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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAl. DE SAKTA RIXA

COKISSÁO PERMANENTE DE LICITAÇto
%r C^3

CONTRATO N*: 2S1/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N' 010/2020
TERHO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

IMPORtACÃOSANTA RITA E NQZK HEDICAL
EXPORIACÃO DE PR0PU3T08 MEDICOS-HOSPITALARES

LTDÃ PÁRA PRESTACÁO ÕÊ SERVIÇOS CONFORME
DISCRJKCHADC NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Polo pcosonto Instrxisonto parLicuJar do contrato, do ua lado o Socrotarla Municipal do Saúdo do
Santa Rita - Inaccita no CNPJ/HP aob o n" n® 08.694.222/0001-63. situada à Avonida Pliwio Riboito
Coutinhe, o/n, Contro, CEP: 56.300-220, Santa Rita, PB, nosto ato ropcosontada polo Soetotàrlo,
LUCIANO CORREIA CARNEIRO, CPF n° 827.071.464-04, doravanto •iaplosBonto CONTRATANTE, O do outco
lado NOBH y^ICAL IMPORTACto E EXPORTAÇÃO DE PROPUSTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CHPJ
n®32.737.279/0001-87, localizada na R ALFREDO LOPES, n° 1717 - SALA D-SB - JARDIM MACAREHCO -
SAO CARLOS - PR - CEP; 13.560-460, nasto ato doravanto si^losaento CONTRATADO, docidlras ao
partos contratantos aooinar o prosanto contrato, o qual so rogorS polas clÀusulas o condiçôos
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CCOITRATO:
1.1 Esto contrato decorro da licitação nodalidado Pregão Elatrônico n® 010/2020, processada
nos taraoB da Lei Federal n® 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariaaente a Lei Federal
n® 8.666, da 21 de Junho de 1993; Lei Coaçleaontar n® 123, de 14 da Dezenbro da 2006; Decreta
Federal n" 3.555, de 08 da Agosto do 2000; Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de
2013; Lei Co^liunentar 147/2014; Decreto Federal n 8.538 da 06 da outubro de 201S: Decreto
n° 9.488 da 31 de agosto da 2018; Decreto Federal n" 10.024 da 20 de seteabco do 2019, e
legislação pertinente, consideradas as alteraç&ea posteriores das referidas not»aa.

CLÁUSULA SECUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
2.1 O presente contrata toa por objeto: AÇWISICÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. VISANDO
ATENDER AS PPÍANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 8ANTA RITA. PB.
2.1.0 femeciaento deverá obedecer rigorosaBeate ás condiçdea expressas nesta instrusento,
proposta apresentada. Pregão Pregão Eletrônico n® 010/2020 e instruções do Contratante,
documentes esses que fiesa fazendo partes lategrantes do presente contrato, independente da
transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
3.1 O valor total deste contrato, a base do preço proposto, á da RS 689.00 (Selscentos o
oitenta e nove reais).

jlTBi: _ ESPECIFICAÇÃO
I  "avental OBSCARVÍVEL, SEM
i  COtFECClONADO EM FALSO

MARCA

MANGA,

TECIDO DE

25 POLIFROPILENO, CORBRANCA, 6RAMATURA DE
30G/M2, ACABAMENTO EM OVBRLOCK, TAMAHBO
UNlCO.

UNID. .quabt.:p.unit. P.TOXAL

HOEH

MEDICAL
UKD 100 !rS 6.B9! RS 699,00

TOTAL RS 689,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAHENTO:
4.1 Os preços contratados são fixos pelo período de um ano. exceto para os casos previstos
no Art. 65. 55 5® e 6°. da Lei 8.666/93.
4.2 Ocorrendo o desequilíbrio económico-finaneeiro do contrato, podará ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso 11, Alínea d, da
Lei 8.666/93, mediante eoa^revação documental e requerimento e^^resso de Contratado.

CLAUSULA QUINTA - DA DOtACAO:

5.1 As despesas correrão por conta da seguinte dotação. constante do orçamento vigente:

02.100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.2605.2041 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.2605.2051 - ATENÇÃO BÁSICA
10.302.1612.2042 - MANUTENÇÃO DA ASSIST. HOSPITALAR E AMBUIATORIAL ALTA/MEDIA
CCHPLEXIOADE

10.302.1604.2053 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DB ESPECIALIDADES CEXTHTOLÓCICAS - CSO
10.302.1617.2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VZCILÃNCIA EM SAÚDE
10.302.1617.1018 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DBFICl&NCIA
10.304.1615.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.302.16111.2059 - MANUTENÇÃO DA REDE DB URGÊNCIA

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30-00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS 211 - RECURSOS PRÓPRIOS
214 - RECURSO FEDERAL

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO;
6.1 O pagamento será mediante EMPENHO, de acordo cem as quantidades efetivamente



•pó* a daba do racablamte definitivo ̂  objeto, pela Coaiaa&o do Ree^ioanto,
do Mota Fiscal, conferida s atestada, o paçuanto devazá ser efetuado

de 30 (trinta) dias após a apsesentaçio da Mota Fiscal.
6.2 Os preços serie fixos e Irxeajustiiveis nos texaos da lagialaçfio sb vigor, danofet
vlgfcieia deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5* e 6 '
8.666/93, da feaa a ser aantido o Bquilibrlo Bconãaico-Finanoeiro do Contrato.
6.3 Para efetivação dos pagaasntos respectivos, daverio ser spressntados juntaaente
Faturas e Motas Fiaoais, as CartidSea Negativas da dábito CKD do IMS8, CRF do FCT8
Faaenda tftinioipal do dooicilio do proponente, devidaaente atualisada;
6.4 O náo ow^riaento do subitea anterior, irplicará na austaç&o do pagananto que s6 será
peooessado a apresantaçáo das referidas certidAes, nfto podendo ser considerado atraso
de pagaoento.

CLÁraCIA SBTIHA - DOS PRMOS E LOCAL SE EMtRBGA:
a. o cEijeto dasta licitação deverá ser entregue parceladanante, aedlante a expedição de

solicitação de fomeoiaanto pelo Setor Cospetante, a qual deverá ser atendida no prato
^ XO (Dos) dias a contar da data do xeeebinonto da respectiva solicitação.

b. As entregas do objeto dasta lioitação deverão ser xaaliradas na Secretaria de Saúde da
Prefeitura Wmieipal de Santa Rita, PB situada á Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, s/n.
Centro, CEP: 56.300-220, Santa Rita, PB, no praso mávian da 10 (das) dias úteis, seepte

a partir do recabimnto pelo fomaeedor da Nota da Btpenho. O Horário da entrega
davará ocorrer no período de 08 áa 17 ha, de Segunda á sexta-feira.

c. Todae aa despesas da transporte, tributos, frete, earcegaaento, desoaxiegasentc, encargos
trabalhistas e provldoaeiários e outros custoa decorrentes direta e indiretanente do
fomscisento do objeto desta licitação, oorrerãe por conta exclusiva da contratada.

d. O praxe de vlgãneta de presente contrato será dabeminado: até o final do exareieio
da 2020. oonsiderado da data da sua assinatura.

CLAüSOLA oitava - DOS EltCMtGOS DA SECRETARIA HUMICXPAL DE SAÚDE B DA LICITAMTE VENCEDORA:
8.1 Caberá a Secretaria da saúde da Prefeitura Municipal da santa Rita, PB:

a. Pamitir durante e vigãnela do Contrato, o acesso dos representantes/prepostoa e
eerregados de CONTRATADA ao leoal de entrega doe produtos nas dapendáneias da
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, dasde que devideaente
identificados e acospanbados per representante do COHTRAZãMTS;

b. Presover o aco^anhaaento e e fiaealiseçfto quando de entrega dos produtos, s^ os
aspectos quantitativo e qualitativo, anotando ea registro pr^ie as falha#
datectadas e á COMTRASADA a ooorrãneia de qualquer fato <pio axija aadidae
corretivas por parte desta; , ^ j

e. á Uoitante vaneedoea, qualquer irregularidade no fomeciaento doe
produtos e intsrro^er imdiatanenbe o fomeelaentn, se for o caeo;

d. Xiçedir que tereelxos foraeçaa os pro(batos objeta deste Pregão;
e. Prestar as Inforaaçúes e os esclaraclwintoe que vanhao a aer eolioitadoe pela

COHTRASADA;

f. Flscalixar o contrato na foraa disposta no artigo 87 da Lei 8.666/93;
g. e pagamento à COMTRAIADA «n atú 30 (trinta) diaa ̂ s o atesto da Mota

Fiscal/ Fatura do Material e/ou serviços;
h. Atestar a execução de objeto deste contrate, por melo do Setor competente;
1. Fomacsr atestado da o^scidado técnica quando solicitado, desde que atendidas as

obcigaçAes contratuais.
8.2 Caberá á lieitante vencedora;

e. Raspondar, em relação aos seus ooptegados, por todas as despesas
deooxrontee da entrega da produto a/ou eerviçea, tais como: a) salários;
b) seguros de acidente; o) texae, l^>ostee e contribuições; d)
indanlsaçfies; e) valos-tefeição; f) valee-transporte; e g) çutrae que por
ventura venham e ser crledee e exigidas pelo eovasto;

b. tentar, ainda, os seus espregadoa idantifioaxlos por craohá, quando em
tcabalbo, devendo eiújstituir iaedlatanente qualquer um doloa que seja
considerado inconveniente á boa ordOM e ás neosas dieoiplinares da
Secretaria da Saúde da Frefeitura Municipal de Santa Rita, PB;

e. Respeitar as noraBS a prooediaantos da controle e acesso ás
dspendãnoiae da Secretaria do Saúde da Prefeitura Municipal de santa
Rita, FB;

d. Responder pelos danos causados diretamente a v ou a tareeiros,
decorrentes de sua culpa ou dole, durante a entrega do produto, náo

ou ceduxindo assa rssponaabilidada a fiscalliação ou o
acospanlmento pela Secretaria Mmicipal da Saúde;

e. Responder, aioda, por quaisquer danos causados diretamente a bens da
prepriodede da Secretaria da Saúde da Prefeitura tenlcipol de SenteRite,
VB, quando essoe sido ecaeienados por seus eapregadee durante e
•nCrega do produto;

f. Entregar os produtos de 10 (das) dias, eontadoe e partir da data
da easlnature de i nnl i ii i i/raiaiiiintin O daaeu^rlnanto eo praxe oltede
sujeitará a e^resa oontxaeada á penalidade de multa.

g. Snoarrega-se da entrega doe Itana adquiridos, arcando com qualquer
custo advindo do transporta, carga, descarga, bom cooe qualquer aarvlço
relativo ao procedimento de entrega.

hi Mo ato da entrega de dsjeto, deverá ser apresentado doounanto fiscal
válido oerrespondente ao foxneeimento.

1, Comunicar a secretaria de saúda da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
'  PB, per eeerito, qualquer enocmaiidade de caráter urgente a preetar oe

eeolareolmontos que julgar nocoseário; /-
). justificar, no oaso de deeeumprimmnto do praxe citado i» ItM anterior
ou parallaação do foBwoiaente, por eeerito, em etá 24 boau ocAtadee
da entrega frustrada; /^1\ 1

k. ao CGBTRAZAMTE, per eeorito, se varifieaY ooddlçõás que
r-'"""'» prejudicar a prestação ou a Ininãneia da faue mp/poaean
interferir na perfeita execução deste oeotrato, boa bome M^ase ou



pwAllsaçio 4o focnaeiaonto apzoaontando razSaa justlficadoras,
••cêo ob^ato do análise, que poderio ser ou nio aceitas pelo Cont ,

1. Encontrar-se em dia com as obrigações £iacBis, ea conformidade
previste no procedimento lieitatório;

m. Hantec-se ea compatibilidade com as obrigações a serem assumidos, além
do todas as condições de habilitação e qualificaçio exigidas neste
durante toda a execução do contrato;

n. Emitir a nota fiscal, constando na mesma a infozaiacdo sobre os
utilizados para custeio desta contrato;

o. Trazer ao setor de Bi^nho as Hotas Fiscais acoqsanhadss das
respectivas certidões de natureza fiscal;

p. Se os produtos entregues forem recusados, a empresa será advertida para
o cumpria^nto imediato de suas obrigações, lhe sendo concedido o prato
li»»»,, da 24 (vinte e quatro) horas, efetivando a troca dos produtos eu

apresentando defesa num prazo da 24 (vinte e quatro) horas, sob pana da
aplleacáo da multa prevista neste Edital e demais medidas que se fizerem
necessárias.

CLáUSUlA HOKA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS. SOCIAIS, CCKERCIAIS E FISCAIS DA VEHCEDORA.
9.1 À llcitante vencedora caberá, tambám:

a. Aasumir a responsabilidade por todos os encargos prevldenciários e
obrigações sociais previstos na leglslaçAo social e trabalhista em vigor,
cbrigando-se a saldá-los na ápoca ptõpria, vez que os seus agregados
náo manteráo nenhum vinculo eiçregatieio com a Secretaria de Saúda da
Frefeitura Municipal de Santa Rita, PB:

b. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislaçáo especifica da 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 Secretaria de Saúda da Prefeitura
Municipal de Santa Rita, PB;

c. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionadas ao focnacimanto do produto, originariamente m
vinculada por prevenção, conexão ou eontingSnela; e

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

e. (Kiter todas as licanças, autorizações e franquias necessárias á esecução
do contrato pagando os emolumentos prescritos em lei.

9.2 Deverá a lieitonte vencedora observar, ainda:
a. i expressamente pcoibide á contratação de servidor pertoncente ao quadrob axprusaaiBifiiwi» - — • V*.

b.

de pessoal da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita,
PB durante a vigência do contrato;
Expressamente proibida, também, a veieulação de publicidade acerca Astt
Pregão, salvo se houver prévia autorização da Seecetaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de Ssnta Rita, PB; e , . ̂

o. Vedada á subcontrataçâo de outra eiqiresa para o fornecimento do produto
e/eu serviço objeto deste Pregão.

9.3 A inadimplência da lieitonte, com referência aos estabelecidos no s^itM
•nterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento é /««el^la de Sa^ A
Prefeitura Municipal de Santa Rita. PB, nem poderá onerar o objeto deste
qual a llcitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidMiedade, ati
ou passiva, com a Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de santa Rita, PB.

ClÁüStHA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO: cn - 68 da
10.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 57 e 69
Lei e.666/93. desde que haja interesse da secretaria da Saúde da
santa Rita. PB. com a apresentação das devidas Justificativas m o ̂ lor
10.2 Ho interessa da Secretaria do Saúde da Prefeitura Municipal de Santt Wta, PB. o ̂
inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até^o ^ 25\ (v^W
o cinco por cento) , conforma disposto no Artigo 6S, parágrafos 1 e 2 ■ ̂ "

a. a lieitonte vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas,
acráscimoB ou supressões que se fizerem necessários; o j, .

b. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição,
exceto as supressões resultantes de acordo entra os partes.

10.3 A inexaoução totol ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, oonfot~ disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei no 0.666/93.

a. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
••••gurado e conteadlt^óclo a a a^pX* dafaaa.

10.4 A roseiaáo do contrato podará sort
a. determinada por ato unilateral e escrito da Secretaria de Sa^ A

Municipal do Santa Rita, PB, nos casos enumerados nos Incisos I a xli e *v^ oo
artigo 78 da Lei mencionada, notiflcando-se a llcitante vencedora oom a anteeedênoto
minima da 05 (cinco) dias: ou .. . v *

b. amigável, por acordo entra as partes, reduzida a termo neste Pregão, desde ̂  haja
conveniência para a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB;
eu

e. judicial, nos teraos da legislaçAo viganta partinanta a nataria.
10.5 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização
fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
AOS fornecedores/contratados que deseusprlrem total ou parcialmente o» contratos cei
a Seecetaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, a aos licitantes «
atos visando a frustrar os objotivos da licitação, sarãe aplicadas, penalidada



fundusntadaa m Lai 6.666/93 a na Lal 10.520/02, aa ««guintaa aançdaa:
X - AdvaEttoota; ZZ - Kulta;

a) 0,3 % (trOa déolaoa por eanto) por dia, até o trigéalao dia
aebra o valor do fomaoiMBto

ou aacviço nAo xoalizado, ou aobro a «tapa do oronograsa fiaico do^a^raa
nfto cu^rido;
b) 10 I (das por eanto) «obra o valor total ou parcial da obr
Ctóçrida, ooB o consagusnta eancelaaonto da nota do «apanho ou
equivalanta.

XZZ - Suspanaéo Sazpoeáris do participação «a lioitaçto a iopadiBento da eoatratar
a Adsiniatcacâo, por praao n&o auperioc a 02 (doia) anoa;

ZV - Declaraçéo do Znidonaidada para licitar ou contratar con a AdDinlatraoAo
Pública, anquanto perduraraa oa aotivoa dataminaataa da puniçéo ou até gua a«]a
prowvlda a raabilitaçAo pacanta a peépria autoridada quo ̂ ieeu a panaiidada, qua
sará lyncadl-jTi aaípca qua o contratado raaaareie a Adainiatraçâo paloa prajulcoa
raaultonteo o depoia da decorrido o praso da aancfio aplicada eea baaa no inciao
antaeior.

S 1* O valor da oulta aplicada, noa tamoa do inciao ZZ, aaré daaeontado do
valor da garantia praatada, xatido doa pagaaontoa davidoe pala Mniaiatracéo
ou cobrado judioialsanta, «ando corrigida nonatarianonta, da eongoraidada
cea a variaçlo do XPCh, a partir do tamo inicial, até a data do afetivo
racolhiaanto.

S 2* * da Bulta podaré aax ^licada eumlativanenta eea aa daaaia
sançdas raatrltlvaa do diraieoa panalidadaa cablveia fimdaaantadaa na lai
8.666/93 a na lai 10.520/02.
S 3*. A contagoB do pariedo de atraao na «xacuçéo dos ajuatoa aara raaliaada
a partir do priooiro dia útil subaaqOsnta ao do enearcaaanto do praso
aatabelaeido para o cu^rlaanto da obrigaçio.
S 4* A suapenaio t*^oréria iiçediri o fomaeador da lieitae a ccatcatar cm
a Adainistraçio Pública peles aaguintas prazos:

!■> 06 (sais) msas, nos casoa da:
a) aplicação da duas panas do advertência, no prazo do 12
(doso) aasso, om qua o fcmoeedor/eontsatsde tonba adotado
as its-****"" corretivas no prazo datarainado pala
jtdainietraç&o;
b) altoraçée da quantidade ou qualidade da sarcadoria

fomacida;

ZZ - 12 (dosa) essas, nos casos ds:
a) zetardananto ieotivado da «xecuçéo do obra, da serviço, da suaa
pareolas ou do fomocieanto da bens.
izi - 24 (vinto o quatro) sases. nos casos da:

a) entregar eoao vardadoira, nareadorla falsificada,
adultarada, detariorada ou danificada;
b) paralisaç&o do serviço, da obra ou da fomaciaanto do bans
saa justa fundasantaçfto a prévia eoBunicaçto é Adainistraçio;c) praticar ato ilioito viaando a fruotrar ea objetivos da
licltaçio no iabito da A^inistraçio Pública Municipal, ou
d) aofrar condenação definitiva por praticar, por aalo
doloso, ftsuds fiscal no raeolhiaonto da qualquer tributo.

S 5* Sorá daelarade inidénae, ficando ij^adido da licitar a contratar coa a
AdainistraçOc Pública, por taapo indatarainado, o fomaeador qua:

Z- nio regularizar a inadlapltooia contratual noa ptazoa aatipuiadoa
noa inciaos do parágrafo antarior, ou
ZZ- daaonstrar nio pessuit idonaidada para contratar con a
Adainistraçio Pública, aa virtude da ato ilioito praticado.

§ 6* na Bodalldads pregio, ao fomaeador qua, convocado dentro do praso do
validada ds sua proposta, nio ealabrax o contrato, dslxar da ^
apresentar doouaontaçio falsa exigida para o cottaaa, anaajar
da axaeuçio do aau «a>jato, eoa^rtar-ea da aodo inid^o ou
fiscal, aori aplicada penalidade da iapadimnte do licitar
o Municiplo por prazo nio s:q>erior a 05 (cinco) anoa, aando
do sistaaa da Cadastro do Fomacaderaa, aea prejuízo das wilts" praviatM
as odital a no contrato a daa eeainaçdes legais, ^lioadas a dosadaa segundo
a natureza a a gravidada da falta eoaatida.

11 2 A apllcaç&o das sançéoo adalnlatrativas penalidades fundsBantsdas no X,ol 8.666/93 a na
t«l 10.520/02. são da oo»q*ténela do ordonador do deaposa doam Sscratoria.
11.3 A autoridada quo aplicar aa aancdM o ponalidadoa oabivoio. t«>daa«>tadao m
8.666/93 o na i«i 10.520/02, dotamlnac* a publleaçAo do extrato do sua doeioio no Senanar
Oficial, o qual davoré conter: v»n4«nal

I - noa» ou cazflo sooial do fomooador o núnare do inacriçio no Cadastro Hacienal
do PosBoss Jurídicos -
QIPJ eu no Cadastro do Posseaa Piaicaa - CPT;
ZI - nona o CPT de tedoa os sécios;
ZIl - sançio aplicada, con os rospoccivoa praaes da Upodiaanto; IV - Orgao ou
ontidade o autoridade quo aplicou a sanção;
V - Búaaro do procaaoe; a VI - data da publicação.

11.4 Além das panalldadoa oitadaa, a licltanta vencedora fioaré aujalta,
oancalanante ds aua inacriçio no Cadastro da Registro do Pomoeodoras - CRP da Prefatmra
Hunioipal da Santo Rita, PB o, no quo couber, Aa doaais panalidadaa rafarldaa no capveuio
IV da lei n». 8.666/93. ^
11.5 caracterizar-80-i fozs^al recusa A contratacAc, podando a Soorotarta do^
prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, a aau oxclusivo JUizo, convocar os
raaanesoentos, na crda» da claaaifieaçAo, para qua nanifastoa Intaraaao na eont'



igual prazo, a atendidas todas aa condições editalicias para fomaciaento do objeto licitado
ou ontâo cancelar o lota as seguintes hipóteses: . * •

'  c) Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação da Secratsiria da Saúde da Prefaitura
Municipal de Santa Rita, PB sem que a licitante vencedora tenha retirado a assinado
o instruaento contratual.

d) Após decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sen que tenha iniciado
a exacuçio doa serviços ou fomeeie»nto doa bens, objeto desta licitação, no caso de
ter sido solicitada, sem justificativa de atraso ou com justificativa da atraso nao

11.6 Alàa das panalidades cíveis elancadas nos subitens anteriores, a Lei n°. 8.666/93
prevS ainda punições na esfera criminal, senão vejamos:

Art. 93 - iBpedir, perturbar ou fraudar a realização da qualquer ato de
procedimanto licitatórioi Pena - detenção, da 06 (seis) mesea a 02 (dois)
anos, a multa.

Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para
aquisição ou venda de bens ou Mrcadorias, ou contrato dela decorrente:

I- elevando arbitrariamente os preços;

II- vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou
deteriorada; III - entregando uma mocoadotia 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 (tiês) a 06 (seis) anos, a
multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

_  12.1 A execução do contrato será objeto da acoapanhaiMnto, controle, fiscalização e avaliado
por representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o(a) Sr(a) .H^IA
VALÉRIA P. DE ARAÚJO RTOIGUES, portador(a) do CPF 569.135.164-87, com lotação fixada na
Secretaria Municipal de Saúde do ítaiicipio de Santa Rita - P3. , , .
12.2 O fiscal do Contrato, o (a) Sr (a). ANA THSRZaA DIAS LINS DE ALBUQOEt^ portador (a) do cpf
790.351.084-34, com lotação na Secretária Municipal de Saúde do Município de Santa Rita - PB,
formalmente designado, o coaçtovadaaMite habilitado para gerenciar o presente termo, sera o
responsável pelo fiel ouaçrimanto das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos
encargos eosgilemanteuea.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, aa partos elegem o Poso da Comarca da santa
Rita.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato^-Jt^úis) vias, o qual vai
assinado pela» partes e por duas testemunhas. ^ Outubro de 2020.

TESTEKUITBAS

LUCIANO CORREIA CARNEIRO

PELO CONTRATADO

AIJREO APARECIDO BELIGOLLI Digfall/signed by ÁUREO APARECIDOAUKtU AKMKCCIUU DCLIUULUI gjLiGOLLj SALDANHAK)6773968640
5ALDANHA:06773968640 oate;2020.09.30 i3:09í8-03'00'
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