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ESTADO DA PAAAÍBA
mDBlTDKA KUKZCIPAL DS SMIIA BXTA

CQKXsato pBumitEMTB Dl licxtaçAo
CÜWTRATO H*t 247/2020

FMdkO SLStR&aco M* 010/2020
nno 01 COHTMSO CfOB BHTBS 8Z CELSSMK K
BSCWmmiA IM SAÓDI t* PttBrSXCORK MDNZCZFAL Dl

IMRA RITA B BLDI OCBAW C0WBBCCÕE3 3.A., PARA
PRSStAÇSO Dl BBRyXCOB OWPOBMB DXSOUMIKRDO
KBSTB ZMSTRUKBRO HA EOfMA ABAIXO:

PaIo pMMnta InsbníBento pacEícuIas da contrato, da ua lado o Baocatarla WiitiiHpal da Saúda da
Santa Alta - inscrita no CMPJ/MP sob o n" n° 08.694.222/0001-03, situada & Avenida PlAvle Rlbalxo

Coutinho, B/n, Centre, CSP: SB.300-220, Santa Alta, PB, nasto ato roprasantada pele SacretArlc,
DPCIMa) çqgtBlA CABMEIRO. CPF n' 827.071.464-04, doravante •l^losaanta OQHTRAIAMTS, e do outro
lado BUJB OCBAM COtaEcSlg 8.A.. CHPJ a* 03.475.822/0001-17, locallrada na AV iBAtI, n' 292 BRCRO BH ALVEHARIA - BARRA FUHDA

- APUCARAHA - PR - CBP: 86.800-220, nosta atO doravants

alaplaseenta CONTRATADO, dacldlraa aa partas eentratantas assinar o presente contrate, o qual
se reqerA palas el&usulas a eeadiç&ea seguintes:

CLtoSOLA PRmiRA - DOS POKDAMBRXOS DO CONTRAIO:

1.1 Bste contrate decorre da licitacdo nodalidada Pregilo Bletrfinico n* 010/2020, processada
nos taxBOS da Lal Pedaral n* 10.320, da 17 da Julho da 2002 e aubsidiarlaaante a I.ai Federal
n" B.666, da 21 de Junho de 1993: Lei Coivleea&tax a* 123, da 14 de Oeunbro de 2006; Decreto

federal n* 3.993, da 08 de Agoeto de 2000; Decrete

"* 7.892. da 23 de Janeiro de

2013; Lei Co«plMMatar 147/2014; Deozato Federal n 8.530 da 06 da outubro da 2015; Decrete

n* 9.488 da 31 de agosto te 2018; Decreto Federal n* 10.024 te 20 te seteabro te 2019, a
laglslaçAo partinenta, consideradas as altorac&es posteriores das referidas nemas.
CLÁDSDLA 8BGDMDA - DO OBJETO DO CC8IXRATO:

2.1 O presenta contrato tee por objato: A0Pl8ldÍD Dl MACIRIAL MÉDICO BOSPUALAR. VIBABDO
AiaCKR AS OnOMPAfl K H8CI8SI1»""''
s|CBBã«IA HDWICIPAL Dl aADOI Cl BAMTA RITA. PB.
2.1.0 fomeciMnto deverá obedecer rigorosanente ás eendlc&as expressas neste instruaento,
proposta spzssentada, Pregfte Pregiio IletrSnieo n' 010/2020 e instrupSaa do Contratante,

decunentos esses qus flesa faxende partes inbsgrantoD do presente contrate, independente te
trenseriçSo.

CLtoSOLA tIRCBXBA - DO VALOR 1 PREÇOS:
3.1 O valor total testa contrato, a base do prooo proposto, é te

e^aM^OOtogisgUe

oitocantOB rsals>.

XTn 1

ESPECIFICAÇÃO

mSCARA

CIROROICA

DESCARTÁVEL,

3

MARCA

ONZO.

ODAHt.

P.UHIT.

P.TDIAL

LOLA

pcr

100

RS <8,00

RS c.eoo.eo

CAMADAS,

CmPtCClCKAOA n não tecido, ocm grahmura kInima
...BB

30,

CCM

ELASTICOS

LATERAIS

DE

CCMPRIKBMIO

*'*)kDS0aADO PARA FIXAÇÃO. COM PRESAS BORIBOHTAIS. CL»
MSAL

EteUTIDO.

■ZPQAIXRatHICA.

OM

FILTRO,

ÍatOxica. ikccora. maleAvel. PCTE CtM 100
TOTAL

RS 6.600,00

CLÁUSOLA QOARXA - DO REAJDStAMEMTO:
4.1 Os preços contratados sáe fixes pelo período te un ene, exceto para os casos previstos
no Art. 65, S$ 5* # 6*, da Lai 8.666/93.

4.2 Ooerrando o dasequilibrle eeenãaiee-financeiro te eentreto, podará aer reatabeleeida a
reloçAo qua as partas paetuaran inicialnante, ees temos de Art. 65, Inciso XX, Alínea d, da
Lei 8.666/93, aediante oo^rovaçáo docxieontal e reqeerinanto «^reaao do Contratado.

OilIKILA QDIMTA - DA DOTACftO:
S.l Aa tespasos eorrer&o per conta da seguinta dotação, eonatanta de ocçanento vigente:
02.100 - FUKDO MUNICIPAL OB SAÚDE

10.122.2609.2041 - MANUTSKÇãiO DOS SSttVICOS DO FUNDO MUNICIPAL OB SAÚDE

10.301.2605.2051 - ATKHÇAO BftSICA
10.302.1612.2042 - MANUnKCãO DA ASSX8T. B08PXTALAR E AMBULATORXAL ALTA/KÊDIA
CCS1PI.KXZDADB

10.302.1604.2053 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE BSPBCIALIDADES ODCMTCdtiÕOXCAS - CSO
10.302.1617.2059 - HANUTBl^ÃO DAS AXIVXDADBS OB VIOILÃMCIA EM SAÚDE
10.302.1617.1018 - nOLAMEACÃO DO CENTRO DB RBABXLITXCÃO DE PESSOAS COM DBFICZÊRCXA
10.304.1615.2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIBZLÃNCXA SANITÁRIA
10.302.16111.2099 - MANUTENÇÃO DA REDE 08 URGShCXA
BLB4BHTO DB DESPESA:

3390.30-00 MATERIAL DE CCMSUMO

PCMTl DE RECURSOS 211 - RSCDRSOS PRÓPRIOS
214 - tizemao rdbral

CLÃOSULA 8BCEA - DO PA6AMBNT0:
6.1 O pagenentn será aediante BlPBraO, te acordo eoa as quantidades efativaaa&te en'
^6s a data do recebiaanto teSlnitivo de objeto, pola CesdssAe te Reeebinanto,
apresentação te Nota riscai, conferida e atestada. O paganento deverá ser efetuado no

mOyja» d* 30 (trinta] disa apóa « apraa«ntaçAe da Hota Piscai.

/jty
.

6.2 Os preços seráo fixos • rrtea^ustAveis nos teraos da legislaç&o ea vigor, dw^ta a

vigAncia dasto contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5° •

^

8.666/93, de fonsa a sac nantldo o Bquilibrlo EeonôDico-Financeiro do Contrato.

.

v

\^Á,f .i . / -

6.3 Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados juntaaentÂ (Ma as
Faturas a Motas Fiscais, as Certidòes Negativas de dábito CHD do INSS, CRP do FGTS

Fazenda tíuniclpal do domicilio do proponente, devidamente atualizada;

vjva^

6.á O não cumprimento do subltem anterior, implicará na sustação do pagamento que s6\^^^

processado após a apresentação das referidas certidões, não podendo ser considerado atrJ*^
de pagamento.
CIÂUSOIA SÉTIMA - DOS PRAZOS E LOCAI. OS ENTRECA:

a. O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de
aolieitaçãe de fornecimento pelo Setor Co^etente, a qual davecá ser atendida no prazo

máximo do 10 (Dez) dias a contar da data de recebimento da roapectiva aelicitação.
b. As entregas do objeto desta licitação deverão aer realizadas na Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB sittukda á Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, s/n.
Centro, CEP: 58.300-220, Santa Rita, F8, no prazo

de 10 (dez) dias úteis, se^re

contados s partrr do recebimento pele íemecedor da Mota de Empenho. O Borárie de entrega
deverá ocorrer no periodo de 08 ás 17 hs, de Segunda a sexta-feira.
e. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamanto, encargos

trabalhistas e ptevidanciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente de
fotneciaento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

d. O praxe de vigência do presente contrate será determinado: atá o final do exeteicio
financeiro de 2020, considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DOS EKCAStSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA LICITAMTB VENCEDORA:
6.1 Caberá a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB:

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos rspresentantes/prepostos e
empregados da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas depandãneias da
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, desde que devidamente
identificados e aee^anhados per representante do CONTRATANTE:

b. Promover o acoopanhaMnto e a fiscalização quando (ia entrega doa produtos, s^ os
aspectos ({uantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas
datectadas a eeaunicando ã CONTRATADA a ocorrência de quelquer fato que exija medidaa
cocrativas por parte daata;

0. Costunicar ã licitante vencedora, qualquer irregularidade no fomeciSMnto dos
produtos e interroi^er imediatamente o fornecimento, se for o caso:

d. lapedir que terceiros fomsçam os produtos objeto deste Pregão;

e. Prestar as informações e os osclarecimentoB que venham a ser solicitadoa pela
CONTRATADA:

£. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;

g. Efetuar o pagamento ã CONTRATADA em atê 30 (trinta) dias após o ataato da Nota
Fiscal/ Fatura do Material e/ou aerviços:

h. Atestar a execução do objeto deste Contrato, por meio de Setor Constante;

1. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, deade que atendidas as
obrigações contratuais.
8.2 Csberã á licitante vencedora:

a. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais como: a) salários;
b) seguros de acidente; c) tazaa, i^oatos e contribuições; d)
indenizações: e) valea-refeição: f) vales-transporte: e g) outras qua por
ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Covemo:

b.

Manter, ainda, os seus esfregados identificados por crachá, quando em

trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja
considerado inconveniente á boa ordem e ás normas disoiplinares da
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB:

c. Respeitar as
dependõnciaa da

normas o procedimentos de controle e acesso ás
Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal de Santa

Rita, PB;

d.

Responder pelos danos causados diretamente a v ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a entrega do produto, não
excluindo ou redusindo essa reaponssbllidads a fiscalização ou o
acot^anhaiMnte pela Secretaria Municipal de Saúde;

e. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de
propriedade da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB, quando esses tenham sido ocasionados por saus empregados durante a
ontfoça do produto;

t. Entregar os produtos máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data
de assinatura do contrato/e^enho. O descumprimento ao prazo citado
sujeitará a e^resa contratada ã penalidade de multa.

g. Kncarrega-ae da entrega dos itans a(iquiridos, areando cem qualquer
custo advindo do transporte, carga, dascarga, bem como qualquer serviço
relativo ao procedimento de entrega.

h.

Ho ato da entrega de objeto, deverá ser apresentado documento fiscal

válido eerrespendente ao fornocimento.

i. Comunicar a Secretaria do Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB. por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente a prestar os
esclaxacimentos cpie Julgar necessário;

j.
ou

JuitiCicax, no caso
paralisação

dsstmmpcimento do prazo citado no item anterior

do fornecimento, por escrito, em até 24 horas eent

da entrega frustrada:

)c.

Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar eondiçMtl

possam prejudicar a prestação ou a isiinêneia da fatos qu^ p«
interferir na perfeita execução deste contrato, bem come auasc
paralisação do focnecimento apresentando razões Justlfieaderas, as

aarfte objeto de análise, que poderão ser ou não aceitas pelo Contrat

m

1.

Sncontrar-aa «b dia cco aa obrlgaç&aa fiaoaia, as eoofot

pravlato aa proeadisanto lioltatório;
s. Kantar-aa es eoepabibilldada eos aa obclgaçSaa a aaras aasusid

da todaa os condiçdea da habilitação a qualitieaçfto axigidaa naat^
dUTOnta toda a axacuçSo do contrato;
n.
Bsltlr a nota fiaeal, cenatando na —

a Infersaçáo aobxe oa

utillaadoa para cuatoie daata contrato;
o. Traaor ao aator da gapanho aa Notas
raapaetivaa eartidSaa do naturaaa fiaeal;

Piaeaia

%

p. So oa produtoa antcoguaa foram raeoaadoa, a aivxaaa aará advartida pata
o eu^rimanto iaadiato do suaa obrigaçAea, lha aando cencadido o praao
do 24 (vinte a qpiatro} beraa, afotivande a troca doa produtoa on

apraoontando dafaaa num prato de 24 (vinta a quatro) heras, sob pana da
^licaç&e da aulta prevista nesta Bdital a demais medidas
aa fitaram
naeaat&riaa.

CXJLdSUIA KQHh - DAS OBRlGSlCdSS GEBAXS. SOCIAIS. COKSRCXhZS 8 FISCAIS BA VSMCSDORA.
9.1 À lioitanta vencedora caberá, tsabám:

a. Assumir a reaponaabilidade por todos oa encargos prevldanciários a
obrigaçAaa aociaia prevlaboa na IsgialaçAo social a trabalhista am vigor,
obrigando-sa a aaldá-los na ápoca própria, vet gua oa seus agregados
mflo mantar&o nenhum vinculo a^ragatioio oom a Saeretaria da Saúda da
Frsfaitura Hunioipal da Santa Rita, PB;

b. Assumir, tasbáa, a raspansabilidads por todas aa providSnoias s

obrigaçóas

aatabaleeidas

na

laglslaçAo especifica de acidentes da

trabalho, quando, em oeottftncia da aspéclo, foras vitimas oa saua

eipxsgados quando de fomaelmanto do produto oa em eonexáo com ela,
f

qoe aaontaeido em dapendúncia da Seorotasla de Saúda da Prefeitura

Municipal da Santa Rita, PB;

e. Assumir todos es anoargoi da possível desande trsbalhlate, oivli ou
penal, relacionadas ao fomaelmanto do produto, originariawanta ou
vinculada por pravencfio, fwmeriltr ou oontlngtaoia; e

d. Aaaumir, ainda, a responasbllldads peles encargos flaeais a comardala
resultantes da adjudicaçAo deste Preg&o.

e. Obter todas aa licenças, autoritaçôes o franquias neoeaaárlas á axmcuçAe
de contrato

amolumsntee pceaecltos es Imi.

9.2 Deverá e Ueitanta vancedora Obsecvar, ainda:

a. i e^^reeaamsnt* proibida & eontrataçie de servidor perteneenta ao qMadre
de peasoal da Secretaria da Saúde da Prefeitura itmicipal da Santa Rita,
P8 durante a vigência do eentrato;

b. Bxprossasente proibida, tambóa. a veiculaçáo da pubUeidade acerca desta
Pregáo, aalvo se houver prúvia autorlaacSo da Seesetasla da Saúde da
Prefeitura Mmioipal da Santa Rita, PB; e

c. Vedada A eubcontrataçfto do outra empresa para o fcsnaelmento do produto
e/ou serviço objeto deate Pxegfto.

9.3 X inadls^lánela da lioitanta, com refecáneia aos encargos estabalecidos no subitM

anterior, náo transfere a xeaponsabilidado per seu pagamanto á Saeretaria da Sa^ ^
Prafcitusa
p-i do Santa Rita, PB, nem podará onerar o objeto deste Pregáo, raaáe ^a
qual a lioitanta vencedora renuncia eigtrssaameota a qualquer vinculo de solidariedado. ativa
ou paaaiva, com a Secretaria da Saúda da Prafaitusa Uuniolpal ds Santa Rita, PB.
CLámUXA DÍCIHA - OA ALTRRAiÇÃO 8 RBSCISáO DO CCKTBATO:

10.1 O contrato a ser firmado podará ser alterado nos oasos previstos no art. 57 a 60 m

Lei e.666/93, dseda qua haja intacesse da Sscretaria da Saúda da Prefeitura Winieipal da
Santa Rita, PB, com a spxesentaçáo das devidas justificativas adequadas a esta Pregão.
10.2 Ho interesse da Seoretarla da Saúda da Prefeitura Munlolpal da Santa Rita, P8, O valor
inicial atualiaado do Contrato podará aar aumentado ou st^rlmido atá o limita da 25%

e

poff cento), eonfome dlepcsto no Axtiço €5» peráçmfoi
a.

o 2^# dn

o** 8.666/93»

a lioitanta vencedora fica abrigada a aceitar, nas BesiMis eendicAes licitadas, oa
aeráseiwe ou eupresaftes que se fiaerem necessários; e

b.

nenhum aoráscimo ou supressáo poderá exceder o limite estabeleeide nasta eondigio,
exceto aa si^xesaóos resultantes do aoordo entro as partes.

10.3 A inaxeouçáo total ou parcial do contrato enseja a «ua reseisAa, oonforme diapoato
nos artigos 77 a 80 da lei no S.666/93.
a. Os eosea do zeacieSe eeBfcretual secAo formalmente motlvedes nos eubos do pcooesso,

easegurodo o contraditório e a ai^ia dafeaa.
10.4 A rescisão do contrato poderá ser:

n. determinada por ato unilateral e esorito da Seoretarla de Saúde da Prefeitura

Municipal da Sente Rita, PB, nos casos eroeetades nos inoiees I a m e XVXX do
sctlgo 78 da Lei
notificande-sa e lioitsnte vencedora eem a anteoedftncia
»*"<-» de 05 (cinco) dias; ou

b. amigável, por acordo entra ea pastes, redusida e terae neste Pregáo, desde que haja
conveniência para a Secretaria de Saúde de Prefeitura Winiolpal de Santa Rita, n;
eu

o. judicial, nos tema da lagialacáe vigente pertinente a matária.
10.5 A rescisáo ateinistrativa on amigável será precedida da eutoriaaçfta eacrita e
fundamentada da autoridade competente.
- z'

CLtoSUXA OiCIMA PRIMEIRA - DAS VZKAIiIDAE>e8:

/

Aos fomecedoses/eontratedos que deseu^ciram total ou pareialmenta os eentxatos celebryins o* \
a Seecetacia de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, a eos liottantes qua/oometop \

atos visando a ficustrar os objetivos da lieitaç&o, sesáo aplloades, penalidades /oebivalm|
fundamentadas na Lei B.666/93 e na Lei 10.520/02. aa seguintae sançóea:
I
j V/

I - Advartáneia; II - Multa;

\

J

*>0.3 % <tr&« <14ols»i por oa&ta) por âi». otâ o Crlgérlao dlr
sobre o velor do foraeolMnto

ou serviço nio resllrsftn, ou scAws e etspa do eronogrsae físico
fif^ ousprido#
b) 10 % (des por oente) sobre o velor totsl ou paxolal ds Obri
cuapcids, coa o ecnaaquente csncelasonto da note da aiifianho ou
equlvelaaba.

st

ZIl - Suspensão Xeapor&sla de pertlcipacfio ea licitação e iapadlaanto da
e» a Adainistxaçio, por praso n&o s\9ecior a 03 (dois) estos;

TV - seolaraclo de Tnldcnffitls'*» para licitar ou contratar coa a jUSainlatraçAo
Pública, enquanto perdurasnsB os aotivos dotefinantae da punição ou até que seja
proaovida a reabilitapSo perante a pruria autoridade que ^licou a penalidade, cpia
será concedida so^re que o contratado ressarcir a AdainistraçAo paios projuisos

Msultantes e depois da decorrido o praso da aançio aplicada oca basa no incise
anterior.

S 1* O valor da nulta aplicada, nos tareoa do inciso XX, sasri dssoontodo do

valor da garantia pirestada, retido dos psgaoantos davldes pala Adalnistrapâe
eu oebrade judieialaanta, sendo corrigida oonatarisaanta, da eottfomldsda
coa a varlaç&e do XPCb, a partir do tarao Inicial, até a data do afetivo
racolhiasnto.

S 2' a pena da aulta poderá ser splieada cumulstlvasMnta coa as danais
sançdes restritivas da direitos panalidadas oabivois fundaaantadae na Lai
8.6S6/S3 e na Lei 10.930/02.

S 3". A eontagoa do período de atsnso ita execução dos ajustes serA raalisada
a partir do prioeiM dia útil subsaqOaate ao do ancerxaaanto do praso
estabelecido pata o cua^rinanto da obxlgaçto.

S 4* A enspansAo taqtorArla i^ediri o foznaeadoe da licitar a contratas cea
a AdBinistraç&o Pública paloe saguintae pcasos:
I- 06 (sele) aasae, nos casos dai

a)splieaçAo de duae peitas da sdvortfincia, no prsre da 12
(dose) Bases, sen que o fomaeador/oontratado tenha adotado
as

Bsdidas

cnzratlvss

no

praco

datazBinade

pala

AdainistraçAo;

b) albacaçAo

da

quantidade

ou

qualidade

da

Bareadoria

fornecida;

ZX- 12 (dosa) BMsaa, noa casos ds:

a) ratardaaanto iaotivado da axaeuçAe da obra, da aarviço, da suas
parcelas ou do fomaclaento da bsiui.
Jiz - 24 (vinte a quatro) aasas, nos casca de:

a) entregar

cobo

vordadeira,

aatcadoria

falsificada,

adulterada, dataricssda ou danificada;

b) paralisação da sarviço, de obra ou da facnaciaento da bana

sea justa fundaaantação a prévia ecBunleação ã Adainiotração;
c) praticas ato ilieito visando a frustrar os objetivos da
licitação ito ãabito da Adainistraçãe Pública Municipal, ou
d) sofras condenação daflnltlva por praticar, por saio
doloso, frauda fiscal no roeelbiaanto da qualquer tributo.

$ 5* Serã

inldôneo, ficando (tipr****" da licitar e eoittratas coa a

AdBinlstração Pública, por tei^ indatarai nado, o fornacedor que:

1-

regulaxisar a

contratual nos pxasoe estipulados

nos incisos do parágrafo antarior, ou

Zt- daaonatrar não possuir tdonairtwrta para contratar
JLdBinistraçãe Pública, ea vlstuda da ato ilícito praticado,

coa a

g 6* Ha BOdalldada pregão, ao fornacedor que, convocado dentro de praso do
validada da soa proposta, não ealabras o contrato, daixar do entregar ou

aprasantar docunantação falaa exigida para o oertane, enaejar o retaxdaaento
da execução do seu objeto, eo^ertar-ae do Bodo inidônao ou eoaatar frauda
fiscal, será aplicada penalidada da iapadiaento ds licitas a contratar coa

o Hunlcipio por prsse não superior a 05 (cinco) anos, sendo daecredanelsdo
de Sistasa da Cadastro do Fornscsdores, soa prajuiso das anltas previstas

M edital a no contrato a daa coaiaaç6ea legais, aplicasiaa a dosadas segundo
a natureM a a gravldada da falta eoaotida.

11.2 A ^licação das sançSas adiainistratlvBs peiialidadas fundaaantsdss ixa Lei 6.666/93 a na
Lsi 10.520/02. são da eoapotèneia do ordenados da despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que i^licar aa aançòaa e penelldado# cabíveis, rundsBeotadas na lei
6.666/93 e na Lai 10.520/02, detesBinará a publicação do extrato de sua daoisão no Semanásio
Oficial, o qual deverá contos:

Z-

ou rasão social do fornecedor e núaaro de inscrição ao Cadastre nacional

da Pessoas Jurídicas -

OIPJ ou no Cadastre ds Pessoas Físicas - CPP;
zz - noM e CPP ds todos os súoios;

XXI - sanção aplicada, coa oa respeettvoa pcasos da lapadiaanto; ZV - úrgão ou
entidade e snitocldada que aplicou a aaneão;

V - núBoro do processo; e vx - data da publicação.

11.4 Alás das penalidades citadas, a lleltante vencedora ficará sujeita, ainda, ao
eanoelaaanto da sua inscrição no cadastro da Itaglatce de Pocneeedocea - Otf da Prefoioui*

Municipal de Santa Rita, FB e, no que couber, ás danais penalidades cefaxidas na CapiMo
ZV da Lai n*. 8.666/93.

11.5 Caraetorixar-ae-á focaal recuaa à contratação, podando a Beorotaria da 8aú

Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, a seu exclusivo Juiso, convocar oa liei#:

raaonoscantas, na ordss da classificação, para qua Banlfeatam intarassa na contratado,
igual praxe, a atendidas todas as condições editalloias para forneelasnto do objeto lie
eu então cancolar o lota aa seguintes hlpOtasas:

c) ftpóa decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Secretaria de Saúda da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB saa que a lieitante vencedora tenha retirado e assinado
O inatruiaanto contratual.

d) ApÒB 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 de atraso não
aceita.

11.6 Além das penalidades eiveis elancadas noa aubitens anteriores, a Lei n°. B.666/P3
prevê ainda punições na esfera criminal, senão vejamos:

Azt. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato da

procedimento licitatório: Pena - detenção, de 06 (seis) mesas a 02 (dois}
anos, e multa.

Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para
aquisição ou venda de bons ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:
I- elevando arbitrariamente os preços;

II -

vendendo, como

verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou

deteriorada; 211 - entregando uma mercadoria por 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 (seis) anos, e
aiulta.

CLMJSULA DÉCIMA SEGUNDA

DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRAIO

12.1 A execução do contrata será objeto de aeoi^anhamento, controle, fiscalização e avaliação
por representante da Contratante, designamos para (Seator do presente contrato o(a) St(a).MARCIA

VALÉRIA F. DE ARAÚJO RODIGUES, portador(a) do CPF 569.135.164-07, com lotação fixada na
Secretaria Municipal de Saúde do Município da Santa Rita - PB.

12.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr(a). ANA THEREZA DIAS UNS DE ALBUQUERQUE portador(a) do CPF
790.351.084-34, com lotação na Seoretária Municipal de Saúde do Município de Santa Rita - PB,

formalmente designado, e coi^rovadamente habilitado para gerenciar o presente termo, será o
responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos complementares.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

Fara dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca da Santa
Rita.

B, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contra^-çm—02(duaa) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas tastenunhas.

'\PB,\01 de Outubro de 2020.
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