHAS

Santa Rita - PB, IS de Aqoaco do 2Ü2U

1 PELO COKTRATAt!™

LUCZAMO CORREIA CARHSIRO

PiLC- CCNTr.',. a:.

pCDMA KJOO AsKnMo de 'omu deit^PM
FERNANOOCAl-OARlaiIJMOCOIS

CALOART:00133800016 DAdoxtoiaoajaow^iereo'
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