
SaCAOO DA paraíba
PREPCXTDRA MniTZCZPAL DE SANTA RZTA
ccaassÃo psnaMBMn de LxcxtAçto

CatmtASO M*: 350/3020

PUOKO EtStRãUICO N» 010/2020

TBRHD DE CONTRAIO gOE BMSRB SI (ZLBBRAM A
SBCRCZAXZA DE SAÚDE DA FESmiDEA MDHICXPAL DE
SAÍRA RITA E eiRÚBOICA sSo FELICT^MPOTOO PAI^
SAÚDE IIBKLI PARA PRBSIACAO DE SBRTZÇOS OaiIPOfUe
DXSCRIMDiADO NESTE IHSTKIMBHTO HA POSMA ABAIXO:

Pale presanta InatruBonto particular de oontrato, de um lado o Saceatatia Municipal da Saúde do
Santa Rita - inaerita no aWJ/MP sob o n® n" 08.694.222/0001-63, aituada 4 Avenida Flivio Rl^iro
Coutlnho, e/n, Centro, CEP; 58.300-220, Santa Rita, PB, naeta ato rapsaaantada polo SaeratÃxio,
UJCIAMO CORRBXA CARHBXRO. CPf n* 827.071.464-04, doravante eispleaaento CONTRATANTE, o do outro

ClRÕROl^* SJto E"-£pg PP^nÇCTOS PARA SAÚDE BIBBDI. CNEJ n* 07.626.776/0001-60, localleada na
R ORAiCA ARANHA, n* 745 - BRCAO 2 SALA C - VRR6SH GUARDE - PINBAIS - PR - CEP: 63.321-020, naeta
ato doravante ei^laeaanta contratado, dacldiran ae partas contratantae assinar o presente
CMitrnto, o qusl se reger! pelas oláusulss e eondipSes seguintes:

CLtoSDIA PRIMEIRA - DM PDNDAMENTOS DO OORRAIO:
l.l Este contrato decorre da licitaçSo iwKinlIdailw Preg&o Blotranieo n® 010/2020, pseeeseada
nos tarsos da Lat Federal n® 10.520, da 17 da Jullio da 2002 a eubsldiartaBanta a Lai Federal
n® 0.666, de 21 da JUnho da 1993; lai Ccaplaaantar n® 123, de 14 da Desaabto de 2006; DecxaM
Podarei n* 3.595, de 08 de Agosto da 2000; Decreto Padatal o* 7.892. da 23 de •janeiro da
2013; Lai 147/2014; Decreto Federal n 0.538 da 06 da outubro da 2015; Dacaato
n* 9.468 da 31 da agosto da 2018; Decreto Federal n* 10.024 da 20 da sataabro da 2019, a

pertinente, consideradas ae alteracfias postarloras das rafaridaa notaas.

CLtoSDLA SESUMOA - DO CSdETO DO CONTRATO:
2.1 O praaente contrato tem por cúijato: AOmaicÃO pk MATERIAL imiCO bospualar, visando
s-pgwpgi» Afl DBatlDAS B ascgas"'*""" RRCREIARIA municipal de saúde de santa RITA, PB.
2 1 o fomaolaanto dsver& zlgorosananta ie eondlçõea aapraasas naeta instrumento,
proposta Pregão Pregão Bietrinioo n* 010/2020 e instrugòee do ContMtmte,
documentos eaaaa que ficas fazeiuto partas intagrantas do presente contrato, independente da
traBseriç&o.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR S PREÇOS:
3.1 O valor total deste contrato, a base do prego proposta, 4 de RS 26.290.00 (Vinta e seis
mil dueantos e noventa reais)■

XTBM ESPBCinCWAO MARCA UMID. OUAH*. P.tHlT. P.TOTAL

192

OXlMBTBO DlOtTAL MEDIDOR DE 8A1VBAÇA0 DE OXIONZO
NO 6AH0UE0 ALCANCE DE MEDIÇÃO DA SATURAÇÃO OS
OXIBtHIO: 70 / 1004 OS nSCIBÃO: ®/-3«| I
- TAXA DE PULSO: 30 / 240Bm {GRAU DE PRECISÃO: */-

«  DENTRO DE 30 - 240BPM);
PRESSÃO ADOSFÍRICA: SSRPA;

OMPERATURA D£ ISABAIBO: 0'C - 4S'C|

UMIDADE RELATIVA: 30t - 95« (TBABALSAWO) , lOt -
>54 (AMAESHAISKIO) : ALTURA: 3,3 Ql!

CCMPRIHEIRO: 5,7 CHi
LARGURA: 3,5 OU

- LCD OE 1.2 \':PLÃSTICD AB3.

WDK tSD 90 t8 179,00 r9 8.990,00

210 IBTSCTOR RBTAL PORtiTIL DIGITAL JDWER OMD CO A9 269.06 RS 17.340,00

TOTAL RS 36.290.00

dJtoSPLA QUARTA - DO REAJOSSAMENtO: ,
4.1 OS preços eontratadoa sAo fijcos polo período de um ano. aaeate pare oo casoa previotoa
no Art. 65, S« 5® e 6®, dn Lei 8.666/93.
4.2 Ocersando o dasaquilibrie ecooanleo-ftnaneoiro do contrato, podar! ser reatabaienina a
relação que aa partas pactuaram inioialmsnta, nos temos do Art. 65, Inciso II, Alinaa d, da
Lai 8.666/93, madlanta eoaprovsgSo docunantal a requarlmnto «q^sasao do Contratado.

CLÁUSULA QUIHTA - DA DOZAÇÁO:
S.l Aa daepeaaa correrão por oonta da aagulata dotação, constante do orçamento vigente:

02.100 - FUNDO MUNICIPAL ^ SAÚDB
10.122.2605.2041 - HANUTENÇãO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDB
10.301.3605.2051 - ATENÇÃO BÁSICA
10.302.1612.2042 - MANUTENÇÃO DA ASSZ8T. HOSPITALAR E AHBULATORXAL ALXA/MBDXA
CCKPLBXinADB

10.302.1604.2053 - MAHUTQIÇÃO OB CSmRO Dl ESPECIALIDADES OOCanOLÓOlCAS - OO
10.302.1617.2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIÇILÃHCIA BH SAÚDE
10.302.1617.1018 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS CCBI OSFIi
10.304.1615.2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.302.16111.2059 - MANUmçÃO DA RBDR DE DROÁRCXA



ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30-00 MATERIAL DB CONSUMO

' ̂
trame oe recursos 3ii - recursos próprios

214 - RECURSO FEDERAL

^  V_«-
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

6.1 O pagaoonto aoei o«di«nt« EMFEKHO, d« acordo con aa quantidades eCetivanente <
após a data do recabiaonco definitivo do objeto, pela Coaiaaio da Recebimento,
apresentaçAo de Nota Piscai, conferida e atestada. O paqaaanco deverá aar efetuado ne prazo
aáziDo de 30 (trinta) dias ap6s a apresentação da Nota Fiscal.
6.2 Os preços soráo fixos o irresaustáveis noa ternos da leqialaçáo ea viçor, durante a
vigência deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5° e 6® da Lei
8.666/93, de forma a ser mantido o Equilíbrio Eeondaico-Pinanceiro do Contrato.
6.3 Para Qfetivaçio dos pagamentos respectivos, deverio ser apresentados juntamente coe as
Faturas e Notas Fiscais, as Cartidêes Negativas da débito CHD do INSS, CRF do FGTS a eoa a
fazenda Municipal do domicilio do proponente, devidamente atualizada;
6.4 O nSo cuxçttioento do aubiten anterior, implicará na sustaçAe do pagamento que sã será
processado após a apresontaçfto das referidas eartid&es, náo podendo ser considerado atraso
de pagamento.

CLÁOSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS B LOCAL DE ENTREGA:

a. O objeto desta licitaç&e devorá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de
solicitaçáo da fornecimento pelo Setor Cn^tenta, a qual deverá aar atendida no prazo
máuiimo do 10 (Dez) dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitaçáo.

b. As entregas do objeto desta licitaçio deveráo ser resllradas ns Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal do Santa Rita, PB situada á Avenida Plávio Ribeiro Coutinho, s/n.
Centro, CEP; 50.300-230, Santa Rita, PD, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, seapre
eontadoB a partir do rocebimento pelo fornecedor da Nota de Eipenho. O Horário de entrega
deverá ocorrer no período de 08 ás 13 hs, de Segunda á sexta-feira.

e. Todas as despesas da transporte, tributos, frete, carregamento, descarregsmento, encargos
trabalhistas o pravidanciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do
fornecimento do objeto desta licitaçáo, correráe por conta exclusiva da contratada.

d. O prazo de vigáncia do presente contrato será determinado: até o final do exercício
financeiro de 2020, considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE B DA LICITANTE VENOtuORA:
8.1 Caberá s Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB:

a. Potaitir duranto a vigência do Contrato, o acesso dos represontantes/prepostos e
aspregadoB da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dependências da
Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, desde que devidamente
identificados e acompanhados por representante do COITRATAHTE;

b. Promover o aco^anhamento e a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob os
aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as fallias
detectadas e comunicando á COíTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija medidas
corretivas por parta dests;

c. Comunicar á licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos
produtos a intacros^r imediatamente o fomeeimsnto, se for o ceso;

d. Impedir quo terceiros forneçam es produtos objeto deste Pregão:
e. Prestar as informaçòas a os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA;

£. Fiscallenr o contento na forma disposta no artigo 67 da Lei 0.666/93;
g. Efetuar o pagamento á CONTRATADA em atê 30 (trinta) dias após o atesta da Nota

Fiscal/ Fatura do Material e/ou serviços;
h. Atestar a execução do objeto desta Contrato, por meio do Setor Coi^tente:
i. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as

obrigacdas contratuais.
8.2 Caberá á licitanto voneodora;

a. Responder, em relação aos seus e]^)regados, por todas as despesas
decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais como: a) salários;
b) seguros do acidente; c) taxas, ispoatos e contribuições; d)
indenizações; a) valas-tofoiçâo; f> vales-transporte; e g) outras que por
ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

b. Manter, ainda, os seus agregados identificados por crachá, quando em
trabalho, devendo substituir iewdiataaente qualquer um deles que seja
considerado inconveniente á boa ordem e ás normas disciplinares da
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB;

c. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso aa
depandánciaB de Secretarie da Seúde de Prefeitura Minieipal da Santa
Rita, PB;

d. Responder pelos danos causados diretamente a v ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, durante a entrega da produto, náo
excluindo ou reduzindo asse responsabilidade a fiscalização ou o
aco^ianhamanto pela Secretaria Municipal de Saúde;

e. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens da
propriedade da secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB, quando esses tenham sido ocasionados por seus agregados durante a
entrega do produto,-

f. Entregar os produtos máximo da 10 (dez) dias, contados a partir da data
do assinatura de contxato/eaqienho. o descui^timento ao prazo citado
sujeitará a espresa contratada á penalidade de multa.

g. Encarrega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando com qualquer
custe advindo do transporte, carga, descarga, bem como qualquer aer^^^
relativo ao procedistento de entrega. X A ^

h. No ato da entrega do objeto, deverá ser aprssentado documente fl^cU
válido correspondente ao fornecimento.

i. Comunicar a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de
PB, per escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e



eaclacscimentoa que julgar neceae&rlo;
j. Justificar, no caso de descuapsiaento do praso citado no item anterior
ou paralisação do fomeciaento, por escrita, ea atÀ 24 horas contadas
da entrega frustrada;

k. CoBunicat ao COHTRXtAKTE, por escrito, se verificar condições que
possam prejudicar a prestaç&o ou a iainãncia de fotos que possam
interferir na perfeita ezeeuçfto deste contrato, bom como atraso ou
paralisação do fomecinanto apresentando casões justificadoraa, as quais
serio objeto da anilise. que poderio ser ou nio aceitas pelo Contratante;

l. Encontrar-se em dia com as obrigações fiscais, sa conformidade com o
previsto no procedimento licitatório;

a. Mantor-so em compatibilidade com es obrigações a serem eeeumidas, alõm
de todas as condições de habilitação e qualificaçie exigidas neste Pregão,
durante a execução de contrate;

a. Enitir a nota fiscal, constando na mesma a informação sobre os recursos
utilisados pors custeio desta contrato;

o. 7rasor ao setor de Biiç>enho as Hotae Fiscais acospanhadas das
respectivas certidões de naturesa fiscal;

p. Se os produtos entregues forem recusados, a eapresa será advertida para
o cu^riBonto imediato do suae obrigações, lhe sendo concedido o —
mAximo de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando a troca dos produ
apresentando defesa num prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob
aplicação da multa prevista neste Edital a demais medidas que
nscassirias.

k
CLÁOSUIA MONA - OAS OBR3(3AÇÕBS GERAIS, SOCIAIS, CCHERCIAZS E FISCAIS DA VENCEDORA.

9.1 À licitante vencedora caberá, também:
a. Assumir a responsabilidade por todos os encargos prsvidan

obrigações sociais previstes na legislação social s trabalhista
obrigando-se a saldá-loe na época própria, vez que os seus s^
não manterão nenhum vinculo ampregaticio com a Secretaria da Saú
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB;

b. Assumir, também, a cetponeabilidada por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação ea]^cifiea de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrôncia da e^écie, ferem vitimas os seus
empregados quando do fomocimento do produto ou em conexão com ele,
ainda que acontecido em dependãncia da Secretaria de Saúda da prafettnica
Municipal da Santa Rita, PB;

c. Assumir todos os encargos da possível demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionadas ao fotneeiasnto do produto, originariamente ou
vinoulada por prevenção, conexão eu contingência; e

d. Assumir, ainda, a rsspcnaabilidads paios encargos fiscais • comsroials
resultantes da adjudicação deste Prsgio.

e. C»)ter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias 4 execução
do contrato pagando oa emolumentos prescritos sm lei.

9.2 Deverá a licitante vencedora observar, ainda;
a. É exprassamonto proibida á contratação de servidor pertencente ao quadro

de pessoal da Secretaria de Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB durante a vigência do contrato;

b. Expcessamanto proibida, também, a veiculaçâo de publicidade acerca deste
Pregão, salvo se houver prévia autorização da Secretaria de Sauds da
Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB; e

c. Vedada á subcontratação da outra eivesa para o fomseimento do produto
e/ou serviço objete deste Pregão.

9.3 A inadi^léncia da licitante. eom referência aos encargos estabelecidos no aubitra
anterior, não transfere a responsabilidade por aeu pagamento à Secretaria de Swde ̂
Prefeitura Municipal do Santa Rita. PB. nam poderá onerar o objeto deste Pregão, razão ̂ la
qual a licitante vencedora renuncia oxpcesaaasnte a qualquer vinculo de solidariedade, etiva
eu passiva, com a Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
10.1 O contrato n aor firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 57 s 65 M
Lei e.666/93. desde que haja interesse da Secretaria do Saúde da Prefeitura Municipal da
Santa Rita, PB. eom a apcesontação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.
10.2 No interessa da Secretaria de saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita. PB, o valor
inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) , conforme disposto no Artigo 65. parágrafos 1» e 2'. da Lei n . 8.666/9J.

a. a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, oa
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e ■

b. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta oondiçáo.
exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

10.3 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

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

10.4 A rescisão do contrato podará ser:
a. determinada por ato unilateral e escrito da Secretaria de Saúde da Prefeitura

Municipal de Santa Rita. PB. no# cases enumerados nos incisos 1 a XII e XVII do
artigo 78 da Lei mencionada, notifioando-sa a licitante vencedora com a ant^eedáncia
minima do 05 (cinco) dias; ou /

b. amigável, por acordo entre as partas, reduzida a termo MSte Pregáe^des^ que haja
conveniência para a Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal dy'
ou

e. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.



,  -'O
10.5 A coscio&o adainiotretiva ou anigával sarA ptaeadida da autorização a&^^ta a i
fundanantada da autoridade coopotante. /^ ^ ,

O» ^ J
CLMJ801A DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PEMALIDADES: 'rVaf! Oj
Aos fornecedoras/contratados que doscunpcicaa total ou paroialnanta os contratos eelfl
a Saorataria do Saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, a aos Xicitantas ^
atos vlaando a frustrar os ob)etivos da licitaçfio, sarAo aplicadas, panalidadas^^^^lvel
fundamentadas na Lai 8.666/99 e na Lei 10.520/02, as saguintea sançOas:

I - Advertência: II - Multa;

a] 0,3 * (trás décimos por eanto> por dia, at* o trigêsiAO dia de atraso,
sobre o valor do fornecimento

eu serviço n5o realizado, ou sobre a eUpa do cronograma fisico da obras
nio cumprido;
b| 10 V (dez por canto) sobre o valer total ou parcial da ebrigaçio nAo
cumprida, com o conseqüente cancelamento da nota de a^enho ou documento
equivalento.

III - SuspansAo Temporária de participaçêo am licitaçAo a impedimento da contratar
com a Administraçêo, por prazo nâo superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaraçêo do Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
aerá concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes s depois da decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.

S 1° O valor da multa aplicada, nos termos do inciso II, será descontado do
valor da garantia prestada, retido doa pagamentos devidos pela Administração
ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade
com a variação do IPCA, a partir do termo iniciei, até a data do efetivo
roeolhimento.

5 2" A pena de multa podará ser aplicada cumulativamente com as demais
BBnç&oB restritivas da direitos panalidadea eabivals fundamentadas na lei
6.666/93 e na lei 10.520/02.
6 3°. A contagem do poriodo de atraso na azecução dos ajustes será realizada
a partir do priaslro dia úUl subseqúente ao do enearramanto do prato
estabolocido para o cumprimento da obrigação.
S «■ A suspensão temporária iag^edirã 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 do advertência, no prazo da 12
(doze) oasas, sem que o fornecedor/contratado tenha adotado
as medidas corretivas no prazo determinado pela
Administração:
b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria

fornecida;

II- 12 (doze) meses, noa casos de:
a] ratardasiento imotivado da execução de obra, de secvicc, de suas
parcelas ou do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte o quatro] meses, nos cases de:

a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada,
adulterada, deteriorada ou danificada;
b) parBllsBçio da serviço, de obra ou do fornecimento de bens
sem Justa fundamsntação a prévia comunicação ã Administração:
c> praticar ate ilícito visando a frustrar os objetivos do
licitação no âmbito da Administração Pública Municipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio
doloso, fraude fiscal no recolhimento da qualquer tributo.

S 5° Será declarado inidõneo. ficando impedido de licitar e contratar com a
Administração Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor que:

I- nâo regularizar a Inadizplância contratMil nos prazos estipulados
nos incisos do parágrafo anterior, eu
IX- demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração Pública, em virtude da ate llicito praticado.

5 6° Ha modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo da
validada de sua proposta, nâo celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o reterdamanto
da exocuçAo do aeu objeto, comportar-se de modo Inidóneo ou cometer frauda
fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com
o Município por prazo não superior a OS (cinco) anos, sendo deseredanriado
do Sistema da Cadastro de romecedores, sem prejuízo das miltas previstas
em edital e no contrato o das coadnaçóss legais, aplicadas e dosadas segundo
a naturezB e a gravldads da falta coiastida.

11.2 A aplicação das sançóes adminiatratlvas panalidadss fundamantadaa na Lei 0.666/93 e na
Lei 10.520/02. são de competência do ordanadoc de deapssa desta Secretaria.
11.3 A autoridada que aplicar as sançóes e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lol
S.666/93 e na Lei 10.520/02. determinará a publicação do extrato ds sua decisão no Semanário
Oficial, o qual deverá conter:

I - nome ou razão social do fornecedor e número de inscrição no Cadastro Nacional
do Pessoas Jurídicas -
CMPJ ou no Cadastro da Passoas Fiaieas - CPF;
II - nome e CPP de todos os sócios;
III - sanção aplicada, com os respsotivos prazos da impedimento -^órgão ou
entidade e autoridade que aplicou a sanção;
V — número do processe; e VI — data da publicação.



11.4 Alóa das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Registro da Fornecedores - CW da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capitulo
IV da Lei n'. B.666/93, ^ ^
11.5 Caracterisar-se-à formal recuso à contratação, podendo a Secretaria do Sauce oa
Prefeitura Hanieipal de Santa Rita, PB. a seu exclusivo Juiso, convocar os lieitantas
remanescentes, na ordem da classificação, para que manifeatea interesse na contratação, em
igual praao, e atondidas todas as condições editaiicias para fornecimento do objete licitado
ou então cancelar o lote as seguintes hipóteses:

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

d) Após decorridos OS (cinco) dias da assinatura do contrato, sem que tenha iniciado
a execução dos serviços ou fomacioonto dos bens, objeto desta licitação, no caso ̂
ter sido solicitada, sem justificativa de atraso ou com justificativa da atraso não
aceita. « o ~

11.6 Alãm das penalidades eiveis olencadas nos subitene anteriores, a Lei n . 8.
prevê ainda punições na esfera criminal, senão vejamos:

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

Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação Instaurada
aquisição ou venda de bens ou mareadorlaa, ou contrato dsla dacocrente:

I- elevando arbitrariamente os preços:

II - vendando, como verdadeira ou perfeita, meroadotia falsifi
deteriorada; III - entregando uma mercadoria por outra:
rv - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V  - tornando, por qualquer modo, injuetamonto, mais onerosa a proposta ou
a execução do contrato; Pena - detenção, da 03 (três) a 06 (seis) anos, e
multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

12.1 A execução do contrato satã objeto de acoiganhamento, controle, fiscalisação e avaliado
por representante da Contratante, designamos para Gestor do pressnte contrato o(a) Sr (a) .mRCa

p. DE ARAÚJO RODIGUES. poEtador(a) do CPP 569.135.164-87, CO» lotação fuçada na
Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sauita Rita - PB. j -.
12.2 O fiacal do Contrato, o(a) Sr(a). ANA THEREZA DIAS LINS DE ALBUQUERQUE poj:tador(a) do CPF
790.351.084-34, co« lotação na Secretária Municipal de Saúda de Município de Santa Rita PB,
formalmente designado, e ccoprovadamente habiUtado para gerenciar o presente te^, saré o
responsável polo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos co^lementares.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PORO:
Para dirimir as questões dscorrantas desta contrato, as partas elegem o Foro da Comarca de santa
Rita.

E, por estarem da pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas teatemunhas. ^ v

SantçiJti^ - W, 01 «1® Outubro de 2020.

TESTEMUNHAS

LUCIAMO CÕRRBIirCAItNEIRO

PELO CONTRATADO

MARISTELA BELOTTO
PELOZ2O;92263070915

CIRÚRGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE
SIRELI


