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RMUnCXTUBA MOHXCIPAL DE SANTA RITA
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CONTRATO H*: 246/2020
PRSOÍD SUTRÔNICO H* 010/3020

TEBW) DE CONTRATO QOB ENTRE 81 CELEBRAM A
SECRETARIA DE EAfoS OA PRKmXDRA MDMXCXPAL DE
EAim RICA B MACRO LIEE IMPORTATX»A DE BRCO0TO8

EPP BARA WIESTAÇAO DE SERVIÇOS
eCMTOlBg DZ8CR3MIIIAD0 NESTE IH8TRtlMEHTO MA SOMA

ABAZXD:

Pelo presente Insttuaente partleular de oontrsto, de tim ledo o Seoretaxls MunlolpaJ. da Saúde da
Santa Rita - inscrita no CKPJ/MP sob o n' n* 00.694.222/0001-63, situada A Avenida Tlávio Ribeiro
Coutiabo, a/n, Centro, CEP: 58.300-220, Santa Rita, PS, nesta ato representada polo SeoretArio.
mCIAMO CORREIA CARBEIRO, CPF a' 827.071.464-04, dorsvanto sispleaeaate CCaiTRATAKTE, a do outro
lado MACRO LZFB OCPORIADMtfL DE FRCCOTOS MÉDICOS - EIRELI EPP, CNPJ B* 05.022.466/0001-02,
loealisada na R nAHTB AKGELQTE, n» 531 - BAIRRO ALTO - COalTlBA - PB - CEP: 06.800-220, noste
ato doravante eij^lasaento CONTRATADO, decidiraa as partas contratantes assinar o presente
contrato, o qual se reoeci pelas elAuaulas e eondipães saguintas:

CLÁUSULA PRZMBIRA - DOS POHDAMEIROS DO COMTRAXO!
1.1 Esto contrato decorre da Iloitacio aodalidada PregEo Blatrônico n* 010/2020, processada
nos tanos da Lei Federal n* 10.520, da 17 de Julho de 2002 a subsidlarlaaonta a Lai Fodaral
n* 6,666, da 21 de Junho da 1993; Lei Cospleaeatar n' 123, de 14 de Deswhro da 2006; Decreto
l^leral n* 3.555, de 06 da Agosto de 2000; Pecrato Federal n* 7.692. da 23 de janeiro de
2013; Lei co^lonentar 147/2014; Decreto Pedgral n 6.536 de 06 de outubro da 2015; Decreto
n* 9.466 do 31 de agosto da 2018; Dacreto Fedaral a* 10.024 de 20 da satenbro do 2019, O
legislap&o pertinente, consideradas as alteraçOes postarlores das refazidaa noraas.

CLÁtraOLA SEGUNDA - DO OBJETO DO CCHTRAXO:
2.1 O presente contrato tos por Qb}oto: ACPiaiCto BB MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. VISANDO
jaggpgR H3 wgw^nn»g»>iB£saeTT\»neg pá gECRBTARIA MUNICIPAL DE 8AUDB PB SAWCA RUA. PB.
2.1.0 ComaolRanto âsverá Aadacaz rigoxoaaBante ia coadigBes a^raaaas nesta instrunanto,
proposta «vrssentada. Pregão Pregio Bletrinico a* 010/2020 a instruçAos de Contratante,
docuMatos essas qua ficaat fasendo partas integcantas de pxeaonte contrato, ind^pendanta de
transcriçio.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR B PREÇOS:
3.1 O valor total deste contrato, a baaa do preço pr^ato, i da R8 34.840.00(Trinta e quatro
»<i a reais).

ITEMI ESPECinCACiO HUCA WXD. QDAMT. P.tBdT. P.TOIAL

...MaCAAA DB PSOTECAO H.9S. CCK TIRAS A.nSXAVBXS E
^ bsOZETRO MO KS

MCT OHD 300 RS 5,30 RI 1.5*0,00

(MPSL n»OSDUXVKL 80 X 30 PARA EIE1ROCASS10RAKA

...bteXIAL CCH 12 DOCVAiCOSS. COM DADOS DE
BBlBlTlPieACAO 00 PKOUID, PMX33>ENC1A. OXMHSOCSB
DATA DE PABRICACAD.

nCMOPRlNT ROLO
5.000

R< S.48
RS 33.400,00

,„MASCARA DE PROTECÁO N.99, CCM TIRAS AJUSTÁVEIS B
KOISTRO HO KS

MK tM> 300 R< 4,25 RS 850,00

lOtAL RI 34.840,00

CLÁUSULA gUARSA - DO REAJUBTAMBHtO:
4.1 Os preços contratades sio fines pelo periodo de ua ano, eaeeto para OS essos previstes
no Art. 65, $6 5* e 6*, da Lei 6.666/93.
4.2 Ocorrendo o desequilibrle econteico-finanoeiro do contrato, poderi ser restabelecida a
relaçAo que as psxtas pactuazaa Iiilnlslmants, nos temos de Art. 65, Inciso IX, Alinaa d, da
Lai 8.666/93, nadianta cequcvaçfto dpcuaental e raquaxiasnto esprasae do Contratado.

CLÁUSULA gOlNTA - OA DOSACÁO:
5.1 As dsBpesas eorrerio por conta da seguinte dotaçAo, constante de orçasMnte vigente:

02.100 - FUNDO HOMICIFAL DE SAÚDE
10.122.2605.2041 - MAHUTEKÇÁO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL OS SAÚDE
10.301.2605.2051 - AZEKÇÀO BÁSICA
10.302.1612.2042 - MMOJTENÇiO DA ASSI8T. B08FXTALAR B AHBULATORXAL ALTA/MEDIA
CCKPLRXIDADB

10.302.1604.2053 - MAHUtBNÇÁO DE CENTRO DB ESFBCIALISADBS OPOMlCtáCICAS - CSO
10.302.1617.2055 - MAHDTBNÇÁO DAS AZXVXZMD8S OB TIGILHtClA » SAÚDE
10.302.1617.1016 - IHPIiAÍn!ACÍiO DO CENTRO CK REABILITAçXo 08 PESSOAS 004 DBFXCXftHCZA
10.304.1615.2045 - MKHDTEHÇÁO 00 PROGRAMA OB VIOXLÀHCIA SANITÁRIA
10.302.16111.2059 - HANUTENCiO DA REDE DB URGÊNCIA

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30-00 MATERIAL DE CONSUMO
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CLMISOIA SEXTA - DO PASMCRTO:

6.1 O pagaaanto «azá aadlanta BfPBMRO, d» aoordo eoa aa quantidAdas afatlvananta
após a data de reeebittenta definitivo do objeto, pala Cotalsa&o da Beeebiaanto,
apceaantaçdo da Kota Placai, coofarlda a ataatada. O pagananto davari aor efetuado

de 30 (trinta) dlsa apóa a apraaentaçSo da (teta Fiscal.
6.2 Os preços saxio fixes a IxseajuatAvels aos taenos da legislação am viges,
vlgAnela desta contrato, salvo os casos psovlatos no Axt. 65, paslgrofos S* a
6.666/93, da fotaa a ser o Bquilibsio Bcenãaice-Finaneeiza do Contrato.
6.3 Para afativagio dos pagaaentos sespactivos, devesio ser apresaatados juntaiaaata
Faturas a (tetas Fiscais, as Castidfiao Kegativas de dàbito CHD de 11(88, CPF do FQT8 a coa a
Fasende Municipal do doaleilio de proponente, davidanente atuallrada,*
6.4 O nâo cu^>ciaanto do subitea anterior, i^licará na sustac&o do pagananto que sd será
processado após a apresentação das referidas castiddas, náo podendo ser considemrtn atrase
da pagananto.

CLÁUSUIA SÉTIMA - DOS FRkZOS B IiOCM, DB EHtESCA:
a. O objeto desta licitação deverá ser entregue pnrra) , nodiante a expodtçáo da

Bolioitaçfto da fomeolnento pelo Setor Coapetente, a qual deverá ser atendida no praso
náxiao de 10 (Dar) dias a contar da data do rac^iaanto da raspaotiva solicitação.

b. As entregas do Ajato dasta licitação davarAo aar raallradaa na Saorataria da Saúda da
prefeitura Municipal da Santa Aita, fb situada á Avenida Flávio lUbaixo Cou(:lnho, s/n,
Centro, OP: 58.300-220, Santa Rita, PS, no praso aárino da 10 (das) diaa útaio, saspra
CMitados a partir do xeeabiaanto pelo fornecedor da (tota da E^anbo. O Horário do entrega
deverá ocorrer no patiodo da 08 ás 17 Ixs, de Segunda á sexta-feira.

o. Todas ss despesas de transporte, tributos, frete, csrrsgaaanto, descarceganunto, enoalgt^s
trabalhiatss o prevideneiários e outros custos daeosrentes dirsta e indiretsasnte do
fosnsciasnto de objeto dasta lieitaç&o, oorresáo por oonta exclusiva da contratada.

d. O praso da vigência do presaata contrato será datorsisado: até o final do axaraieio
financeiro da 2020. oonaidarado da data da ana assinatura.

CLAiISUZA oitava - DOS KNCABâOS DA SSCBBTARXA MBaCIPAl. DE SAÓDB B DA LICIXMITB VBHCBDORAs
8.1 Cabsrá a Sacrataria da saúda da Prefeitura Municipal do Santa Rita, PB:

a. Paraitir durante a vigência do Contrato, o acasso dos raprasantsntas/prapostos a
agregados da CCMTPASADA ao local do ontroga dos produtos nas dspandâncias da
Secretaria da Saúda da Prefeitura Hunloipal da Santa Rita, ra, daada que dovidasenta
Idsntlf içados a aeoi9an)iadas por roprasantanta do COHTRASAMTB;

b. ProBOvar o aoM^panhaaonte e a fisaalisaçde quando da entrega dos produtos, sob OS
sspaetoa quantitativo a qualitativo, anotando aa registro própslo as falhas
detectadas a à COtmwXADA a ocorrência da qualquer fato que exija cedidea
corretivas por parte desta;

e. CoBunicar á lieitante vencedora, qualquer Irragularidada no fomacixento dos
produtos a interrogar icediataaanta o fomaciaento, sa for o caso;

d. lepodir qua tarcairos fomaçaa es produtos objato daste Pragáo;
a. Prestar as infosaaçêes e os oselarecinantos que venhas a sar solloltadoe pala

CONTRAXKQA;

f. Fiscalisar o contrato na fosaa disposta no artigo 67 da Mi S.666/93;
g. Bfatuar o pagaeento ê oatmuOáSA mi atê 30 (trinta) dias spêa o atesto da Mota

Fiscal/ Fatura do Material e/on serviços;
h. Atestar a axacuçêo do objeto dsste Contrato, por saio do Setor Co^atante;
i. Fornecer atestado da rsrfi"' técnica quando solicitado, dssda que atendidas as

obrigações contratuaia.
8.2 Caberá à lieitante vancedera:

a. Bssponder, es ralação aos aaus aqtragadea, por todas as despesas
deeoexantes da entrega da produto o/ou serviços, tais eoao: a) salários;
b) aoguros da aoldante; c) taxaa, Ij^ostos e contribuições; d)
indsnizsçõas; a) vales-refeição; f) vales-transpexta; e g) outras que por
ventura ven)uai a ser criadas a exigidas paio Governo;

b. Manter, ainda, os seus ei^xegados identlfiesdes por oxa^á, quando aa
trabaDio, devendo substituir ioediatacente qualquer ua deles que seja
censidezado inconveniente á boa osdan e As norass disoiplinares da
Saosetaxia de Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

c. Respeitar as norass e prooediaentoa de controle e acesso ás
dspendênclao da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa
Rita, PB;

d. Responder pelos danos causados disetsaante a v eu a toreeiros,
doeorrontes de sua culpa eu dele, durante e entrega do produto, nêo

oq reduslndo essa respoosabilidada a fiscallsaçAo oo e
pela Secretaria Municipal do saúde;

e. Responder, ainda, por quaisquer danos causados dlretaaoate a bens da
propriedade ds Seoreteria da Saúda da Prafeitura Munieipal da Santa Rita,
PB, quando osse* tanhaa sido ocasionados por saua atq>ragadas durante a
antraga do produto;

f. Entregar es produtos — da 10 (dat) dias, contados a partir da data
de assinatura do eontrato/e^anbe. O dascoapziaante ao praso citado
sujeitará a aspresa contratada A penalidade de aulte.

g. Bneasrega-se da entrega dos itens adquiridos, areando coa qualquer
custo advinda do transporta, carga, descarga, baa coao qualquer serviço
relativo oo procadiaento ds entrega.

h. No ato da entrega do objeto, davari ser i^eaentado docuaaato fiscal
vAlido corraopondonte eo fomeciaanto.

i. CoBunicar a Sacrataria da Saúda da Prefeitura Municipal da Santa Rita
PB, per oserito, qualquer anoraalidada da eaxAtar urganta e praotar
aaclareeiaantoa que julgar naeessArle;

j. Justificar, no caso de daseu^xlaento do preso citado no itea anta
eu paralisação do fomeciaanto, por aseslte, aa atA 24 horas oon'
ds entrega frustrada;

)e. Cosuaioar ao COnRAZMlTB, por escrito, se verifioar ocndigões

4



.  ̂ pOAMB pxejudlear a prsatapio ou a laiaânaia da fatos qua
^  ' , intarCarlx na parfalta axaeuç&o dasta contrato, bam eoao a'

paralisação do fomeoiaanto ̂ rasantando raaSes juatifloadotas,
*  sarãe objato da análise, qua aar ou não aceitas paio Con'

1. Bneentzar-sa em dia oea as dbrlgaoSas fiscais, aa oonfocBi'*
previsto no pcoeadiaento licitatório;

a. Msntar-sa aa een>atlbllidade com as ̂ riqaçdes a sarea assumidai
da todas as eondicdas da habilitação a qualificação exigidas nasta
durante toda a execução do contrato;

n. »■»'»<'• a nota fisoal, constando na aesaa a iafomação sobra os racursos
utilisados pata custeio desta contrato;

o. Trazer ao setor de Br^enho as Kotas Fiscaia acespanhadas daa
respectivas certidSea de naturssa fiscal;

p. Se os produtos entregues forea recusados, a ei^asa será advertida para
o cunprimonto iaedlate de suas obrigaçdes, lhe aando ooneedido o preso

da 24 <vinte e quatro) horas, afetivando a troca dos produtoa ou
apresentando defesa nua prazo de 24 (vinta e quatro) horas, sA pana da
^lieação da aulta pxevlata nesta Edital e demais medidas que se fisorea
necessárias.

CLtoSUIA MOm - bhã CQRXOãÇâBS OBRAIS, SOCIAIS, COMBSCXAIS B FXSCAIS DA VBMCEDCSA.
9.1 À lioitante vencedora caberá, tasjbéa:

a. Asauair a responsabilidade por todos os encargos previdenoiárlos e
ebzlgacSes socleis previstos na legislação social e trabalhista ea vigor,
obrigando-se a saldá-los na época pruria, vez que os seus esfregados
não nanhua vinculo esfregatlcio ooa a Saccetaria da Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Kita, PB;

b. Aesuair, tanbán, a responsabilidade por todas as providências e
obxigaç&es estabelecidas na legislação aspeeifloa da acidantaa da
trabalho, fiando, em ocorrãnola da aquele, foram vitimas os seus

V  eiftegados quando do fornecimento do produto ou en conexão eoa ele,
qua acontecido ea dependSncie da Secretaria de Saúde da Prefeitura

Municipal de Santa Rita, PB;
o. Assuair todoa os encargos da possível desMWda trabalhista, civil eu

penal, relacionadas ao fomeciaento do produto, oeiginazianente ou
vinculada por prevenção, conerão ou contingência; e

d. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e eomecoiaia
resultantes da adjudicação daste Pregão.

e. Obter as licenças, autorizsçfies a franquias necaaaãrias ã ereoução
do owitrato pagando os emolumentos psesczites ea lei.

9.2 Deverá a llcitante vencedora observar, ainda:
a. â eifreaaaBante proibida á oontratação de servidor pertencente eo quadro

de pessoal da Secretaria de Saúde da Prefeitura Muniolpa) de Santa Kita,
PB a vigência do oontrato;

b. Bifressaoente proibida, taab&a, a veieulaçâo de publloidade acerca desta
Pregão, aalvo se houver prévia autorização da Seoretaiia de Saúda da
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB; a

o. vedada ã subeontzatação de outra eqtreea para o fomeciaento do prodato
e/ou serviço objeto deste Pregão.

9.3 X Inadi^lénela de lioitante, omi referência aos encargos estabelecidos no sutaites
anterior, não trensfeza a rasponeabilldade por seu pagamento ã Seexetscia de Saúde da
Prefeitura Minicipal de santa Rita, PS, nem poderá onerar o objeto deate Pregão, razão pela
qual a llcitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo da edidariedade, ativa
cu passiva, Mm a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PS.

CLÁUSULA DéCIHA - DA ALTERAÇ&O E BZSCI8Ã0 DO COnStATO:
10.1 O contrato a aar firmado poderá ser alterado nos cases previstos no art. S7 e 65 da
Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Secrstaria de Saúda da Prefeitura Municipal de
Santa Rita, PB, a ^reaentaçãe •*"" dovidao justificativas adequadas a esta Pregão.
10.2 Ho interesse da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, o valor
inicial atualizado do Contrato poderá ser ausentado ou sifxlaido até o limite da 25% (vinte
a cinco por canto], conforma disposto no Artigo 65, parágrafos 1° e 2*, da Lei n". 6.666/93.

a. a llcitante veneadosa fica obrigada a aceitar, nas nasmas condiçêea licitadas, os
aorésaimoB ou aifrassdes que se fizerem necessários; e

b. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o liaite astsbelaeido nesta condição,
Bxoato as supEsasfiss resultantes ds acordo entra as partes.

10.3 A insxecução total on parcial do oontrato ansaja a sua rescisão, confom disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

a. Os casos de rescisão eonteetuel serão foaelmante motivados nos sutos de processo,
assegurado o eontraditOrio e e ssfla defesa.

10.4 A rescisão do contrate poderá ser:
e. detazainade por ato uailateral e escrito da Sacrateria de Saúde da Prefelture

Municipal da Santa Rita, ra, noa cases enumerada nos inolsos X a XZI e XVZX de
artigo 78 da Lei manci<M)ada, notifleando-se a lidtaate vencedora ooa a antaoedência
ainiaa de OS (eiaee) dias; ou

b. amigável, per acorde entre as partes, reduzida a termo neste Pregão, desde quQ hsje
conveniêneia para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PS;
ou

o. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.
10.5 X rescisão administrativa eu amigável será precedida da autorização esez^tá^|a>



, . ' . CLtoSCOA DÍCSA KtlHBXIUl - DKS PDttUDADBS: ,j- , .
Aos £omacados«a/coatratadoa qua daaeu^xicaB tofesl oq paretaleaet* ea eootntoa ealabs^i^ 1 j

•  • Saex«tari« da Saúda da Pzafaltura Huaiaipal da Santa Sita, PB. « aaa Xloltantss qualSosart^A '-/■ifci.a Saexataria da Saúda da Pzafaltura Huaiaipal da Santa Sita.
atoa viaanda a frustrar os objatlves da licitação, sarSo aplioadaa, panalidadaa ^^vaia
fundaMfttadaa na Lai 8.666/93 a na La1 10.920/02, as aeçuinUa aançSasi

Z - AdvartAnoia; ZX - Multa;
a)0,3 % (trãa (Ueinoa por conto) pos dia, até o trigésino dia da

sobre o valer do fomacisanto
ou serviço néo realiaado, ou sAre a otape do oronograMi fieieo de obras
nSn runiprido;
b) 10 4 (dea por conto) sobre o valor total ou parcial da obrigação nao
em^rida, eoa o conseqüente cancelamento da nota da eapento ou doouaento
equivalanta.

ZZI - Suspensão Teaporária de participação ea licitação e iiupedlseoto de contratar
ooa a Xetoioietraçãe, por praao não superior a 02 (dois) anoa;
IV - n^ini-pfa» de Inidotioidade para licitar ou contratar coa a Adainistração
Pública, enquanto perduraren os aotivos detarainantes da punição eu até que aaja
preaevlda a reabilitação perante a própria autoridade que ^lioeu a penalidade, <pM
saré s^^re qua o contratado ressarcir a Malniatração pelos prejuisoa
resultsntes e depois de decorrido o praao da sanção ^lieada ooa base no incise
anterior.

$ 1* o valor da aulta aplicada, nos tarsos do inciso XZ, saré descontado do
valor da garantia praatada, ratido dos psgansntos davidos pela Aeteinistração
ou oobrado judicialBente, e«ido corrigida ■ooatariaBante, de eonformlrteda
oca a variação do ZPCS, a partir do tezao inicial, até a data do afetivo
raeolbinente.
S 2* & pena da nnlta poáue& aar ^lioada cuaulativaaumte cob ea danais
sanç&es restritivas de direitas penalidades cabíveis fundonantadas na Lai

/S 8.666/93 a na Lai 10.530/02.^ ^ S 3*. A oontagaa do periodo da atraso na execução dos ajustes será realiaada
a partir do prissiro dia útil subseqOente ao de anoerzsnanto do praao
estabelecido para o ceaprliaanto da cbrigação.
S 4° A suspensão teaporária l^iedirá o temaoedor de Ucitax e ecntrater eoa
e Adainlstração Publica paios seguintes praaos:

I- 06 (sois) aeses, nos casos ds:
s) spH''ar6^ da duaa panas de advectãncia, no praao de 12
(doie) asses, saa que o foraeeedor/oootxatado tenha adotado
ae BTittiH corretivas no prato deteia) nado pela
Adainlstração;
b) alteração da quantidade ou qualidade da aereadoriA

fornecida;

ZZ- 12 (dote) aeses, noa casos da:
a) retardanento laottvado da sreciição de obra, de serviço, da suaa
parcelas ou do fomaciaento de bons.
IZI - 24 (vinte o quatro) aoses, nos oasos ds:

a) entregar ooao verdadeira, aercadoria falsificada,
adulterada, deteriorada ou danificada;
b) raraUvff^ de serviço, de obrs eu ds fomeeiaente de bens
een justa o prévia ooignniesção á Adainistraçãe;
c) praticar ato ilicito visando a frustrar os objetivos de
licitação no âsbito da Adsinistração Pública Municipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por aeio
doloso, fraute fiscal no reoelhiasnto de qualquer tributo.

S 5* Será declarado inidSneo, ficando 1^:ed1dn de licitar e contratar ooa a
Ateinistraçãe Pública, por tope indeterainado, o fornecedor que:

I- regulaxisar a inadlsplénola contratual nos prasos estipulados
nos incisos de parágrsfo aatseior, ou
II- dswnstrar não possuir idoneidade pars contratar eon a
Adalnistração Pública, sn virtude ds ato Ilícito praticado.

S 6" Ma modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentre do praso ds
validade de sua pct^sta, não celebrar o oontrato, deivnr da entregar ou
apresentar documentação falsa exigida pata o certams, ensejar o retardamento
da execução do seu objeto, ee^ortax-ss de modo inidSneo ou eomotec fraude
fiscal, será ^llcada penalidade da lapedleente de lloitat a contratar eon
e Mualciple por praso não sapsrler u 05 (alnoo) aBOS, sendo dsseraclsmoiado
de SisCMs do Cadsstre de Fozucadores, ssm prejuise das moitas previstas
os edital o no contrate e das oominaeóes Isgais, aplicadas e dosadas segundo
a naturesa o a gravidade da falta cosatida.

11.2 A sançdos administrativas penalidadss fimdsiwwitartas na Isi 8.666/93 e na
T.^< 10.520/02. são de ooirpetAncia do ordanador da despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que apU/—y as sanções e penalidades cabíveis, Astdamattadas na Lei
8.666/93 e na Lei 10.520/02, determinará e poblieaçáe do extrato da sua decisão ae Sananásio
Oficial, e qual deverá conter;

X - noas ou raaão social do femaceder e oúsace da insfiriçãe no Cadastre Macieaal
ds Pessoas Jurídicas -
CHPJ ou no Cadastro de Pessoas Asicas - CPV;
XI - noas e CPr da todos es sócios;
XIX - sanção aplicada, coa es respectivos praaos de iaqpedlmsnto; IV — órgão ou
entidade e autoridade qus aplicou a aançAo;
V - número do processe; e VI - data da publioaçãe.

11.4 Além ponalidades citadas, a licitants venesdora ficará sujeita, ainda,
eaneelaBonto de sxia inscrição no Cadastro de Begistro de Fomeoedorea - CBF ds Prefel
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Municipal da Santa Rita, PB e, no qua eoubar, às danais panalidadas rafacidas no Capitulo
IV da Lei n". 8.666/93.
11.5 Caractarizax-sa-á foEUial recuse & eontcabação, podendo a Sacretaria de Saúda da
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, a seu exclusivo Juieo, convocar os licitantae
rananeecantea, na ordea de elassificaçio, para que manifesten interaoaa na oontrataçio, an
igual prazo, a atendidas todas as condições oditalicias para fomaeisiento do objeto licitado
ou então cancelar o lote as seguintes hipóteses:

c) Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Secretaria do Saúda da Prafeituxa
Municipal de Santa Rita, PB sem que a licitante vencedora tenha retirado a assinado
o instruiHonto 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 licitaçAo, no caso de
ter sido solicitada, sem justificativa de atraso ou com justificativa da atraso nào
aceita.

11.6 Além das penalidades eiveis elencadas nos subitens anteriores, a Lei n". 8.666/93
prevê ainda puniçóes na esfera criminal, senêo vejamos:

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

Art. 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 preçosi

II- vendando, como verdadeira ou perfeita, mateadoria falsificada ou
deteriorada; III - 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, do 03 (três) a 06 (sais) anos, e
multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SESUHDA DA FISCALIZAÇÃO B CBSTÀO DO C<»TRATO

12.1 A execução do contrato serã objeto do acompanhamento, controla, fiscalização o avaliação
por representante da Contratante, designasus para Gaator do presenta contrate o(a) 5r(a}.MARCIA
V"VR1A P. DE ARAÚJO RODIGUES, pottador(a) do CPF 569.135.164-87. oom lotação fixada na
Secretaria Municipal do Saúde do Município de Santa Rita - FB.
12.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr(a). AW THEREZA DIAS LIMS DE ALBUQUERQUE pottadot(a) do CPF
790.361.084-34, com lotação na Secretária Municipal de Saúde do Município da Santa Rita - PB,
formalmente designado, e cooprovadamanto habilitado para gerenciar o presente termo, será o
responsável pelo fiel cu:q>riaento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos cosplamentares.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes desta contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Santa
Rita.

S, por estarem da pleno acordo, foi lavrado o presenta contrato/dm, »1 vias, © qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas. / / \

Santa R^ta ̂  de) Outubro de 202O.

TESTQIDNBAS CONTRAT

LUCIMiO-CORREIA CARNEIRO
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